Powitanie
7 lipca o 17:15 wylądowałem na lotnisku w La Paz. Jednak nie było to moje pierwsze
lądowanie na boliwijskiej ziemi, ponieważ samolot lecący z Limy do La Paz miał
„międzylądowanie” w Santa Cruz – owe miasto leży jakieś 50 min. lotu samolotem lub 17
godz. jazdy autobusem dalej na południowy wschód ;)
Jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, zmiany ciśnienia są dla mnie dość bolesne.
Zwłaszcza, kiedy odbywają się w krótkim czasie. Tak właśnie działo się podczas lotu z Santa
Cruz do La Paz. Po wylądowaniu opuściłem samolot totalnie ogłuszony, z potwornym bólem
głowy i słuchu. Jeden z pracowników lotniska zaczął coś do mnie mówić po hiszpańsku – nie
dość, że nie znałem tego języka, to na dodatek prawie go nie słyszałem! Grzecznie
stanąłem w kolejce za wszystkimi pasażerami, którzy wyszli przede mną. Podano kolejny
komunikat,
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Zjednoczonych. Jak to się stało, że to zrozumiałem, do dziś nie mam pojęcia. Byłem w
szoku, jak wszyscy występujący z pierwszej kolejki, zaczęli pokazywać paszporty USA.
Poczułem się trochę spokojniej, że coś zrozumiałem, ale nie wiedziałem po co ta
segregacja. Jak się okazało, musieli oni zapłacić za wizę turystyczną, którzy pozostali (ci co
byli ze mną w kolejce) mieli za darmo. No i przyszła kolej na mnie... Podszedłem do
okienka, pan w mundurze powiedział: „Pasaporte”. Podałem mu swój paszport i w
międzyczasie wyjąłem karteczkę, na której miałem przygotowany tekst po hiszpańsku:
„Jestem Polakiem i przyjechałem odwiedzić znajomych księży, którzy tu pracują. Poproszę o
wizę turystyczną na 90 dni, bo taka przysługuje polakom”. Pan zza okienka z uśmiechem
na twarzy wysłuchał mojego łamanego odczytu hiszpańskiego, sprawdził paszport, wbił
stempel i mi go oddał. Odebrałem go i zaraz zostałem skierowany do miejsca odbioru
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bagażu. Trudno opisać atmosferę tego lotniska. Strasznie obskurnie, odpadające tynki,
chłód, ekipa wyburzająca jakąś ścianę, pełno ludzi w mundurach...
Podszedłem do ślimaka z bagażami i z duszą na ramieniu zacząłem wpatrywać się w
miejsce, z którego wyjeżdżały bagaże. Słyszałem od różnych osób, że bagaże lubią się
zgubić, w Madrycie musiałem podpisać oświadczenie, że zdaję sobie sprawę z tego, że przy
kilku przesiadkach, raczej jest to niemożliwe, że bagaż dotrze razem ze mną. Do tego
wszystkie opowieści z całą procedurą jego odzyskania... no i tak stałem... aż tu nagle moja
walizka! „Dzięki Bogu!” powiedziałem na głos i zacząłem ją kontrolować, czy to aby ona.
Kiedy wszystko się zgadzało, podszedłem do kolejnej kontroli bagażu, gdzie sprawdzono,
czy walizki są moje (jedna jako bagaż podręczny, a druga jako główny). Stojąc w drzwiach
zauważyłem Tomka i Władka oraz Gonzalo – wolontariusza z Hiszpanii. Przywitałem się ze
wszystkimi i Tomek od razu spytał, gdzie mam czapkę. Powiedziałem, że w bagażu
głównym, a on na to, że jak podejdziemy do auta, to żebym ją założył, bo będę chory. Po
podejściu do auta zacząłem szukać czapki, która gdzieś skutecznie się ukryła. Władek
powiedział, żebym się nie przejmował, i że bez czapki też przeżyję. Nie było powitania
chlebem i solą, ale pojawił się inny, bardzo charakterystyczny dla polaków sposób
powitania ;) Po tym Tomek wyjął opakowanie tabletek i spytał, czy brałem coś na wysokość.
Po usłyszeniu negatywnej odpowiedzi wręczył mi jedną i powiedział, żebym zjadł. Popiłem
herbatą z koki przygotowaną przez Władka i usłyszałem od Tomka: „No to witamy w
Boliwii”. Powitanie zostało potwierdzone śmiechem innych, więc i ja się uśmiechnąłem
pełen lęku i obawy, co mnie tu zastanie oraz pełen nadziei, że to miejsce dla mnie wybrał
Bóg...
Wsiedliśmy do samochodu i ruszyliśmy do Laja, gdzie Tomek jest proboszczem.
Przejeżdżając przez miasto El Alto, gdzie znajduje się lotnisko „La Paz”, nie mogłem
oderwać oczu od tego, co tam widziałem. Słońce już powoli skłaniało się ku zachodowi, ni
szaro, ni jasno. Na ulicach gwar, pełno ludzi i samochodów. I te kolorowe stroje, tak inne od
tych, które widziałem w Europie. Tomek, jako kierowca, zaczął narzekać na tych wszystkich
ludzi, co łażą po drodze, na innych kierowców, jak prowadzą... a ja oniemiały miałem oczy
przyklejone do szyby i podziwiałem tę odmienność... Laja jest oddalone od El Alto o jakieś
30 km. Kiedy dotarliśmy na miejsce było już prawie ciemno. Plac przed domem i piękny
kościół w stylu kolonialnym. Weszliśmy do środka, Tomek zapytał, czy jestem głodny.
„Oczywiście!” odrzekłem, po czym Tomek powiedział, że najpierw pokaże mi mój pokój. No i
zaczęły się schody... - bo pokój był na pierwszym piętrze. On galopem wbiegł do góry, a ja
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próbując za nim zatrzymałem się po czterech stopniach z zawrotami głowy i brakiem
powietrza w płucach. Tomek widząc co się dzieje, powiedział żebym uważał, ale z czasem
się przyzwyczaję. Luksusów nie ma i tego się spodziewałem. Okno z pojedynczą szybą,
łóżko, szafa i przestrzeń na dwa kroki. Położyłem walizkę na podłodze, usiadłem na łóżku i
półprzytomny pomyślałem: „Udało się! Jestem w Boliwii!”.
Zszedłem na kolację, chłopaki wypytywali
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dokończymy jutro, bo w Polsce jest już
3:00 (w Boliwii 21:00), a ja jeszcze się nie
przestawiłem i strasznie chce mi się spać.
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przyniósł mi do pokoju farelkę, bo w tym
czasie w Laja temperatura w nocy spada
poniżej zera. Popatrzyłem na okno i
pomyślałem, jak ja tu przeżyję do rana.
Tomek zorganizował termos z gorącą
wodą i śpiwór, mówiąc, że jakoś z tym
przeżyję. Umyłem się i położyłem się
spać. Przebudziłem się o 4:00 całkowicie
wyspany, bo w Polsce była godzina 10:00.
Widok z okna

Ale nie chciałem nikogo budzić, więc

wtulony w śpiwór drzemałem do rana.
„I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy” - w Boliwii.
Rankiem... no tak – to już kolejny odcinek :)
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