
Licząc od Warszawy w liniach prostych przelecieliśmy i przejechali samochodami i pociągami ponad 

12 tysięcy kilometrów. Po krótkiej wizycie w Bangkoku gdzie wyrabialiśmy wizy do Birmy (w Polsce 

nie ma takiej możliwości) polecieliśmy do Rangunu czy Yangonu (oni sami już nie wiedzą, która nazwa 

jest stara, a która nowa). Tam główną atrakcją turystyczną jest złota pagoda Shwedagon. Kolos 

imponujący wystrojem i wyposażeniem. Obejrzeliśmy też drobniejsze zabytki, prawdę mówiąc 

powtarzalne w azjatyckiej urodzie czyli Budda wielki, mały, leżący, złoty, szmaragdowy itd. 

Ciekawostką była przejażdżka kolejową obwodnicą miasta. Liczy sobie 45 kilometrów. Pociągi 

obwodnicy stanowiące  główny środek transportu miejskiego przejeżdżają przez dzielnice biedy i 

bogactwa, momentami opuszczają miasto, by znowu do niego wrócić. Przejazd pełnej trasy zajmuje 

trzy godziny. Zatrzymuje się m.in. na stacji wśród bazarowych stoisk, podobnie jak znane jest to z 

Tajandii. Super! 

Z Rangunu nocnym pociągiem dostaliśmy się do Mandalay, kolejnej dawnej stolicy Birmy. 

Obejrzeliśmy miasto, które samo w sobie nie bardzo ma się czym pochwalić, ale warto było czas 

poświęcić na okolice. Najbliżej centrum znajduje się wizytówka nie tylko Mandalay, ale całej Birmy. 

Jest to u Bein Bridge, najdłuższy most tekowy na świecie o długości 1,2 kilometra. Kilkanaście 

kilometrów od miasta obejrzeliśmy budowaną na przełomie XVIII i XIX wieku pagodę, która miała być 

też największą na świecie, ale trzęsienie ziemi spowodowało jej nieodwracalne pęknięcia i budowę 

przerwano. Robi jednak wrażenie imponujące. W pobliżu znajduje się największy działający dzwon na 

świecie Mingwan. Waży 90 ton, jego odlewanie rozpoczęto w 1808 roku i trwało dwa lata.   W samym 

Mandalay jest miejsce niedoceniane, a może mało popularne między turystami. To Jade Market czyli 

targ minerałów. Tłum ludzi obrabiających kamienie, próbujących je sprzedać, ewentualnych klientów 

i kibiców transakcji sprawia, że czujesz iż znalazłeś się w autentycznym centrum miejscowej 

społeczności. Jade Market to mniej targ minerałów, a bardziej szmaragdów od których jest aż zielono 

na dużym zadaszonym placu. Po drodze do tego szczególnego miejsca warto zajrzeć do niewielkiej 

manufaktury w której wyrabia się, a raczej wykuwa cieniutkie, złote płatki, którymi później wierni 

oklejają miejsca religijnego kultu. Sprzedawane są przy świątyniach, a kosztują na "nasze" około 

dolara. 

Około 130 kilometrów od Mandalay leży Monywa. Jeszcze około 30 kilometrów i oglądamy miasto 

wykute w skale. Około dwie godziny chodziliśmy po sporym terenie, które zajmuje. W dziesiątkach 

małych, wykutych ciemnej skale pomieszczeń znajdują się zachowane w różnym stanie przeważnie 

wizerunki Buddy. 

Po Mandalay przepłynęliśmy łodzią do Bagan. Tamten zespół świątynny konkuruje z kambodżańskim 

Angkorem. Świątynie w Baganie rozrzucone są po znacznym terenie, a wokół nich toczy się normalne 

życie, co różni ten świątynny zespół od Angkoru posadowionego w dżungli. Na rowerach zrobiliśmy 

około 30 kilometrową pętlę i nie zobaczyliśmy wszystkich, a tylko te najważniejsze. Obejrzenie 

wszystkich nie jest możliwe.  Na równinie o powierzchni 100 km2 znajduje się 911 buddyjskich 

świątyń, 415 klasztorów i 524 pagody. Na tym zakończyliśmy przygodę z Birmą przenosząc się do 

Wietnamu. 

A teraz drogi Andrzejku Cię pozdrawiam, o Wietnamie napiszę jutro. Odpisz czy taka skrótowa forma 

Ci pasuje. 

PS. Przesyłam zdjęcia z naszej trasy w ilości oczywiście niewielkiej. Wśród nich jest kilka nazwijmy 

nieoficjalnych-  jak przywdziewam spódnicę (tam mężczyźni noszą je powszechnie w celu wentylacji 



jajek) , palę jakieś ziele, później dali mi zaciągnąć na ulicy jeszcze z takiej trąby, a jeden mach z niej 

może zabić. Jutro też reszta fotek z Birmy. I jeszcze jedno- napisz jeżeli potrzebujesz do nich opisy, bo 

jak widzę zrobił się groch z kapustą. 


