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dzień pierwSzY – poniedziAłek
Po 7 godzinach lotu nad Pakistanem, pasmem Karakorum 

i Chinami, lądujemy w Pekinie. Przesuwamy zegarki do przodu 
o 6 godzin. Jest godzina 15:00 po południu i odczuwamy zmę-
czenie po 27 godzinach w drodze. 

Krótka przechadzka po centrum Pekinu (po chińsku 
Benjing) w pobliżu stadionu olimpijskiego zwanego „ptasim 
gniazdem” i meldujemy się w hotelu.

dzień druGi – wtorek
Rano śniadanie i szwedzki stół, a potem ruszamy autobu-

sem do letniego pałacu cesarzy Chin. Pałac położony nad jezio-
rem z zakrytym tarasem o długości 700 m i wieloma pawilonami, 
w których rezydował dwór cesarski w lecie. Przejazd do Badaling 
i wspinaczka na Wielki Mur o długości całkowitej około 2400 km. 
Budowla wzniesiona z kamieni i gliny, ktorej początki datują się na 
VI wiek p.n.e., chroniła Chiny przed najazdami plemion z północy.

Mgr inż. Wiesław Augustyniak
sTOWARZYsZEnIE ELEKTRYKóW POLsKICH ODDZIAŁ BIELsKO-BIALsKI

Dziennik z wyprawy Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP do Chin
4 – 17 października 2015 r.

Fot. 1. Stadion olimpijski w Pekinie

Miasto 20 mln mieszkańców przytłacza swoim ogromem. 
na ulicach dominują samochody produkcji chińskiej i nie-
mieckiej, rowery, skutery oraz riksze z napędem elektrycznym.

Kolacja w restauracji z obrotowym blatem, pałeczkami i czę-
ścią potraw, które trudno zidentyfikować, ale wszystkim smakują.

Fot. 2. Obiadokolacje podczas całego pobytu

Fot. 3. Wielki Mur Chński

Fot. 4. Degustacja i przyrządzanie herbat

następnie wizyta w sklepie należącym do firmy hodowli 
pereł słodkowodnych. Panie szaleją na zakupach, pakują na-
szyjniki i kremy z pereł do bagaży, a potem – herbaciarnia. 
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Chinka prezentuje sposób parzenia herbaty. Degustuje-
my. Obowiązkowe zakupy różnych rodzajów herbat, łącznie 
z miernikiem temperatury wody do zaparzania – siusiającym 
chińczykiem – i... dzień się kończy.

dzień trzeci – środA
Pobudka o 7:00. Śniadanie jak wyżej i wyjeżdżamy na 

centralny Plac niebiańskiego spokoju z mauzoleum Mao Tse 
 Tunga, gmachem parlamentu i siedzibą partii komunistycznej.

W pobliżu wejście do Zakazanego Miasta – siedziby ce-
sarzy Chin z wielkim portretem Mao nad bramą. Po przejściu 
niezliczonych pawilonów, bram i dziedzińców zmierzamy do 
świątyni 26-metrowego posągu Buddy wykonanego z jedne-
go pnia sandałowca. Posąg, przywieziony z Tybetu, u podsta-
wy ma około 6 m średnicy. Musiało to być potężne drzewo. 
Świątynię wybudowano wokół posągu darowanego cesarzo-
wi przez Dalajlamę.

następnie Świątynia nieba – olbrzymi kompleks świą-
tynny, w którym cesarz modlił się corocznie o dobre zbiory, 
z czakramem jak na Wawelu, koncentrującym energię kosmo-
su i ziemi. stajemy na kamieniu czakramu i pędzimy do huton-
gów – starej zabudowy w centrum Pekinu, gdzie parterowe 
budynki otaczają rodzinne podwórka.

Kolacja przy obrotowym blacie. niektórzy radzą sobie 
z pałeczkami coraz lepiej.

Po kolacji żegnamy się z sympatycznym Jackiem (Dże-
kiem) i z dworca kolejowego ruszamy pociągiem wielkiej 
prędkości 1000 km na południe do Zengzhgou.

I tutaj lekki szok. Pociąg rozpędza się do 300 km na godzi-
ne i po 3,5 godz. jesteśmy na miejscu. stolica prowincji Hanan 
ma około 8 mln mieszkańców.

na dworcu standardowo czeka chiński przewodnik i au-
tobus.

dzień czwArtY – czwArtek
Wyruszamy do legendarnego klasztoru shaolin, gdzie od 

VI wieku n.e. mnisi doskonalili styl walki kung-fu wzorowany 
na ruchach zwierząt (styl żurawia, węża, małpy).

Oglądamy w centrum szkolenia pokaz walki i zwie-
dzamy zabudowania klasztoru. Obecnie mieszka tam 
300 mnichów, a wokoło znajduje się wiele szkół kung-fu, 
gdzie młodzi chińczycy doskonalą grupowo swoje umie-
jętności. 

U wejścia do klasztoru niezwykłe drzewo – milorząb 
japoński (ginko bilobe), którego wiek oceniany jest na 
1500  lat, o średnicy pnia około 2  m i z  licznimi otworami 
o głebokości około 2 cm, które mnisi „wypracowali” palcami 
przez długoletnie uderzenia w to samo miejsce. W pawi-
lonie podobny widok – posadzka wdeptana w grunt tam, 
gdzie uderzali stopami. Generalnie lokalizacja klasztoru 
razmija się z wyobrażeniami – klasztor zlokalizowany jest 
w dolinie, a nie na górze.

Za klasztorem las pagód – cmentarz, gdzie chowa-
ni są mnisi z shaolin po spaleniu ciał. najstarsza pagoda 
z VII wieku n.e.

Wracamy autobusem do Laoyang, a potem wieczorem 
pociągiem do Xi’an, dawnej stolicy Chin. Obecnie około 9 mln 
mieszkańców. Oczywiście pociąg zasuwa 303 km/h.

Fot. 5. Plac Niebiańskiego Spokoju

Fot. 6. Wejście do Zakazanego Miasta

Fot. 7.  Zakazane Miasto
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Jedziemy do Muzeum Terakotowej Armii, którą w 1974 r. 
odkryli chłopi kopiąc studnię. Muzeum to około 8000 figur 
żołnierzy naturalnej wielkości z wypalonej gliny, umiejscowio-
nych 5 m pod powierzchnią ziemi, którzy mieli towarzyszyć 
cesarzowi Qin shi po jego śmierci w 210 roku p.n.e. Ocenia się, 
że grobowiec cesarza ma powierzchnię około 56 km2 i duża 
jego część czeka na odkopanie.

następnie odwiedzamy Pagodę Wielkiej Gęsi z VII wieku 
n.e., Wielki Meczet i szkołę kaligrafii.

dzień SzóStY – SoBotA
Transfer na lotnisko. Przelot samolotem na południe Chin 

do Guilin. na lotnisku w Guilin czeka sympatyczna przewodnicz-
ka Mae Lin i autobus, którym w mżawce jedziemy przez sady 
z owocami pomelo i pola ryżowe do zagubionej w górach po-
łudniowych Chin wioski Longsheg. Tam wspinamy się na górę 
smoczego Grzbietu, skąd roztacza się kosmiczy widok na tarasy 
pól ryżowych. na szczęście przestało padać i chmury odsłoniły na 
moment widok na tarasy. Powrót do hotelu na nocleg.

dzień SiódmY – niedzielA
Mamy w programie rejs statkiem do miasteczna Yangshuo 

po rzece Li, gdzie spływ wiedzie przełomem wśród wzgórz wa-
piennych, które kształtem przypominaja głowy cukru.

Późnym wieczorem nasz pilot zorganizował wyjazd na 
nocny połów ryb z kormoranami. Ptaki pracują, a my robimy 
zdjęcia. na koniec imprezy każdy może potrzymać kormora-
na na ręce. Ptak jest chyba wytresowany, bo rozkłada skrzydła 
i cierpliwie pozuje do zdjęć z każdym z nas.

dzień óSmY – poniedziAłek
Po śniadaniu przejazd na lotnisko do Guilin i przelot sa-

molotem do szanghaju – przemysłowego centrym Chin. Po 
dwóch godzinach lądujemy na lotnisku Pudong. 

stąd autobusem 80 km do suzhou, gdzie mamy zakwa-
terowanie.

Fot. 8. Shaolin

Fot. 9. Pagody, gdzie są pochowane zwłoki mnichów po kremacji

dzień piątY – piątek
Xi’an to dawna stolica Chin, której wiek od założenia oce-

niany jest na 3100 lat.
W centrum 14 km murów z XIV wieku o szerokości korony 

około 30 m i wysokości 12 m . W murach wieża bębna, na któ-
rego dźwięk zamykano bramy miasta i wieża dzwonu, którego  
ton otwierał bramy miasta i odliczał czas co godzinę.

Fot. 10. Terakotowa Armia Fot. 11. Tarasy pól ryżowych
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dzień dziewiątY – wtorek
Wyjazd do ogrodu chińskiergo z XI wieku, a potem do 

fabryki jedwabiu, gdzie larwy motyla po skonsumowaniu liści 
morwy produkują około 3 km nici jedwabnej w jednym ko-
konie. Ciekawostką są jedyne w Chinach podwójne kokony, 
których oplot nie nadaje się do uzyskania nici na tkaniny, na-
tomiast po rozcięciu i rozciagnięciu daje płat jedabiu o pow. 
około 1,5 m2. Tak zdemontowany kokon wykorzystywany jest 
do produkcji kołder jedwabnych. 

nabywamy tkaniny, kołdry i jedziemy do Luzhou, gdzie 
sympatyczne Chinki śpiewają i wożą nas łódkami po kanałach 
miasteczka. Wieczorem przejazd do szanghaju, kolacja i nocleg.

dzień dzieSiątY – środA
Miasto z 25 mln mieszkańców przytłacza swoim roz-

machem. Dzielnica Pudong z drapaczami chmur była przed 
20  laty terenem pól ryżowych. Obecnie to centrum miasta 
z budynkami o wysokości ponad 600 m (shanghai Tower). 

Wyjeżdżamy windą na platformę widokową World Finan-
cial Centre (otwieracza do butelek) na wysokość 490 m skąd 
widok na centrum szanghaju, wieżę telewizyjną Perla Orientu, 
rzekę Huangpu, a w oddali na północy wielką Jangcy.

dzień jedenAStY – czwArtek
Przejazd najszybszą koleją magnetyczną świata –  Maglew 

o  długości 30 km, wybudowaną kilka lat temu przez firmę 
 Siemens. Pociąg rozpędza się po kilku minutach do 430 km/h, 
a potem musi hamować. Wracamy koleją do stacji początko-
wej i wyjeżdżamy na południe, na spotkanie z dyrekcją firmy 
Shanghai Electric produkującej turbiny wiatrowe. Podczas wi-
zyty towarzyszą nam pracownicy konsulatu RP w szanhgaju 
– wicekonsul i tłumacz.

Po drodze przejeżdżamy mostem Donghai o długości 
32 km, wybudowanym na morzu kosztem 2 mld UsD, do Wy-
spy Żółwia, gdzie zlokalizowany jest kontenerowy port przeła-
dunkowy szanghaju.

Fot. 12. Rejs statkiem po rzece Li

Fot. 13. Połów ryb z kormoranami

Fot. 15. Spływ kanałami w Luzhou

Fot. 14. Podwójne i pojedyńcze kokony nici jedwabnej

Fot. 16. Wieżowce Shanghaju
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Kierownictwo firmy Shanghai Electric oprowadziło nas po 
montowni tubin wiatrowych o ciężarze 60 ton, gdzie składane 
są turbiny o mocy 2,5 i 4 MW. Docelowo planowana jest pro-
dukcja turbin o mocy 6 MW. Długość łopat wiatraka wynosi 
25 m. Liczne turbiny tej firmy widzieliśmy na pylonach w mo-
rzu przy moście Donghai.

następnie odbyło się spotkanie z kierownictwem firmy 
w sali konferencyjnej, gdzie prezes Oddziału Bielsko-Bialskie-
go sEP Krzysztof sitkiewicz przedstawił profil działalności na-
szej organizacji, a Pan senior Engineer i  jednocześnie Party 
secretary oraz shanghai society for Elektrical Engineering – 
Wu Yan Zhong udzielił nam informacji o firmie i stowarzysze-
niu Elektryków szanghaju.

Wracamy do hotelu, pakujemy bagaże i jedziemy na lot-
nisko Pudong, skąd odlatujemy o godz. 0:05 do Dubaju.

Żegnamy Chiny.

dzień dwunAStY – piątek
Lądujemy po 9 godzinach w Dubaju. Cofamy zegarki 

o 4 godziny i jest godz. 5:00 czasu lokalnego. Upał ponad 30oC. 
Zawozimy bagaże do hotelu i jedziemy z miejscową przewod-
niczką nataszą na zwiedzanie emiratu.

na początku kilka informacji o emiracie, którego dochód 
z ropy naftowej stanowi obecnie 3% budżetu. Podstawowy 
dochód do budżetu stanowi handel – 30%, turystyka – 20%, 
opłaty portu przeładunkowego i flota samolotowa. 

Jedziemy zwiedzać miasto, a zwłaszcza (z zewnątrz) Burj 
Al Arab, 7-gwiazdkowy hotel na morzu w kształcie żagla o wy-
sokości 321 m.

następnie muzeum z domami Beduinów i systemem klima-
tyzacji naturalnej przez wieże wiatrowe. Po drodze zakryty klima-
tyzowany stok narciarski o długości około 400 m. Odwiedzamy 
sztuczną wyspę w kształcie palmy z luksusowym hotelem Atlan-
tis, gdzie podziwiamy olbrzymie akwarium z rybami morskimi. 

Fot. 17. Kolej wielkich prędkości Fot. 18. Donghai – najdłuższy most o długości 32 km

Fot. 19. Burj Khalifa – najwyższy budynek świata



Potem powrót kolejką naziemną na ląd stały i autobusem 
jedziemy pod najwyższy budynek świata Burj Khalifa – 828 m.

Wyjeżdżamy windą przez 1 min. na 124. piętro, na wyso-
kość 450 m, oglądamy panoramę i zjeżdżamy na dół.

Wieczorem kolacja na statku i rejs wzdłuż nadbrzeży Du-
baju. Wracamy do hotelu około 24:00, krótki sen i wylot do 
Warszawy o godz. 7:30.

Przylot na Okęcie po 5 godzinach i cofamy zegarki na 
godz. 12:00 czasu lokalnego. na zewnątrz deszcz i 12oC. Pada, 
ale jesteśmy u siebie. 

Koniec przygody.


