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WSTĘP
Pierwsze 40 lat mojego życia było, po-

dobnie jak większości facetów, raczej ma-
terialne. Gadżety, elektronika, komputery 
(samochody niekoniecznie), reszta była 
gdzieś obok. Wraz z  tą magiczną liczbą 
na karku, coś mi się zaczęło w głowie prze-
stawiać. Może przestałem się tylko starzeć 
i w końcu dojrzałem, a może dopadł mnie 
klasyczny kryzys wieku średniego.

W  każdym razie naszło mnie na  po-
dróżowanie. Do  tego stopnia, że zacząłem 
nawet fantazjować o przebranżowieniu się 
na  blogera podróżniczego. Wiem, że nic 
z tego nie wyjdzie, ale nikt mi nie zabroni 
marzeń. W każdym razie udało mi się już 
dwa razy wyjechać dalej niż gdziekolwiek 
byłem do tej pory (Koniecznie przeczytaj 
o wakacjach na Zakynthos), a w planach są 
już kolejne podróże. A  grafomańsko speł-
niam się póki co  w  e-bookach będących 

w  pewnym sensie dziennikami podróży. 
A że w fotografią u mnie jest nie najgorzej, 
to i pogapić się jest na co :)

W niniejszej historii istotne jest, że w oko-
licach lutego zmieniłem fotograficzne barwy 
klubowe i z Canona przerzuciłem się na urzą-
dzenie od  Fujifilm. Dołączyłem do  odpo-
wiednich grup na Facebooku, a podświado-
ma część umysłu zaczęła filtrować odbierany 
szum informacyjny. W  ten sposób dowie-
działem się o  warsztatach fotograficznych 
w  Rumunii. Ze  względów finansowych 
Grenlandia przeszła mi w  tym roku koło 
nosa, ale tej okazji nie mogłem przegapić. 
Plener może nieco mniej egzotyczny, ale wi-
zja fotograficznego tygodnia w zupełnie ob-
cym miejscu skutecznie skusiła.

W końcu nadszedł ten dzień, kiedy mo-
głem spakować aparat i kilka innych, mniej 
istotnych drobiazgów takich jak bielizna 
na  zmianę czy solidne buty i  ruszyć śla-
dami tego, który nie ma swojego odbicia 
w lustrach.

SOBOTA
Samotne czekanie na busa o 2 w nocy nie 

jest najprzyjemniejszym doświadczeniem. 
Zimno, ciemno i trochę strach, bo okolica 
nieciekawa. I  chociaż bagaż nie wyglądał 
zachęcająco na  pierwszy rzut oka, to  jego 
zawartość mogłaby skusić tego i  owego. 
Taksówka, którą przyjechałem, już daw-
no zniknęła w  mroku, a  ja żałowałem, że 
nie zaopatrzyłem się w jakiś kastet czy coś. 
Raczej dla poprawy samopoczucia, bo  nie 
wiem, czy miałbym jakiekolwiek szanse 
z miejscowymi Sebiksami.

Walczyłem nie tylko z nocnymi lękami, 
ale także ze  snem. W  domu już nie było 
sensu się kłaść, poza tym pobudka w środ-
ku nocy po  zaledwie kilku godzinach snu 
w  ciepłym i  wygodnym łóżku potrafi to-
talnie zmienić priorytety. Jeszcze przyszła-
by mi do głowy myśl typu „pieprzę to i nie 
wstaję”. Co  tam Rumunia, przecież tu też 
jest pięknie!

Busik przyjechał o czasie. Walizkę wrzu-
ciłem do bagażnika, a z plecakiem ulokowa-
łem się na siedzeniu. Szkoda, że nie mogę 
dopisać „...i wygodnie ułożyłem się do snu”. 
Było ciasno, głośno i trzęsło przez całą dro-
gę do  Warszawy. Polska klasyka. Co  jakiś 
czas zmieniałem pozycje i może faktycznie 
kilka razy zapadłem w  lekką drzemkę, ale 
o spaniu nie było mowy.

Osoba zajmująca się obsługą programu 
do  sprzedaży biletów on-line powinna zo-
stać powieszona za  kciuki. Według biletu 
w  Warszawie powinniśmy być kwadrans 
po  piątej. Wtedy miałbym godzinę na  roz-

prostowanie kości i  spokojnie podreptanie 
na  miejsce spotkania. Tymczasem byliśmy 
godzinę wcześniej, a  ja godzinę dłużej za-
stanawiałem się, co ze sobą zrobić. Bo drze-
manie na  Dworcu Centralnym to  taki tro-
chę sport ekstremalny. Nawet w poczekalni 
na piętrze. Dosyć częste patrole zdawały się 
nie widzieć podejrzanych osobników, którzy 
kręcili się tu i ówdzie i intensywnie przyglą-
dali podróżnym. Jeden dziwnie często znaj-
dował się w moim sąsiedztwie. Gdziekolwiek 
się przeniosłem, on też zaraz siadał obok.

Trochę żałowałem, że jednak nie wzią-
łem ze sobą Kindle’a, musiałem zadowolić 
się internetem w  komórce i  bogatą playli-
stą MP3. Znajomi z  Facebooka i  Twittera 
już albo jeszcze spali, a ile można czytać te 
same drętwe dowcipy na Demotywatorach? 
Nawet Instagram zaczął mnie trochę nużyć.

Tyłek od siedzenia bolał mnie coraz bar-
dziej i  zastanawiałem się, jak wytrzymam 
te 700km, które wkrótce miałem spędzić 
w samochodzie. Gdy jeździłem z kumplem 
w góry, nawet 400km było ciężkim wyzwa-
niem. Teraz będzie okazja sprawdzić własne 
granice wytrzymałości. Kanapki i kawa po-
zwoliły mi odgonić senność przynajmniej 
na  tyle, żeby nie dać się okraść. Dziwny 
osobnik cały czas zerkał na mnie.

Z  rozmyślań wyrwał mnie ustawio-
ny w  telefonie alarm. Nadszedł czas, żeby 
wspomniane cztery litery ruszyć i  przejść 
na Plac Teatralny, skąd mieliśmy wyruszyć 
w dalszą drogę.

Było zimno, ciemno. Zawsze mi się wy-
dawało, że centrum stolicy nigdy nie zasy-
pia, a tymczasem była to klasyczna „godzina 
przed świtem”. O tej porze roku nawet dwie 

https://kidaj.ad3.eu/zakynthos.html
https://kidaj.ad3.eu/zakynthos.html
http://akademia.fujifilm.pl/wyjazdy,zlota-jesien-w-transylwanii
http://akademia.fujifilm.pl/wyjazdy,zlota-jesien-w-transylwanii
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godziny, chociaż kolejnej nocy miała być 
zmiana czasu. Przyznam, że z duszą na ra-
mieniu przechodziłem obok parku przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza. Nigdy nie 
chodziłem w nocy po Warszawie i nie mam 
pojęcia, gdzie jest bezpiecznie, a  których 
rejonów lepiej unikać. Być może moje lęki 
wydają się śmieszne, ale kiedyś zostałem na-
padnięty na samym Placu Litewskim w Lu-
blinie i uratował mnie tylko gaz pieprzowy 
i szybkie nogi. Teraz nie miałem gazu, a wa-
lizka uniemożliwiała szybkie bieganie.

Do Placu Teatralnego doszedłem niemal 
równocześnie z  wjeżdżającymi terenów-
kami Jeep Wrangler. Była to chwila próby: 
podejść i zagadać do zupełnie obcych ludzi, 
których nie znałem nawet z Facebooka. Kto 
mnie zna, ten wie, jaki to problem dla ta-
kiego introwertycznego nolife’a jak ja. Jesz-
cze kilka lat temu to by wystarczyło, żebym 
w ogóle nie zdecydował się na tę wyprawę.

Na dobrą sprawę sam byłem ciekaw, czy 
nie ucieknę w  ostatniej chwili. Jak sięgam 
pamięcią (a  sięgam do  bardzo wczesnych 
lat), nigdy nie miałem takiej akcji, żeby 
z  całkiem obcymi ludźmi spędzić tydzień 
gdzieś, gdzie nigdy nie byłem. No ale czter-
dziestka na  karku to  najwyższy czas, żeby 
wygrzebać się ze  swojej strefy komfortu. 
Bałem się też, że nie mając  możliwości wy-
ciszenia się w samotności (a nie spodziewa-
łem się takowej), po trzech dniach dostanę 
pierdolca i w najlepszym wypadku staję się 
marudny. W najgorszym...

Na chybił trafił dobrałem się z Grześkiem 
i Kaśką, która prowadziła jeden z samocho-
dów. Nie miałem pojęcia, czy to był dobry 
wybór czy zły. Czas pokaże...

Zanim dojechaliśmy do pierwszego Mc-
Donalda znaliśmy już historie swojego ży-
cia i nawet ja mocno się rozgadałem. To je-
den z  objawów stresu. Normalnie jestem 
raczej zamknięty w sobie, ale w takich sy-
tuacja paradoksalnie zamiast zamykać się 
jeszcze bardziej, zaczynam nawijać. Pro-
blem zaczyna się wtedy, gdy mówię rzeczy, 
które powinienem przemilczeć. Nie wiemy, 
czy coś takiego powiedziałem, ale na pew-
no gadałem dużo.

W  McDonaldzie zatrzymaliśmy się 
na  śniadanie. Byłem jedyną osobą, która 
z  tego nie skorzystała. Jakoś nie mogę się 
do niego przekonać. Na szczęście nie byłem 
głodny, bo  dopiero co  skończyłem własne 
kanapki i jabłko.

Do  Tarnowa, skąd zabieraliśmy kolej-
ne osoby, mieliśmy jeszcze ze trzy postoje. 
To  dobrze wróżyło, może przy takim ryt-
mie moje pośladki dotrwają do  Rumunii. 
Zanim dojechaliśmy do Słowacji, udało mi 
się dwa razy przysnąć. Nie był to klasyczny 
sen raczej drzemki, może nieco głębsze niż 
w busie, ale też nie na  tyle, żeby pozwolić 
na pełny odpoczynek.

Miałem przypływy i  odpływy kończące 
się zazwyczaj uderzeniem głową w  szybę. 
To nawet ciekawe uczucie, kiedy otwierasz 
oczy, a po chwili... znowu je otwierasz i nie 
pamiętasz, kiedy je zamknąłeś. Miewam tak 
czasami na dłuższych trasach, kiedy staram 
się kulturalnie dotrzymać towarzystwa kie-
rowcy ale organizm ma to głęboko gdzieś. 
Kiedyś mało brakowało, żeby skończyło się 
to tragicznie, kiedy kierowca nieświadomie 
poszedł w moje ślady. Ocknęliśmy się jadąc 
przeciwległym pasem. Na  szczęście droga 

była pusta, a my przerażeni zrobiliśmy so-
bie obowiązkowy kilkugodzinny postój.

Tu na szczęście był jeszcze Grzesiek, który 
podtrzymywał rozmowę. Ja z premedytacją 
zająłem tylne siedzenie, skąd nie musiałem 
się już tak mocno udzielać werbalnie.

Obiad zjedliśmy na Słowacji przy jezio-
rze (a może zalewie) Velka Domasa i po ob-
fotografowaniu wszystkiego, co  się dało, 
ruszyliśmy dalej. Na  Węgry wjeżdżaliśmy 
już po zmroku. W sumie to nawet nie wiem 
kiedy, bo  granicę akurat przedrzemałem. 
Obudziłem się na  stacji benzynowej, a  ra-
czej sikanie mnie obudziło. Zmniejszyłem 
ciśnienie w pęcherzu i skorzystałem z moż-
liwości grupowego uzupełnienia alkoholu 
we krwi (żeby nie było niejasności, kierow-
cy nie pili).

Za to totalnie zaskoczyło mnie przejście 
graniczne z Rumunią, na którym odbywa-
ła się najnormalniejsza w świecie kontrola. 
Podobno jeszcze pół roku temu jej nie było. 
Czyżby coś się szykowało, z  czego nie bę-
dziemy zadowoleni?

Celnik zeskanował nasze dowody i kazał 
otworzyć bagażnik. Nie wiem, co  spodzie-
wał się tam znaleźć. W  bagażnikach mie-
liśmy tylko sprzęt fotograficzny (nawet nie 
chcę szacować, ile warty), broń biała znajdo-
wała się w bagażu podręcznym, a potrącona 
na Węgrzech sarna została gdzieś w lesie.

W  Baia Mare byliśmy po  dziesiątej 
w nocy. Zanim dojechaliśmy do Eurohote-
lu zdążyłem zauważyć trzy ciekawe rzeczy. 
Po  pierwsze elektryfikacja miasta (jak się 
później okazało, nie tylko tego) realizowa-
na jest liniami napowietrznymi, a plątanina 
kabli przypomina to, co widuje się czasami 

na zdjęciach z Indii. Po drugie w miastach 
jest ogromna ilość aptek, chyba nawet wię-
cej niż sklepów spożywczych. Rekordowo 
na jednym skrzyżowaniu naliczyłem sześć. 
Rumuni albo chorują na potęgę albo są to-
talnymi hipochondrykami, bo  nie wierzę, 
że to tylko po to, żeby bez problemu zaopa-
trzyć się w  prezerwatywy. No i  po  trzecie 
trolejbusy, które ja co prawda widuję w Lu-
blinie codziennie, ale wiele osób zna już tyl-
ko ze słyszenia. W Polsce są tylko w trzech 
miastach (Lublin, Tychy i  Gdynia), w  Ru-
munii prawie w każdym.

Czekając na  dopełnienie formalności re-
cepcyjnych, zajrzeliśmy do  wielkiej sali re-
stauracyjnej, skąd dochodziła głośna muzy-
ka. Nie znam się na tradycjach rumuńskich, 
ale wyglądało to na jakieś mikrowesele. Jeden 
duży, zastawiony stół, kilkanaście osób, tro-
chę tańców, panna młoda w sukni ślubnej.

Biesiadnicy zauważyli nas i  pomacha-
li przyjaźnie. Wyglądało trochę, jakby nas 
zapraszali, ale nie jestem pewien. Nie znam 
się na  sygnałach niewerbalnych i  skoro 
nikt inny nie skorzystał z  „zaproszenia”, 
to  ja też się nie wyrywałem. Wycofaliśmy 
się do holu, gdzie Wiktor skończył już roz-
mowę z recepcjonistką i mogliśmy odebrać 
klucze do naszych pokojów.

Zakwaterowaliśmy się w  pokojach (ja 
z  Grześkiem, skoro już się po  drodze po-
znaliśmy) i  zrobiliśmy szybkie spotkanie 
organizacyjne, na  którym rozdano gifty, 
oraz wypożyczono aparaty i  zamówione 
wcześniej obiektywy. Nie byłem specjalnie 
zaskoczony, że moje zamówienie zaginęło 
gdzieś po drodze i nikt nic nie wie, chociaż 
człowiek, z którym mailowałem obiecywał, 
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że zostało przekazane. Nie pierwszy raz się to zdarzyło, chy-
ba mam jakąś taką właściwość. Dostałem więc obiektyw za-
stępczy, który miał być referencyjny (jak powiedział Jacek), 
a był chyba demonstracyjny, do zabawy na pokazach, warsz-
tatach i  plenerach. Mocno przechodzony i  bez dekielków. 
Jakością także nie grzeszył (nawet jak na zooma), co nieste-
ty widać na większości zdjęć.

Potem była jeszcze integracyjna wódka i rozeszliśmy się 
do pokojów. Zamierzałem codziennie publikować po kilka 
zdjęć na Facebooku, ale mimo iż w hotelu było teoretycz-
nie darmowe WIFI, to  nie udało mi się połączyć z  siecią. 
Ale może to i lepiej. Zawsze to jakiś sposób na walkę z uza-
leżnieniem od internetu i Social Mediów, które od jakiegoś 
czasu niebezpiecznie się u mnie nasila.

NIEDZIELA
W nocy była zmiana czasu, ale sam się już w tym wszyst-

kim pogubiłem, bo  Rumunia jest w  innej strefie czasowej 
niż Polska. Nie wiem więc, czy spałem tyle samo, ile spał-
bym w Polsce czy dwie godziny dłużej. A może krócej?

W  każdym razie pobudka była przed siódmą czasu miej-
scowego. Biorąc pod uwagę nieprzespaną poprzednią noc 
i cały dzień jazdy, było to dla mnie bardzo wcześnie. Pogoda 
za oknem wciąż była nieciekawa i gdyby to zależało ode mnie, 
odwróciłbym się na drugi bok, żeby załapać jeszcze ze dwie go-
dziny snu. Grzesiek miał chyba podobne odczucia do moich.

Spakowaliśmy się i zeszliśmy do wielkiej sali, gdzie cze-
kał na  nas już szwedzki stół. Mleko i  płatki śniadaniowe 
kusiły, ale nie chciałem ryzykować sensacji żołądkowych. 
Co prawda laktozę trawię, ale nie wiem, czy lokalne mleko 
byłoby takie samo jak to, do którego jestem przyzwyczajony. 
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Poprzestałem więc na  jajecznicy, kanapkach i  soku poma-
rańczowym, który też mogłem pić w  ilościach ograniczo-
nych wyłącznie moją pojemnością.

Mogłem już walczyć z nowym dniem.
Pierwszym dłuższym przystankiem była lokalna, opusz-

czona elektrownia. Pełni zapału wyskoczyliśmy w  deszcz 
nie zważając na wodę i błoto. Rozbiegliśmy się jak małe pa-
jączki z gniazda, każdy w inna stronę. Potem jednak więk-
szość starała się naśladować mistrza czyli Jacka Boneckiego. 
Niektórzy naprawdę mówili do niego „mistrzu”.

Ja w  całym swoim życiu tylko do  dwóch osób tak się 
zwróciłem. Jednym był mistrz piekarnictwa (faktyczna na-
zwa zawodu), drugim był większy fajtłapa ode mnie, więc 
nazwa ta miała raczej ironiczny wydźwięk. W  całej mojej 
niepokorności nikogo inne tak nie tytułowałem.

Z  tego samego powodu starałem się zawsze wybierać 
przeciwny kierunek niż reszta fotografujących. Lemingo-
wate bieganie za przewodnikiem i kopiowanie go to nie dla 
mnie. Nawet kosztem gorszych ujęć, ale przynajmniej sa-
modzielnie wypatrzonych. Poza tym nie lubię tłoku, a gdzie 

dziesięć obiektywów tam niewiele miejsca, o  czym w  na-
stępnych dniach wielokrotnie się przekonałem.

Krętymi drogami przejechaliśmy przez szczyty Karpat, 
co  spowodowało zmianę pory roku z  deszczowej jesieni 
na  śnieżną zimę. No powiedzmy, że śnieżno-deszczową. 
Oczywiście kto mógł przemoczyć buty, ten przemoczył, a ja 
dziękowałem w myślach bogom i  innym dobrym duchom 
(zwłaszcza żonie), które namówiły mnie na zabranie zimo-
wego obuwia, bo  planowałem jechać tylko w  adidasach. 
W końcu obiecywano nam rumuńską złotą jesień.

Jednym z przystanków był „Wesoły cmentarz”, który na-
prawdę tak się nazywa ze względu na śliczne, ręcznie malo-
wane nagrobki, które kiedyś rozpoczął jeden rumuński ar-
tysta i pomysł się przyjął i jest kontynuowany. Na cmentarzu 
piździło jak w kieleckim, zimny deszcz też mocno dawał się 
we znaki. Po pierwszej szybkiej rundce wpakowaliśmy się 
do kościoła, żeby trochę się ogrzać. Msza w najmniejszym 
stopniu nie powstrzymała nas od dalszego fotografowania: 
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ludzi, kościoła czy widoków za oknem.
Potem zaliczyliśmy jeszcze kilka wsi, pasterzy z owcami, 

jakieś samotne domki. Poza ciekawą architekturą zaskoczy-
li mnie nadzwyczaj przyjaźni ludzie, którzy nie mieli abso-
lutnie nic przeciw temu, żeby ich fotografować. Praktycz-
nie przez cały wyjazd nie mogłem się do tego przyzwyczaić. 
Za  bardzo przesiąkłem polskim klimatem i  mentalnością. 
U nas nie zrobisz obcemu człowiekowi zdjęcia, bo najlep-
szym wypadku ucieknie, w najgorszym wyklepie policzki. 
W Rumunii nawet osoby pracujące w polu przerywały swo-
je zajęcia, żeby grupa maniaków, z którymi nie można się 
nawet dogadać, mogła sobie popstrykać.

Podczas kolejnego przejazdu przez szczyty gór zaliczy-
liśmy prawdziwą zimę. W porównaniu z tym, co mieliśmy 
na  przełęczy Prislop podczas fotografowania monastyru, 
na  wesołym cmentarzu padał letni deszczyk. Przy czym 
w ciągu pół godziny dwa razy zrobiła się porządna zamieć. 
Parę kilometrów dalej mieliśmy kolejny, tym razem nieco 
wymuszony postój. Panowie drwale usuwali z drogi powa-
lone drzewa. Dla nas to  żaden problem, bo  każdy powód 

do robienia zdjęć jest dobry i w każdym miejscu znajdzie się 
coś ciekawego.

Kilkanaście serpentyn dalej u podnóża gór z powrotem 
czekała na nas deszczowa jesień. Czułem się trochę przytłu-
miony, bo cały dzień bolała mnie głowa (co prawda lekko, 
ale upierdliwie). Nie wiem, czy przez skoki ciśnienia i setki 
zakrętów czy może ogólne osłabienie i  niewyspanie. Mia-
łem tylko nadzieję, że nie bierze mnie żadne choróbsko.

W hotelu w Vatra Dornei byliśmy już około godziny 19. 
Chociaż miał jedną gwiazdkę więcej niż poprzedni, to  ja-
koś nie sprawił na  mnie dobrego wrażenia. Obsługa była 
jakaś taka niemrawa i chyba nie do końca pocieszona naszą 
obecnością. Obiad zdaniem większości był zbyt zimny (mój 
akurat taki miał być bo wziąłem sałatkę), a czas oczekiwania 
na zwykły sok czy piwo koszmarnie długi. A byliśmy tam 
w zasadzie jedynymi gośćmi.

W  sumie tak naprawdę dopiero na  tym obiedzie wszy-
scy się oficjalnie poznaliśmy. Ze zdziwieniem stwierdziłem, 
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że  poza jednym gościem, jestem tam najmłodszy. Kurcze, 
a wydawało mi się, że w moim wieku jest to już niemożliwe.

Wieczorne spotkanie podsumowujące dzień połączone 
z prezentacją zdjęć niezbyt się kleiło. Byliśmy tak wykoń-
czeni, że żywcem zasypialiśmy i nawet komuś się zachrapa-
ło. Mam nadzieję, że to nie byłem ja. Wkrótce rozeszliśmy 
się zresztą do pokojów.

Przed snem ogarnąłem jeszcze pobieżnie internet 
(w końcu był działający), wrzuciłem kilka zdjęć na Facebo-
oka i przygotowałem notatki będące podstawą niniejszego 
e-booka. Zaplanowałem to  jeszcze w  Polsce i  świetnie się 
sprawdziło w Grecji. Przy tak intensywnych dniach już pod 
koniec wyprawy nie pamiętałem, co się działo na początku 
i gdyby nie te notatki, to teraz mógłbym się cmoknąć. Żałuję 
tylko, że nie robiłem więcej zdjęć typowo dokumentalnych, 
bo już po tygodniu w Polsce nie pamiętałem nawet jak wy-
glądały pokoje w hotelach.

PONIEDZIAŁEK
Przed śniadaniem wyszliśmy na  poranne zdjęcia. Cho-

ciaż było już bardzo jasno, samo słońce pojawiło się dopiero 
pół godziny później. Do  tego czasu zdążyliśmy uwiecznić 
stare wanny, koparkę, stóg siana, oborę i towarzyszące nam 
psy. Jakiś kucyk też się znalazł.

Przy okazji zauważyłem, że te liczne światła, które wi-
dzieliśmy w nocy, to nie miasteczko tylko rozsiane na dużej 
przestrzeni domki. Okazało się, że jesteśmy dalej od cywili-
zacji niż myślałem.

W pewnym momencie mój obiektyw odmówił posługi. 
Najpierw przestało działać ręczne dostrajanie ostrości, po-
tem przesłona. Kręciłem pierścieniem w jedną i drugą stro-
nę, a ta tylko przeskakiwała między dwiema wartościami.

No to  kurwa pięknie. Nie dość, że samo szkło bez re-
welacji, to  jeszcze poszło w cholerę. A moją stałką 35mm, 
to mogę co najwyżej porobić backstage. No to ładnie się te 
warsztaty zapowiadają.
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Szwedzki stół? Jaki szwedzki stół? Kilka kanapek, marny pasztet, ser i najtańsza 
herbata z torebki. Kawę trzeba było specjalnie zamawiać, a o soku pomarańczowym 
mogłem zapomnieć. Potem jeszcze się okazało, że nieco lepsza herbata, którą parę 
osób sobie zażyczyło, nie była wliczona w cenę śniadania i trzeba było dopłacać.

Aż musiałem dopytać, czy ten hotel rzeczywiście ma cztery gwiazdki. Obawiam 
się, że dwie to musiały być jeszcze komunistyczne, na co wskazywało podejście ob-
sługi. Koniec końców wyjazd opóźnił się o ponad godzinę. Tym razem przesiedliśmy 
się z Grześkiem do samochodu Jacka. Grzesiek chciał byś bliżej swojego „mistrza”, 
a ja byłem ciekaw, jak Jacek znajduje ciekawe miejsca. Poza tym niezaprzeczalną zale-
tą jazdy pierwszym samochodem jest... bycie pierwszym i świadomym tematu, który 
mieliśmy fotografować. Mieliśmy też na to  dużo więcej czasu. Zanim dojechał drugi 
i trzeci samochód, my byliśmy już po pierwszej serii zdjęć.

Poranek był słoneczny (w końcu) ale bardzo zimny. Pierwszym punktem progra-
mu była polna droga pełna kałuż i błota, gdzie zrobiliśmy sesję off-roadową. Niezbyt 
już czyste samochody, teraz ujednoliciły się kolorystycznie. Część fotografujących, 
którzy nie mieli najlepszej pozycji, również. Ja się wykpiłem kilkoma plamkami tyl-
ko dlatego, że stałem za Grześkiem, który przyjął na siebie większość tego, co wyszło 
spod kół Jeepów.

Do hotelu wróciliśmy zadowoleni z porannego ple-
neru. No, może poza jedną osobą, która zastanawiała 
się, czym będzie dalej fotografować.

Zaplanowany wyjazd w  dalszą drogę musieliśmy 
jednak przesunąć w  czasie i  to  znacznie. Poranna 
zmiana, która przyszła do hotelu, była przede wszyst-
kim zdziwiona naszą obecnością. Potem z wielką łaską 
zaczęli przygotowywać śniadanie, które... jakościowo 
było niewiele lepsze niż w polskich szpitalach.
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Potem było klasycznie: górki, parkingi, zakręty, placyki, 
jakieś małe wioski. Jacek wszędzie znajdował coś do  foto-
grafowania, chociaż moim zdaniem część tego wszystkiego 
mogliśmy sobie odpuścić. Ja rozumiem, żeby znaleźć na-
prawdę wypasione miejsce lub temat, ale w większości przy-
padków pstrykaliśmy na  masę z  nadzieją, że coś się trafi. 
Z ponad setki zdjęć zostawiłem sobie kilka i to raczej jako 
dokument dla siebie. Plus, że przesłona znowu zaczęła dzia-
łać. Może od uporczywego kręcenia, a może gdzieś pukną-
łem i styki załapały. Nie wnikałem, modliłem się tylko o to, 
żeby działał przez kolejne pięć dni, a potem niech się z nim 
dzieje co chce.

Kolejne wsie, kolejne domki, kolejne kościoły. Wszyst-
kie były do siebie podobne, tak w architekturze jak i zdo-
bieniach, zwłaszcza na  dachówkach i  wieżyczkach. Muszę 
przyznać, że byłem pod wrażeniem. Kawał misternej roboty.

Jacek miał oko do wypatrywania dziwnych miejsc, cho-
ciaż równie dobrze mogło mu się po prostu zdarzyć, bio-
rąc pod uwagę ilość tych mniej ciekawych. Wąską i stromą 
drogą wjechaliśmy na szczyt górki, gdzie stał kilka domów. 

Miejsce raczej niedostępne od tej strony, którą się dostali-
śmy i gdyby nie terenowe samochody z napędem na 4 koła, 
z pewnością byśmy sobie odpuścili. Na górze w ciągu kil-
ku minut jesień zamieniła się w  totalną zimę ze  śnieżycą 
i wszystkimi dodatkami. Trzaskaliśmy zdjęcie za zdjęciem 
i chyba tylko migawki były rozgrzane. Co jakiś czas zamy-
kałem się w samochodzie, bo pomimo zimowego ubrania, 
odzwyczaiłem się od  takiej pogody. I  pomyśleć, że kiedyś 
coś takiego było u nas normą przez kilka miesięcy.

Nad zalewem Colibița spędziliśmy trochę więcej czasu. 
Miejscowi patrzyli na nas, jak na dzikusów wypuszczonych 
z zoo, ale na dobrą sprawę chyba niewiele nam brakowało. 
Zdjęcia robiliśmy do samego zachodu słońca. Trochę jeszcze 
na tamie, trochę przy jakimś ośrodku wczasowym (skąd szyb-
ko zostaliśmy przepędzeni), trochę na bocznicy kolejowej.

Lidla znaleźliśmy dopiero po  zmroku i  rzuciliśmy się 
na żarcie, jakbyśmy nic nie jedli od śniadania, co zresztą nie 
było dalekie od  prawdy, bo  batoniki chrupane po  drodze 
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to nie jedzenie.
Na  prawdziwy obiad musieliśmy jednak jeszcze trochę 

czasu poczekać. Najpierw należało dojechać do Târgu Mu-
reș a następnie znaleźć Business Hotel. Całkiem ładny zresz-
tą. Trochę głupio się czułem wchodząc ubłocony do środka. 
Ale na  szczęście inni nie wyglądali lepiej. Cieszyłem się, 
że to nie ja jestem organizatorem wyprawy, bo byłoby mi 
za wszystkich strasznie głupio. Miękki jestem.

Jednak, jak poprzedniego dnia, cztery gwiazdki należą się 
głównie z zewnątrz. Miał być basen, SPA i  inne fajne rze-
czy. Tymczasem basen był w remoncie (cóż, zdarza się, ale 
mimo wszystko smuteczek) a SPA i jacuzzi było właśnie za-
mykane. No tośmy się zrelaksowali. Przynajmniej restaura-
cja była jeszcze czynna.

Podczas odbierania kluczy recepcjonista zabił mnie 
i Grześka pytaniem:

- Do you want double bed or two single beds?
Mój angielski nie jest zbyt dobry, więc możliwe, że coś 
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źle zrozumiałem. Ale spojrzałem na Grześka, który z racji wieku spokojnie 
mógłby być moim ojcem i po jego minie wywnioskowałem, że miał chyba 
podobny problem.

- Excuse me? - spytałem.
Recepcjonista spokojnie, z uśmiechem powtórzył pytanie.
Dobrze, że kwestiach siłowych jestem cieniasem i  nie lubię się bić, 

bo pewnie do Polski wróciłbym z wyrokiem. Zacisnąłem więc tylko zęby, 
a  Grzesiek odparł, że mają być pojedyncze. Te zresztą i  tak trzeba było 
od siebie odsuwać. Na szczęście dało się bez większego problemu. Sam po-
kój był bardzo malutki (ledwo pomieścił oba łóżka). Łazienka też nie po-
walała, lepsze widywałem w zwykłych hostelach.

Potem zeszliśmy na  obiad do  restauracji znajdującej się nad ulicą. 
Wspaniały widok. Muszę przyznać, że tym razem byłem miło zaskoczony, 
zwłaszcza jedzeniem i jego cenami. W zwykłej restauracji w Lublinie pła-
ciłem więcej.

Ale to by było na tyle jeśli chodzi o dobrocie. W połowie kąpieli skoń-
czyła się ciepła woda. Jako, że jestem stworzeniem zdecydowanie ciepłolub-
nym, powiedziałem tylko „pierdolę to” i pianę z mydła wytarłem po prostu 
ręcznikiem.
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WTOREK
Śniadanie było równie dobre, jak wczorajszy obiad i, co najważniejsze, dużo. Nie 

żałowaliśmy sobie, zwłaszcza że miało nam wystarczyć na cały dzień. Zauważyłem, 
że w Rumunii nie ma jakichś lokalnych specjałów jak na przykład w Grecji czy Irlan-
dii. Jajecznica, kiełbaski, ser, wędlina, pieczywo. Różnice mogą być w szczegółach np. 
owocach czy herbatach do wyboru. Ja zresztą i tak zawsze piłem sok pomarańczowy.

Szybko zebraliśmy się i ruszyliśmy w drogę, bo przed nami było spotkanie z Dra-
culą, a przynajmniej miejscami gdzie bywał.

Był przymrozek i wszystko pokrywała warstwa szronu. Już na pierwszym postoju 
wysiadając z samochodu przepięknie zaliczyłem glebę, co skończyło się niezbyt do-
brze dla łokcia i kolana. Przynajmniej jeśli chodzi o ból, bo wolałem nie sprawdzać, 
jak wyglądają. Aparat na szczęście wyszedł z tego bez szwanku. Zadziałał refleks jak 

u  typowego żula niosącego tanie wino. Zauważyliście, że oni nawet jak wykonają 
podwójny przewrót w bok z piruetem, to butelka i tak będzie cała?

Zanim dojechaliśmy do Sighișoary mieliśmy jeszcze kilka postojów dla kolejnych 
miejscowych pasterzy, kościołów, górek, zakrętów i innych widoczków. Nie wiem, jak 
inni, ale ja potrzebuję chwili, żeby się przejść, coś wypatrzeć, znaleźć najlepszą pozycję. 
Osobiście uważam, że lepiej byłoby olać większość przystanków i więcej czasu spędzić 
w jakimś konkretnym miejscu. A na takie zapowiadała się właśnie Sighișoara.

Od razu skierowaliśmy się na stare miasto znajdujące się na dosyć wysokim wzgó-
rzu. To tu urodził się Vlad Dracula. Ale to nie dlatego podobało mi się miasteczko. 
To te wąskie uliczki, stare ale kolorowe budynki, zakamarki. Gdyby nie mrowie tury-
stów i straganów z pamiątkami, mógłbym powiedzieć, że przeniosłem się do innego 
świata.

Przed wejściem na wzgórze klasztorne podeszło do mnie dwóch typowo rumuń-
skich dzieciaków, o których słyszałem kiedyś wiele historii, ale przez lata gdzieś się 



24 25

zatarły. Wspomnienia wróciły, kiedy jeden złapał mnie za plecak usi-
łując wyciągnąć butelkę wody, a drugi pokazał brudną rękę domaga-
jąc się pieniędzy.

- Koleeega, koleeeega - jęczeli jeden przed drugiego.
No i miałem problem, co z nimi zrobić. Kasy w żadnym wypadku 

takim nie dam, picia też. Po ryjach nie wyklepię, bo nie dość, że to nie 
w moim stylu, to jeszcze mogłoby się skończyć niewesoło. Udało mi 
się wyrwać i popędziłem za resztą grupy. Miałem nadzieję, że po po-
wrocie „koleeegów” już ich nie będzie.

Nie było. Zrobiliśmy jeszcze małą rundkę po uliczkach, minęliśmy 
dom, w którym urodził się Dracula (dziwnie na mnie patrzył) i dotar-
liśmy do wieży z zegarem. Oczywiście weszliśmy na górę. Warto było 
mimo tłumów turystów.

Potem były kolejne wioski. Tym razem już takie typowe, z  jedną 
główną, błotnistą drogą i domami połączonymi w jedną długą ścianę. 
Dorośli chyba kryli się po domach, ale dopadliśmy parę dzieciaków, 
które akurat szły do sklepu lub akurat z niego wracały.

Jeden dzieciak był tak dobrze opstrykany, że ze zdjęć można byłoby 
niemal zrobić pełny model 3D. Niósł dużą plastikową butelkę jakiegoś 
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lokalnego piwa dla ojca. To, że dla ojca, wywnioskowaliśmy 
z tego, że wspomniany wyszedł z domu i niecierpliwie kręcił 
się przy furtce. Jednak nie podszedł do nas. Za to gdy w końcu 
dzieciak zaniósł mu butelkę widać było, że o czymś niefajnie 
dyskutują. Czułem się trochę niefajnie, ale skoro Jacek uznał, 
że możemy się narzucać miejscowym, to nie mam pytań.

Kolejne wsie, kolejne połączone domy, kolejni mieszkań-
cy. Niektórzy chętnie do nas wychodzili i dawali się fotogra-
fować, inni kryli się w domach i tylko ruch firanek wskazy-
wał, że nas ostrożnie obserwują. Dojechaliśmy do małego 
cmentarza położonego przy typowo drakulowym zamku. 
Nie wiem, czy faktycznie tam mieszkał, ale to ponure miej-
sce idealnie do niego pasowało.

Wiele zdjęć robiliśmy nie wysiadając z  samochodów. 
Zmęczenie i  wygoda wzięły górę. Nie wszystkie tematy 
wszystkich kręcą. Każdy ma jakieś swoje ulubione, które nie 
zawsze muszą się pokrywać z tematem wyprawy. Co inne-
go poćwiczyć coś nowego a co innego robić kilkaset zdjęć, 
z których większość i tak będzie skasowana. Ja już miałem 
ponad 300 i czułem, że to za dużo.
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Do  Braszowa zajechaliśmy już po  zmroku. Tym razem 
już nie zaliczyliśmy Lidla, więc nie kupiliśmy nic na następ-
ny dzień. Średnio mi się to podobało, ale OK, może organi-
zatorzy wiedzą coś, o czym my nie wiemy.

Hotel Kolping był dziwny. Czuło się mocne niemieckie 
wpływy, chociażby w języku kelnerki, która często wplata-
ła niemieckie słowa i  akcent też miała twardy. Nie żebym 
był specjalistą od  akcentów, ale to  akurat nietrudno było 
wyczuć. Poza tym w pokojach mieliśmy biblie... też po nie-
miecku.

Obiad był słabiutki, dużo gorszy niż poprzedniego dnia. 
I stanowczo zbyt długo robiony, zwłaszcza że byliśmy jedy-
nymi gośćmi o tej porze. No chyba, że nagie dziewice dopie-
ro zbierały w lesie składniki. Najgorsze było to, że kelnerka 
myliła się w  daniach, a  my nie bardzo mogliśmy zweryfi-
kować, co  zamówiliśmy, bo  mało kto pamiętał nazwę da-
nia. A na koniec na rachunkach i tak było jeszcze co innego 
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(Grzesiek miał policzone piwo, którego nie pił) i trzeba 
było się mocno pilnować i wykłócać. Żenada.

W pewnej chwili Jarek powiedział, że słabo się czuje 
i... osunął się pod stół. Zaniemówiłem, jak co najmniej 
połowa grupy. Ale kilka osób szybko się ogarnęło i za-
prowadzili Jarka do  pokoju. Jak się potem okazało, 
chłopak cały dzień nic nie jadł i pił też mało aż się od-
wodnił. A przed samym obiadem strzelił jeszcze szkla-
neczkę lokalnego trunku zwanego palinką. No kurcze, 
a żona mi mówi, że to ja jestem nieodpowiedzialny.

W każdym razie Jarek miał zakaz ruszania się z po-
koju i przychodzenia na wieczorne omawianie zdjęć, 
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na którym Jacek porządnie skrytykował moje dokonania, ale w całej swojej niepo-
korności nie mogę się zgodzić z jego opinią. Wiele uwag wynikało z jego osobistych 
preferencji. A chociaż za artystę się nie uważam, to jednak ja jestem autorem i to ja 
kreuję sposób, w jaki chcę przedstawić zdjęcia pod względem kadru, kolorystyki jak 
i ekspozycji.

Przed snem zrobiłem wstępną selekcję zdjęć z dzisiejszego dnia i z przerażeniem 
zauważyłem, że na laptopie zostało już niezbyt wiele miejsca. Może wydawać się, że 
256GB na niewymiennym dysku w laptopie to sporo, ale Łatwo to zapełnić na takim 
plenerze fotograficznym, zwłaszcza gdy się fotografuje w RAW-ach.

Zasypiałem z mocnym postanowieniem, że następnego dnia zrobię ostrą selekcję 
i wywalę co najmniej połowę zdjęć.
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ŚRODA
Zmęczenie zrobiło swoje i  pierwszy raz do  śniadania wypiłem 

kawę. A jako, że lidlowe przegryzki się skończyły, to nawet kanapki 
na drogę zrobiłem. Nie ja jeden zresztą.

Teoretycznie do przejechania mieliśmy około 150km, w praktyce 
zrobiliśmy dużo więcej. Czasowo jak zwykle zajęło nam to cały dzień. 
Albo wjechaliśmy na wyższe tereny albo do Rumunii dotarła zima. 
Było biało i  śnieżnie. Na  szczęście dosyć ciepło. Znowu jechaliśmy 
z Kaśką.

Zaliczaliśmy kolejne punkty widokowe i malutkie wioski, a ja wy-
patrywałem jakiegoś sklepu, bo woda już mi się skończyła. W koń-
cu nie wytrzymałem i  powiedziałem wprost, że potrzebuję sklepu, 
w czym poparło mnie kilka innych osób, które również  zaczęły wy-
sychać. Jackowi chyba nie bardzo się to spodobało i zaczął marudzić, 
że jesteśmy nie przygotowani czy coś. No litości! Przed wyjazdem do-
staliśmy od  niego e-maila, żeby nie brać przesadnie dużo zapasów, 
bo „Rumunia to nie jest dziki kraj” i sklepy są łatwo dostępne. Cóż, 
może i są, tylko żeby coś w nich kupić, trzeba się przy nich zatrzymać. 
Wczoraj mówił, że musimy dużo pić, żeby nie skończyć jak Jarek. Faj-
nie, tylko musimy mieć CO pić.
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Wojtek poparł Jacka, że podobno w jakiejś wiosce mówił, żeby sko-
rzystać ze sklepu, bo to ostatnia okazja. Może i mówił, ale nie każdy 
był w zasięgu jego głosu. W końcu przyjechaliśmy na zdjęcia, a przy 
takim tempie (kilka minut na focenie i jedziemy dalej) każdy był prak-
tycznie w biegu, żeby znaleźć jakiś ciekawy temat. Trudno jednocze-
śnie pilnować organizatorów, bo „może mają nam coś do powiedze-
nia”. Fajnie jest być mądrym, gdy się zna plan działań, zwłaszcza gdy 
się go samemu opracowuje. Nie każdy ma jednak ten luksus.

Jako, że należę do tych mało pokornych, to powiedziałem wprost, 
co o tym myślę robiąc sobie przy okazji kilku wrogów i kilku zwolen-
ników. Nie przejąłem się tym. Już dawno wyrosłem z przejmowania 
się takimi pierdołami.

W końcu Jacek łaskawie zgodził się zatrzymać, żeby coś kupić, tyl-
ko... to  nie był sklep a  jakiś stragan przy drodze. Wody jednak nie 
było, tylko lokalny alkohol. No super, ale tym pragnienia nie ugaszę. 
15 minut postoju (chociaż podobno komuś się spieszyło), parę osób 
zaopatrzyło się w palinkę, jedziemy dalej. Kolejny stragan, kolejny po-
stój, kolejny alkohol. Kolejny postój i tym razem babeczka z serami i... 
alkoholem. Wody nie było.
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Zaczął mnie trafiać szlag. To mi się robi wymówki, że po-
trzebuję wody (jakby to był jakiś mój prywatny kaprys), ale 
nie ma problemu, żeby zatrzymywać się kilka razy po palinkę.

Było już po południu, kiedy nagle okazało się, że musimy 
pędzić na zdjęcia zachodu słońca nad jeziorem Lacul Vidra-
ru przy Trasie Transforgaraskiej. No więc zaczęliśmy pędzić. 
A wody wciąż brak. Co więcej, mimo jej braku, mój pęcherz 
w jakiś dziwny sposób zapełnił się i domagał opróżnienia. 
Z natury jestem raczej wytrzymały i nawet trzy piwa wypiję 
zanim pójdę zmniejszyć ciśnienie. Tym razem jednak pierw-
szy raz w życiu poczułem, że nie dowiozę. Poinformowałem 
Kaśkę a ta telefonicznie Jacka. Oczywiście znowu pretensje, 
że mogłem to zrobić wcześniej, że coś tam. No kurcze, może 
i  bym mógł, gdyby mi się chciało wcześniej albo gdybym 
wiedział, że po postojach co 20 minut ktoś nagle postanowi 
przez resztę dnia pędzić już bez zamiaru zatrzymywania.

Nie da rady facet, muszę się odlać. Na stacji benzynowej 
z szaleństwem w oczach popędziłem do toalety, gdzie przez 
prawie 10 minut (chyba mój życiowy rekord) pozbywałem 
się  resztek wilgoci z organizmu. Jak się okazało, nie tylko 
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ja, bo po mnie skorzystało jeszcze kilka osób. Nie zmieniało to jednak 
faktu, że w mniemaniu Jacka to wszystko była moja wina, bo powi-
nienem mu czytać w myślach i znać jego plany. I ten postój to moja 
fanaberia, wręcz złośliwość. Bardzo mi z tego powodu było wszystko 
jedno, powinien się cieszyć, że nie popuściłem w samochodzie.

Na  zachód słońca spóźniliśmy się kilka minut, czego Jacek nie 
omieszkał mi wypomnieć. Co prawda nie wprost, ale ni trzeba być 
Sherlockiem, żeby wiedzieć, kogo miał na myśli. No sorki, tak bywa, 
gdy organizuje się wyprawę, a  potem widzi tylko czubek swojego 
obiektywu. Na trzy postoje po palinki był czas, ale toaletę się wypo-
mina. Na postojach fotograficznych też często słyszeliśmy „szybciej, 
szybciej, jedziemy”, a gdy większość była już gotowa do dalszej drogi, 
on brał drugi aparat i fotografował kolejne dziesięć minut.
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Żadnego sklepu oczywiście nie zali-
czyliśmy i  zastanawiałem się, co  będę pić 
następnego dnia, bo  hotel Valea Cu Pesti 
znajdował się raczej daleko od cywilizacji. 
Również czterogwiazdkowy i również dwie, 
moim zdaniem, niezasłużone, mimo pięk-
nych widoków na jezioro i góry. Recepcjo-
niści wyglądali jak z  mafii i  podobnie się 
zachowywali. Takiej łachy nie robiły nawet 
baby w  mięsnym w  czasach PRL-u. Kiedy 
w  końcu dostaliśmy elektroniczne klucze 
do pokojów, okazało się, że nie są zakodo-
wane. Oczywiście trzeba było wrócić z po-
wrotem i znowu była wielka łaska.

Pokoje były tym razem duże, ale z łazien-
ki waliło kanalizacją, jakby nie była używa-
na od miesięcy. Może i nie była. Na szczę-
ście w  hotelu był basen, jacuzzi i  sauna, 
z  czego ochoczo skorzystaliśmy. W  końcu 
po trudach podróży należało nam się. Jed-
nak wypacając z siebie resztki wilgoci zasta-

nawiałem się, czy to był dobry pomysł.
Tym razem odpuściłem sobie wieczorną 

ocenę zdjęć. Potrzebowałem czasu dla siebie 
(jak każdy introwertyk), poza tym miałem 
w planach selekcję własnych. Szacowałem, 
że zejdzie mi z  tym godzinka i  gdy Grze-
siek wróci, będę w połowie drogi do krainy 
Morfeusza. Trochę się jednak przeliczyłem 
i siedziałem nad tym ponad dwa razy dłu-
żej. Usunąłem ponad 700 zdjęć, czyli więcej 
niż połowę. A to i tak było dopiero pierwsze 
podejście. Po powrocie do domu trzeba bę-
dzie zrobić jeszcze ze dwie rundki. Dobrze 
by było, żeby z całego wyjazdu zostało nie 
więcej niż 500 zdjęć.

Chciałem jeszcze wrzucić kilka najlep-
szych ujęć na  Facebooka, ale... oczywiście 
internet też nie domagał. Niby sieć była wi-
doczna i sygnał był dosyć mocny, ale kom-
puter cały czas łączył się i rozłączał. W koń-
cu olałem temat i poszedłem spać.
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CZWARTEK
Dzień rozpoczęliśmy fotografowaniem z  balko-

nów gór oświetlanych przez wschodzące słońce. Było 
okropnie zimno, więc co jakiś czas wracałem do poko-
ju, żeby się ogrzać. Nie chciało mi się zakładać kurtki. 
Parę sprytniejszych osób ze statywami po prostu włą-
czyło automat robiący zdjęcia z interwałem czasowym.

Przy okazji usłyszałem bardzo niepokojącą rzecz. 
Mianowicie z aparatu dochodził dźwięk, jakby wenty-
latora. Taki jednostajny cichy szum. Ciekawe, że nigdy 
wcześniej go nie słyszałem. No to  zajebiście, niecały 
tydzień w Rumunii i aparat zaczyna wariować. Pytanie 
tylko, co to jest? Przecież aparaty chyba nie mają wen-
tylatorów?
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śmy jednak, że nie rozumiemy aluzji i mimo niechętnych spojrzeń, brali-
śmy po prostu nowe talerze, żeby skosztować kolejnych specjałów.

Po śniadaniu pojechaliśmy w górę jeziora szykując się na obiecane „nieza-
pomniane widoki”. Niestety nie dane nam było ich zobaczyć, bo Trasa Trans-
forgaraska została już zamknięta na zimę. Spóźniliśmy się jakiś tydzień.

Żeby jednak chociaż trochę wykorzystać klimat okolicy, rozdano nam 
statywy i filtry, żebyśmy porobili trochę zdjęć z długim czasem naświetla-
nia. Jeśli o mnie chodzi, to połowa warsztatów mogłaby się składać z takich 
eksperymentów. No ale przecież musieliśmy pędzić dalej. Tak więc po kil-
kunastu minutach Jacek zaczął nas poganiać. Co tam, że trzeba znaleźć do-
bre miejsce, ciekawy kadr, nie wchodzić sobie w paradę, naświetlać półtorej 
minuty, żeby skorygować ekspozycję i naświetlać jeszcze raz...

Jeszcze kilka razy się zatrzymywaliśmy na zdjęcia zanim zauważyłem ja-
kiś camping i otwarty sklep. Dość tego, kategorycznie zażądałem zatrzyma-
nia i poszedłem kupić wodę mineralną. Człowiek nie wielbłąd, a nie wia-
domo, jakie plany ma Jacek na ten dzień. Jak się okazało, w najbliższej wsi 
był sklep (skąd mogłem wiedzieć?), więc dokupiłem kolejną butelkę i jakiś 
prowiant. Może wystarczy.

Z drugiej strony, kto ich tam wie? Jeszcze do wczoraj są-
dziłem, że mój MacBook też nie ma wentylatora, a procesor 
jest chłodzony wyłącznie pasywnie. Tymczasem podczas 
selekcji kilkuset RAW-ów procesor tak się zmęczył tworze-
niem podglądów, że też pierwszy raz włączył wiatraczek. 
Może tu jest tak samo?

Moje obawy przy śniadaniu rozwiał jednak Wiktor. Oka-
zało się, że to nie aparat tylko stabilizacja obiektywu. Cie-
kawa sprawa. Zdarzało mi się używać obiektywów ze  sta-
bilizacją i nigdy żaden tak nie rzęził. Przecież nawet z tym 
działałem już piąty dzień, a usłyszałem dopiero teraz. Kolej-
ny raz modliłem się, żeby wytrzymał jeszcze do soboty.

Obsługa kolejny raz dała nam do  zrozumienia, że po-
winniśmy jak najszybciej opuścić hotel i kelnerzy zabierali 
na bieżąco talerze, bez dania szansy na dokładkę. Udawali-
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Na kolejnym postoju Kaśka oznajmiła, że nie chce się już 
tłuc po wsiach i chciałaby od razu skierować się do miejsca 
docelowego. Jarek dołączył się do tego pomysłu. Potrzebna 
była jeszcze jedna osoba, która poświęci jeden dzień zdję-
ciowy, bo w pozostałych samochodach byłby nadkomplet. 
Nikt nie chciał i było to jak najbardziej zrozumiałe.

Ja jednak potrzebowałem odetchnąć od tego pędu, bo czu-
łem, że jeszcze jeden dzień i zrobię coś, czego będę żałował 
(jakbym do tej pory nie robił). Zgłosiłem się więc na trze-
ciego. Trochę było mi szkoda potencjalnych miejsc, które 
mnie ominą, ale znam siebie i  swoje możliwości a przede 
wszystkim ograniczenia. To był dzień, kiedy moja psychika 
introwertyka jechała już po bandzie.

Odłączyliśmy się więc od reszty i ruszyliśmy w stronę Sy-
binu. Nie znaczy to, że z samochodu wysiedliśmy dopiero 
przed hotelem. Nawigacja prowadziła nas przez bardzo ma-
lownicze miejsca, więc bez żadnego ciśnienia zatrzymywa-
liśmy się na zdjęcia. Różnica była taka, że robiliśmy je tak 
długo jak chcieliśmy i nikt nas nie popędzał.

W jednej wsi minęliśmy grupę bardzo kolorowych lokal-
nych kobiet. O  czymś ze  sobą zawzięcie dyskutowały. Już 
wysiedliśmy z  zamiarem zapytania o  możliwość zrobienia 
im sesji, kiedy podeszła do nich grupa wyrostków i dyskusja 
zamieniła się w jakąś regularną kłótnię, której z coraz więk-
szym zainteresowaniem przyglądali się starsi lokalsi. Jarek 
mimo wszystko chciał podejść, ale go powstrzymałem. Są 
pewne sprawy, w  których obcy są bardzo niemile widzia-
ni, a gdy się nie zna lokalnych obyczajów, to lepiej ich w ta-
kich sytuacjach nie poznawać. Ruszyliśmy więc dalej zanim 
miejscowi zaczęli się nami bliżej interesować.

Ciekawa akcja wyszła z jednym popem, którego zauwa-
żył Jarek. Pop stał na parkingu i nadzorował budowę cer-
kwi po drugiej stronie ulicy. Niby nic nadzwyczajnego, ale 
po  pierwsze nie był zwykłym cywilem, jakich setki mija-
my na codzień (zawsze to jakiś folklor), a po drugie byłaby 
to nasza „osobista zdobycz”. Do tej pory fotografowaliśmy 
w tłumie, głównie zza pleców Jacka, tutaj mielibyśmy jed-
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nego popa na dwóch (Kaśka została w samo-
chodzie).

Podeszliśmy, przywitaliśmy się, ale okaza-
ło się, że pop ani słowa po angielsku, a my 
dla odmiany nic po francusku i włosku. Po-
kazaliśmy więc na migi, że chcemy mu zro-
bić zdjęcia. Coś tam w końcu zagadał, poka-
zał na  cerkiew i  przeszedł na  drugą stronę 
ulicy. OK, pomyśleliśmy, jest bardzo zajęty 
i dał do zrozumienia, że musi zająć się swo-
im dziełem.

Wsiedliśmy więc do  samochodu, Kaśka 
uruchomiła silnik i  wtedy zauważyłem, że 
gość patrzy na nas zdziwiony i rozkłada ręce. 
Okazało się, że nie spławiał nas tylko chciał, 
żebyśmy przeszli z nim pod cerkiew. Chyba...

Popędziliśmy więc i  zaczęliśmy sesję. Pop 
machał ręką znaki krzyża, mamrotał jakieś 
zaklęcia po  rumuńsku, a  my grzaliśmy mi-
gawki na  szybkich seriach. Coś tam wyszło, 
ale koniec końców zostawiłem sobie tylko 5 
zdjęć, z których jestem jako-tako zadowolony, 
bo obiektyw znowu stroił fochy i gubił ostrość.

Dojechaliśmy w  końcu do  Sybinu, zna-
leźliśmy mały dwugwiazdkowy hotel o  na-
zwie Sonne i... okazało się, że jest zamknięty 
na  cztery spusty. Przylegająca do  niego re-
stauracja również. Na  malutkim parkingu 
czekało jakieś małżeństwo ze Szwecji. Powie-
dzieli, że czekają już prawie pół godziny i nie 
musimy się fatygować z  telefonowaniem, 
bo  już próbowali. Kaśka na  wszelki wypa-
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dek sprawdziła, ale faktycznie bez skutku. No to zajebiście. 
I co teraz?

Koło hotelu był sklep spożywczy. Doszliśmy do wniosku, 
że nie ma co się martwić czymś, na co i tak nie mamy wpły-
wu. Lepiej wykorzystać okazję i  zrobić coś, na  co  wpływ 
mamy. Czyli zakupy. Biorąc pod uwagę doświadczenia z po-
przednich dni, taka okazja nieprędko mogła się zdarzyć. 
W sklepie zauważyłem, że prawie cała paczkowana wędlina 
jest z Tarczyna. Wiele alkoholi również pochodziło z Pol-
ski, wybrałem jednak coś, co powinno być raczej lokalne. 
W domu sprawdzę, jak smakuje.

Akurat wróciliśmy do  samochodu, kiedy pojawiła się 
recepcjonistka i  wpuściła nas do  hotelu. Po  załatwieniu 
formalności dostaliśmy klucze i  weszliśmy na  piętro. Ho-
tel okazał się dokładnie tak mały, jak wyglądał z zewnątrz. 
Do dyspozycji było tylko osiem pokojów, z czego większość 
zajęła nasza radosna grupa. Za to korytarz wyglądał prze-
cudownie. Jak z horroru, ale w tym pozytywnym znaczeniu. 
Wąski, ciemny, z  tapetami przypominającymi nawiedzone 
hotele. I jeszcze światło z czujnikiem ruchu, które samo ga-
śnie, jeśli dłużej stoisz bez ruchu. Można się przestraszyć.

Pokoje nie były duże, ale wystarczające. Samo wyposa-
żenie faktycznie na  poziomie dwóch gwiazdek, ale przy-
najmniej sprawne, łóżka wygodne, a w łazience nie waliło 
z kanalizacji. Bardzo ciekawy był kran, chociaż zupełnie nie 
pasujący do klimatu hotelu. Użyteczność tez na średnim po-
ziomie, ale mimo wszystko ciekawy.

Ogarnęliśmy się szybko i  poszliśmy na  spacer do  cen-
trum, które bardzo przypomina Krupówki. Dwadzieścia 
minut wystarczyło, żeby porządnie się ściemniło. Robiąc lo-
kalne street photo trafiliśmy do miejsca noszącego dumną 
nazwę Gallerie Commerciale. Ciekawi jak wygląda rumuń-
ska galeria handlowa sprytnie ukryta w małym podwórku 
weszliśmy do środka. I nagle cofnąłem się w czasie o jakieś 
trzydzieści lat. Galeria okazała się zwykłym sklepem wie-
lobranżowym z  asortymentem, którego też nie widziałem 
od kilkunastu lat.

Pośmieszkowaliśmy trochę pod czujnym okiem ekspe-
dientek i  wyszliśmy w  celu znalezienia jakiejś restauracji, 
do której mogłaby dołączyć reszta grupy. Nie chcieli jednak 
przyjeżdżać bezpośrednio na obiad, tylko, podobnie jak my, 
najpierw nieco się ogarnąć. Musieliśmy więc wrócić.

Obiad zjedliśmy więc w  hotelu. Co  prawda były jakieś 
opory, że niby sala wyglądała jak w zamku Drakuli (dla mnie 
to akurat atut), że nie wiadomo jakie jedzenie i  takie tam. 
Rekomendacja miejscowych jednak ostatecznie zaważyła 
na naszej decyzji. Skoro oni tu przyszli, to nie może być źle.

Kolejny raz okazało się, że mniejsza ilość gwiazdek nie 
oznacza niższej jakości. Jedzenie było naprawdę dobre, 
dużo i w świetnej cenie. Posileni i nieco wypoczęci zagłoso-
waliśmy, czy wolimi oglądać zdjęcia czy idziemy na miasto. 
Warsztaty warsztatami, ale okazja pozwiedzania lokalnych 
atrakcji nieprędko może się zdarzyć. Żałowałem, że zosta-
wiłem aparat w hotelu, można byłoby porobić trochę noc-
nego streeta. Kilka osób to wykorzystało.

Przeszliśmy całe lokalne „Krupówki” i  zbłądziliśmy 
do Music Pub na integrację. Zmęczenie jednak wzięło górę 
i po kilku shotach wróciliśmy do hotelu.
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jednak jeszcze tam nie dotarł. Może dlatego, że tam nie ma 
dróg, oficjalnie wstęp jest wzbroniony i nawet nie wolno ro-
bić zdjęć.

Jacek zadecydował, że będę jechał razem z nim. Trudno 
powiedzieć, skąd ten pomysł. Odrzuciłem możliwość, że 
mnie nagle polubił. Raczej z jakichś względów chciał mnie 
mieć na  oku albo Kaśka miała mnie już serdecznie dość 
i chciała się pozbyć. Żeby było zabawniej, nie mógłbym so-
bie wyobrazić lepszego zwrotu akcji. Bo grupa jadąca z Jac-
kiem jako pierwsza zawsze wiedziała, po co się zatrzymuje-
my, byliśmy więc od razu zwarci i gotowi. Wiktor zażartował 
nawet, że jesteśmy jak komandosi albo jak Pingwiny z Ma-
dagaskaru. W każdym razie prawie zawsze drzwi mieliśmy 
uchylone jeszcze zanim samochód się zatrzymał, a  chwilę 
potem wszyscy byliśmy już na zewnątrz.

Po  drodze mieliśmy jeszcze kilka postojów np. na  sta-
do owiec pędzących całą szerokością szosy. Jeszcze nigdy 
nie zrobiłem tak wielu zdjęć w kilkanaście minut. I jeszcze 
nigdy tak wielu nie wyrzuciłem. Chyba zacząłem popadać 
w jakąś paranoję i zatęskniłem za czasami spokojnych, lu-
belskich spacerów, kiedy to robiłem pięć zdjęć na godzinę 
i wszystkie zostawiałem.

Niełatwo było znaleźć drogę do jeziora. Nie była nigdzie 
oznaczona i gdyby nie GPS, moglibyśmy jej długo szukać. 
Kiedy w końcu nam się to udało, zaczęliśmy okrążać jezio-
ro robiąc co chwilę postoje na kolejne zdjęcia. Praktycznie 
z  każdej strony prezentowało się inaczej. Szkoda tylko, że 
pogoda była paskudna i chociaż chmury dają ciekawy kli-
mat pod względem kolorystyki, to  już samo światło jest 
mało atrakcyjne i wszystko robi się płaskie.

Ale skoro już tu byliśmy, trzeba było wykorzystać okazję, 
bo prawdopodobnie to nasza jedyna okazja w życiu. Tak więc 
migawki znowu się rozgrzewały, a samo miejsce zostało tak 
dokładnie udokumentowanie, że już żaden Google Street 
View nie jest tu potrzebny.

Gemana nie jest faktycznie jeziorem tylko jakimś syfem 
wypłukiwanym z  kopali. Wyglądało to  trochę jak wapno 
czy coś w tym rodzaju, ale wolałbym nie sprawdzać osobi-

PIĄTEK
Pierwsze co  poczułem po  przebudzeniu to  swędze-

nie górnej wargi. Przejrzałem się w  lustrze. No zajebiście, 
opryszczka. A ja ani zoviraxu ani innych specifików. Przeje-
bane, bo wiedziałem, że jeśli rano mnie sędzi, to wieczorem 
ból będzie nie do  wytrzymania. Może któraś z  dziewczyn 
ma coś na ten problem? W końcu one zawsze mają przy so-
bie dobrze zaopatrzone apteczki.

Niestety żadna nie miała. Na zatrzymanie się po drodze 
przy jakiejś aptece nawet nie liczyłem.

Śniadanie zjedliśmy w  mrocznej restauracji w  klimacie 
Drakuli. Muszę przyznać, że było jedno z lepszych, jakie ja-
dłem na tej wyprawie. Znowu zrobiliśmy kanapki na drogę, 
bo w planach był całodniowy plener z daleka od cywilizacji. 
Mianowicie Martwe Jezioro Geamana. Polecam wyszukać 
sobie historię tego jeziora w Google. Jest naprawdę cieka-
wa. Podobno tego miejsca nie ma na mapach. W praktyce 
jest, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Google Street View 
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ście. Chyba nie jest też trujące, jakby wskazywała na-
zwa. Zatopione drzewa wciąż miały liście (może nie 
za dużo, ale w końcu każde drzewo w  jeziorze wcze-
śniej czy później zgnije), wokół pełno zielonej trawy. 
Znalazłem nawet kilka krokusów, co o tej porze roku 
było wielkim zaskoczeniem.

W  każdym razie samej wody w  jeziorze nie było 
więcej niż metr, ale ten osad mógł mieć wielokrotnie 
więcej. W końcu jakby nie patrzeć, przykrył całą wio-
skę i tylko wieża kościelna była jeszcze widoczna. Cie-
kawe, kiedy i ona zniknie.

Minęliśmy kilka opuszczonych domów, resztki 
płotów i  stodół aż spotkaliśmy starszą kobietę, która 
razem z  mężem są ostatnimi mieszkańcami w  okoli-
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cy. Oderwaliśmy ją od pracy w gospodarstwie i zrobiliśmy 
sesję. Oczywiście bariera językowa nie zezwalała na komu-
nikację, ale język migowy jest bardziej uniwersalny. W ra-
mach podziękowania za poświęcony czas dostała kilka pa-
miątkowych zdjęć z instaxa i wyglądała na bardzo szczęśliwą 
i wzruszoną.

A potem znaleźliśmy TO miejsce.
Sam postój nie różnił się zbytnio od innych, więc nikt się 

nie zorientował, że to nasz dzisiejszy cel. Każdy gdzieś się 
trochę kręcił, cały czas jednak mając w zasięgu wzroku sa-
mochody, żeby Jacek znowu się nie pieklił, że chce jechać 
dalej, a wszyscy się rozłażą i że potem zbraknie nam dziesię-
ciu minut na zachód słońca. On sam poszedł na jakiś cypel.

Kręciliśmy się więc przy autach, kilka osób siedziało już 
w środku i przeglądało zdjęcia. Byliśmy gotowi do dalszej 
drogi. Nagle przybiegł Jacek cały zaaferowany i zapytał zdzi-
wiony, dlaczego tu siedzimy zamiast robić zdjęcia na cyplu. 
Wszyscy w  szoku, bo  to  chyba oczywiste, dlaczego tu je-
steśmy. Jacek tymczasem porwał torbę z drugim aparatem 
i popędził w dół. Poszliśmy więc za nim.

Miejsce było malownicze i  totalnie odjechane. Pojawi-
ło się słońce (chyba na jakieś specjalne zamówienie) i dało 
nam świetne kolory na wodzie i niebie. Wieża kościelna była 
w idealnym miejscu. Brakowało mi trochę dłuższego obiek-
tywu, tak minimum 200mm, ale w zasadzie tylko do kilku 
kadrów. Większość ogarnąłem bez problemu. Zachód słoń-
ca wyszedł wspaniale.

Z  pewną nieśmiałością wchodziliśmy na  prowizorycz-
ny pomost, który chwiał się przy każdym kroku i  był tak 
usyfiony tym wapnopodobnym pyłem, że strach się czego-
kolwiek dotknąć. Zresztą „solidność” poręczy też nie zachę-
cała do  ich dotykania. Nie chciałbym wpaść do  tej wody, 
bo pewnie długo bym tonął zanim dotarłbym do dna. Brrr...

Słońce już w  zasadzie schowało się za  górami i  powoli 
zbieraliśmy się do odwrotu. Adam jego końcu pomostu ro-
bił jakieś ostatnie zdjęcia, kiedy nagle usłyszeliśmy głośny 
trzask i plusk.

Chyba ktoś się właśnie utopił.
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- O kurrrr... - usłyszałem. Odwróciłem się, a tam Adam 
wyciągał właśnie nogę z  mazi. Czyli nie utopił się. Miał 
szczęście, że nie wpadł, bo zanim ktokolwiek by do niego 
dobiegł, nie byłoby kogo wyciągać.

Ale co tam Adam.
- Aparaty całe? - ktoś zapytał.
- Całe... chyba...
No to najważniejsze.
Noga Adama do połowy łydki była biała. Nie mieliśmy 

pojęcia co to jest i czy faktycznie trujące. A może żrące? Wy-
starczy opłukać czy trzeba pędzić do szpitala?

Adam kuśtykał, więc nie wyglądało to  dobrze. A  może 
zanim dojdziemy na górę, nic z nogi nie zostanie?

Na  szczęście Grzesiek miał jako-takie pojęcie o  chemii 
(z nas wszystkich chyba największe) i dosyć szybko doszedł 
do wniosku, że nic Adamowi nie grozi. Przepłukali trochę 
buta i spodnie, bo wyglądał jakby właśnie wrócił z budowy 
i ruszyliśmy w dalszą drogę. Samochody były w środku już 
tak ubrudzone, że nic im więcej nie mogło zaszkodzić, więc 
nikt się już za bardzo czystością osobistą nie przejmował.

Do  hotelu Rao w  Kluż-Napoka dojechaliśmy długo 

po zapadnięciu zmroku. Trochę lipna miejscówka, żadnego 
parkingu i  tylko wąska, osiedlowa uliczka, oczywiście za-
stawiona samochodami. Z trudem znaleźliśmy trzy miejsca 
parkingowe (mocno zresztą oddalone od siebie), wypako-
waliśmy bagaże i  ruszyliśmy do  hotelu. A  tam... okazało 
się, że nie mieli naszej rezerwacji i nawet o niej nie słyszeli. 
Co więcej, nie mieli nawet odpowiedniej ilości wolnych po-
kojów, żeby nas zakwaterować.

No to  zajebiście. Banda brudnych (delikatnie mówiąc) 
włóczęgów, jeden chyba prosto z jakiejś budowy, rozsiadło 
się na pięknych, czystych i wygodnych fotelach w recepcji 
i zastanawia się co dalej. W dodatku co chwilę kolejna oso-
ba idzie do toalety. Recepcjonistka wyglądała na załamaną 
i wcale się jej nie dziwiłem.

Ale co  tam recepcjonistka. My byliśmy w obcym kraju, 
zmęczeni, brudni, głodni i nie mieliśmy noclegu. I nie wie-
dzieliśmy co dalej.

Po kilku telefonach okazało się, że to ludzie Booking.com 
dali dupy. Niby zarezerwowali miejsce, a jednak nie zarezer-
wowali. Na szczęście przyjęli to na klatę i obiecali przysłać 
kilka innych propozycji hoteli w  pobliżu. Dłuższą chwilę 
to trwało (recepcjonistka zignorowała naszą obecność i za-
jęła się plotkami z jakąś znajomą), ale w końcu dostaliśmy 
ciekawą propozycję.

Hotel Paradise. Nazwa strasznie gejowska (podobno 
samo miasto ma renomę zagłębia kochających inaczej) 
i trochę przerażała myśl, co mogliśmy tam zastać. Ale z dru-
giej strony, jak człowiek ledwo żyje, to takie rzeczy stają się 
najmniej istotne. Paradise miał o jedną gwiazdkę więcej niż 
Rao i... pierwszy raz uznałem, że w  pełni na  nią zasłużył. 
Hotel naprawdę super, pokoje rewelacyjne (łóżka na szczę-
ście oddzielne), obsługa miła, bez żadnych fochów.

Szybko się ogarnęliśmy i zeszliśmy na kolacje, która też 
była naprawdę super, chociaż nie wiem, jaki wpływ na  tą 
ocenę miał głód. Po  kolacji spotkaliśmy się w  sali konfe-
rencyjnej. Stało tam kilka rowerków treningowych i mimo 
zmęczenia wsiadłem na  jeden i  trochę popedałowałem 
(bez skojarzeń proszę). Jacek jednak szybko mnie ściągnął, 
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bo przegląd zdjęć zaczynaliśmy właśnie ode mnie.
Tym razem nie zjechał moich zdjęć. Co do kilku miał 

jakieś drobne uwagi, ale ostatecznie uznał, że wszyst-
kie mu się podobają. I  nie, wcale nie zacząłem robić 
lepszych zdjęć. Nie w ciągu kilku dni. Po prostu znając 
już jego gust wybrałem do oceny takie, które mogą mu 
się spodobać.

Siedzieliśmy prawie do pierwszej w nocy i kilka razy 
naprawdę odpłynąłem. Po  powrocie do  pokoju i  ką-
pieli nie miałem już siły nawet odpalić komputera, nie 
mówiąc już o wrzucaniu czegokolwiek na Facebooka.

Ciekawe, że opryszczka wcale nie urosła i wciąż tyl-
ko lekko swędziała. Nawet jakby nieco przyschła. Ale 
nie cieszmy się na zapas, do domu jeszcze dzień z ka-
wałkiem i przez ten czas wiele może się zdarzyć.
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SOBOTA
Ostatni dzień w  Rumunii, według planu miał być najdłuższy. 

Do przejechania czekało nas co najmniej 900km. Po śniadaniu szyb-
ko skoczyliśmy po  spakowane wcześniej walizki i  zameldowaliśmy 
się przy samochodach. Oczywiście znowu brakowało kilku osób, 
co w tradycyjny już sposób wpłynęło na nastrój Jacka. Ja znowu je-
chałem z nim i tylko ja wiedziałem, jak bardzo mi odpowiadało.

Tym razem te spóźnione osoby popsuły samopoczucie także mi, 
bo  spóźniliśmy się dokładnie 10 minut na poranne mgły. Sfotogra-
fowaliśmy jakieś resztki, ale to  już nie było to. Trochę szkoda, ale 
trudno. Na takich wieloosobowych wyjazdach trzeba brać pod uwagę 
trudności w dopasowaniu czasowym, o czym Jacek każdego dnia usil-

nie starał się zapominać. Wydaje mi się, że dobry plener to małe, jed-
nosamochodowe grupy, które jeżdżą i fotografują we własnym tem-
pie. Większa grupa obcych ludzi z różnym poziomem umiejętności 
zawsze będzie ze sobą kolidować i takie sytuacje są wtedy normalne 
i wkurzanie się niczego nie zmieni.

Po  kilku malowniczych wioskach i  równie malowniczych miesz-
kańcach dotarliśmy do małego, rodzinnego obozowiska pasterskiego. 
Głównie dlatego, że Jacek wypatrzył z szosy duży żuraw studzienny, 
jakie obecnie można zobaczyć chyba tylko w  skansenach. Ten był 
prawdziwy i wciąż używany. Miejscowy pasterz zaprezentował nam 
jego działanie, a potem poznaliśmy jego rodzinę, okolicę i zwierzęta. 
Godzinę później mogliśmy ruszać w dalszą drogę.
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Kilka dni wcześniej znajomy entuzjasta kolejnictwa na-
pisał mi na Facebooku, że nie daję na Facebooku żadnych 
zdjęć kolei rumuńskich. Nie dawałem, bo nie miałem. Ale 
teraz to się zmieniło, bo kolejnym przystankiem był prze-
jazd kolejowy, przy którym zabawiliśmy dłuższą chwilę i na-
wet udało się złapać przejeżdżający pociąg, którego nowo-
czesność w ogóle nie pasowała do otaczających klimatów.

W ogóle w Rumunii można zauważyć ogromne kontra-
sty. Wszytko co  nieruchome, jest stare albo bardzo stare. 
W miastach mocno czuć klimat komunizmu, bardzo zbli-
żony do polskiego PRL-u. Wioski i osady pamiętają chyba 
jeszcze XIX wiek, w wielu miejscach nie ma jeszcze prądu. 
Na drogach bardzo często można spotkać konne wozy. Ale 
jednocześnie prawie każdy ma nowoczesnego smartfona, 
jest wiele nowych aut i nawet pociągi są lepsze niż ten, któ-
rym jeżdżę zazwyczaj do Warszawy.

Nadeszła jedna z  ostatnich chwil, żeby kupić jakieś pa-
miątki. Problem w  tym, że trudno kupić coś, co  nie było 
wyprodukowane w Chinach. Nawet klasyczne zakopiańskie 
ciupagi mają napis „made in China”. W Sigisoarze ogląda-

łem jakieś pierdoły i faktycznie była to albo chińszczy-
zna albo naprawdę nic ciekawego. W każdym razie nic, 
czego nie mógłbym kupić w Lublinie na Jarmarku Ja-
giellońskim. Co najwyżej z innym nadrukiem.

Najsensowniejszym zakupem byłby więc jakiś lo-
kalny przysmak lub (co bardziej kuszące) alkohol. Za-
trzymaliśmy się przy jakimś spożywczaku i ruszyliśmy 
na łowy, żeby pozbyć się ostatnich lejów. Tu też nastą-
piło lekkie rozczarowanie, bo większość dobroci była 
albo taka sama jak w Polsce albo wręcz z Polski. W co-
raz większej desperacji zgarnąłem kilka co bardziej eg-
zotycznych czekolad dla córki, kilka batonów dla sie-
bie na drogę i w końcu stanąłem razem z resztą grupy 
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przy półce z alkoholami. Tu dla odmiany oferta była bardzo 
bogata a  wybór niezwykle trudny. Tym bardziej da mnie, 
bo  gustuję głównie w  piwach rzemieślniczych, których tu 
niestety nie było. Wzorem kilku innych osób wziąłem więc 
jakiś likier w ładnej butelce i nie wnikając w treść etykiety 
dokonałem transakcji.

A trzeba było przeczytać. Dopiero w domu żona zwróciła 
uwagę, że likier nie dość że pochodził z Polski, to  jeszcze 
termin przydatności do  spożycia skończył się ponad rok 
temu. Cóż, na szczęście to alkohol i raczej nie spodziewam 
się, żeby miał zapleśnieć. I  faktycznie był całkiem niezły. 
Szkoda tylko że nie rumuński.

Podobno najlepsze zostawia się zawsze na koniec. Ja ta-
kie zdjęcia zrobiłem tuż przed opuszczeniem Rumunii. Nie 
wiem, czy to za sprawą nabytych nowych umiejętności czy 
raczej zmęczenia i  rutyny, kiedy do  głosu dochodzi pod-
świadomość i ona kieruje naszymi działaniami. Na pewno 
dużo pomogła pogoda, bo w końcu zrobiła się przepiękna 
jesień, której oczekiwaliśmy przez wszystkie poprzednie 
dni, a która uśmiechnęła się do nas dopiero w dnu wyjazdu.

Węgry przejechaliśmy raczej szybko. W  sumie gdyby 
nie ponowna kontrola paszportowa na granicy z Rumunią, 
to  nie wiedziałbym, kiedy tam wjechaliśmy. O  wyjeździe 
dowiedziałem się dopiero po fakcie, bo granicę przegapiłem 
zatopiony we własnych myślach.

Na  Słowacji zaczęło zmierzchać i  na  niebo wzeszedł 
ogromny, pomarańczowy księżyc w pełni. Zasugerowaliśmy 
Jackowi zatrzymanie się, w końcu takich zdjęć jeszcze nie 
mieliśmy. Ale z niewiadomych przyczyn nie doszło do tego. 
Szkoda, bo moim zdaniem to coś o wiele lepszego niż kolej-
ne pstryki rumuńskich dzieciaków. A księżyc nad blokami 
jednego z  miast, do  którego dojeżdżaliśmy, wyglądał na-
prawdę niesamowicie. Czas nas już nigdzie nie gonił i moż-
na było zjechać na  jakiś parking. Nawet i na pół godziny. 
Niestety...

Obiad zjedliśmy w jakiejś tajskiej restauracji, którą przy-
padkiem znaleźliśmy Nie chciało nam się szukać nic inne-
go, a  pobliska kebabiarnia nie wyglądała zachęcająco. Nie 
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wiem, co jadłem, ale na pewno był tam kurczak i wa-
rzywa. Ważne, że nie miauczało i było ciepłe. 

Następny przystanek był już w Polsce, w Tarnowie, 
gdzie rozliczyliśmy się z pożyczonych sprzętów, poże-
gnaliśmy kilka osób i zrobiliśmy ostateczne przetaso-
wanie w pozostałych samochodach, żeby zoptymalizo-
wać ostateczne trasy. Kolejnych wspólnych postojów 
nie przewidywaliśmy, każdy jechał nieco inną trasą.
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W  Warszawie byliśmy około 2 w  nocy. Jacek podwiózł 
mnie, Adama i Jarka pod sam Dworzec Centralny. Kupili-
śmy bilety i wylądowaliśmy w Costa Coffee. Planowaliśmy 
przy kawie obejrzeć zdjęcia z ostatniego dnia, ale zmęczenie 
wzięło górę i po prostu siedzieliśmy i gadaliśmy.

Miałem najwięcej szczęścia, bo mój pociąg przyjechał już 
po  dwóch godzinach, w  dodatku miałem chyba najbliżej. 
Wypita kawa dawała o  sobie znać, więc mimo wcześniej-
szych odwiedzin przybytku obniżania ciśnienia w pęcherzu, 
tylko czekałem aż pociąg ruszy, kolejny raz skorzystać z toa-
lety. Przy okazji przypomniał mi się pewien poemat Juliana 
Tuwima, który mimo wielu lat wciąż jest bardzo aktualny.

Poranek wczesny, 
Jadę pospiesznym, 
Wprost do Warszawy, 
Załatwiać sprawy. 
Pociąg o czasie, 
Ja w drugiej klasie, 
Wagon się kiwa, 
Piję trzy piwa, 
Lodź Niciarniana, 
W pęcherzu zmiana, 
Pęcherz nie sługa 
A podróż długa, 
Ruszam z tej racji 
Do ubikacji 
Kto zna koleje 
Wie, jak się leje, 
Wyciągam łapę 
Podnoszę klapę, 
Biada mi biada 
Klapa opada, 
Rzędnie mi mina 
Trza klapę trzymać, 
Łokieć, kolano 
Trzymam skubaną, 

Celuję w szparkę 
Puszczam Niagarkę, 
Tryska kaskada 
Klapa opada, 
Fatum złowieszcze 
Wszak wciąż szcze jeszcze, 
Organizm płynną 
Spełnia powinność, 
Najgorsze to, 
Że przestać nie może, 
Toczę z nim boje 
Jak Priam o Troję, 
Chcę się powstrzymać 
Ratunku ni ma, 
Pociąg się giba, 
A piwo spływa, 
Lecę na ścianę 
Z mokrym organem, 
Lecąc na drugą 
Zraszam ją strugą, 
Wagonem szarpie, 
Leję do skarpet, 
Tańcząc Czardasza 
Nogawki zraszam, 

O, straszna męko 
Kozak, flamenco, 
Tańczę, cholera 
Wzorem Astaira, 
Miota mną, ciska 
Ja organ ściskam, 
Wagon się chwieje 
Na lustro leję, 
Skład się zatacza 
Ja sufit zmaczam, 
Wszędzie Łabędzie 
Jezioro będzie, 
Odtańczam z płaczem 
La Kukaraczę, 
Zwrotnica, podskok 
Spryskuje okno, 
Nierówne złącza 
Buty nasączam, 
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Pociąg hamuje 
Drzwi obsikuję 
I pasażera 
Co drzwi otwiera, 
Plus dawka spora 
Na konduktora, 
Resztka mi kapie 
Na skrót PKP. 
Wreszcie pomału 
Brnę do przedziału, 
Pasażerowie 
Patrzą spod powiek. 
Pytania skąpe 
„Gdzie pan wziął kšpiel?” 

Warszawa, Boże! 
Nareszcie dworzec! 
Chwilo szczęśliwa 
Na peron spływam, 
Walizkę trzymam 
Odzież wyżymam. 
Ach, urlop błogi! 
Od fizjologii, 
Ulga bezbrzeżna 
Pociąg odjeżdża. 
Rusza maszyna 
Hen w dal 
Po szczy... 
Po szynach.
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Pomyślałem, że fajnie byłoby zrobić kilka poran-
nych zdjęć (świt i wschód słońca w pociągu są zawsze 
na propsie), ale odpuściłem przez wgląd na innych pa-
sażerów, którzy smacznie chrapali. Nie chciałem otwie-
rać okna, a przez brudną szybę to sobie mogłem...

Wkrótce zresztą do nich dołączyłem. Ocknąłem się 
raz na kontrolę biletów i drugi raz gdy dojeżdżaliśmy 
do Lublina...



Zapraszam do innych moich miejsc w internecie:

ad3.eu
kidaj.ad3.eu
twitter.com/a_kidaj
facebook.com/andyk77
facebook.com/KidajBlog
instagram.com/a.kidaj

Zobacz wszystkie zdjęcia z Rumunii na Facebooku

https://ad3.eu
https://kidaj.ad3.eu
https://twitter.com/a_kidaj
https://www.facebook.com/andyk77
https://www.facebook.com/KidajBlog
https://www.instagram.com/a.kidaj
https://www.facebook.com/andyk77/media_set?set=a.10209005313364266.1073741866.1660047603

