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Australijska opowieść
Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim numerze, poniżej przedstawiam pierwszą część zarysu miesięcznej wypra-
wy do Australii. Zaczynają się wakacje (choć na wsi okres letni oznacza akurat wzmożoną pracę) i czasem warto 
odbyć podróż, choćby palcem po mapie i pomarzyć, co byłoby, gdyby… i nie martwcie się. Kiedy w Polsce mamy 
lato, w Australii jest zima, szaroburo i ponuro, a dodatkowo deszczowo. Cieszmy się zatem tym co mamy.

	Australijski bumerang 
O nie….znowu dostałem man-

dat, foto radar pstryknął mi zdjęcie 
i stało się! Nie zdążyłem się nawet 
uśmiechnąć i błysnąć moimi krzy-
wymi zębami, żeby dobrze wyjść 
na zdjęciu. Potem nie za bardzo 
chciałem zapłacić i komornik zajął 
moje skromne wynagrodzenie w wy-
dawnictwie za artykuły publikowane 
w „Trzodzie Chlewnej”. No i w tym 
miesiącu nie będę mieć nic na sza-
szłyki, zero motywacji do pisania, 
a przecież kolejny artykuł czas za-
cząć. Tak więc przyjdzie mi zasilić 
nim budżet Urzędu Wojewódzkie-
go, a niech mają, niech się cieszą. 
Gdybym popełnił jakieś większe 
przestępstwo i nie zapłacił grzywny, 
państwo polskie zafundowałoby mi 
pobyt w kurorcie, gdzie dwunastu 
chłopów śpi w jednej celi, czyli  
w więzieniu. Były czasy, kiedy więź-
niów wysyłano za karę do Austra-
lii… żeby już nigdy nie wrócili i nie 
uciekli. Mieli darmowy rejs stat-
kiem i życie w tej pięknej krainie 
wśród papug i kangurów. Tak robiło 
Imperium Brytyjskie, ale już nie te 
czasy i mnie przyszło słono zapłacić, 
żeby tam się znaleźć, więc czasem 
opłaca się być więźniem. Ale, ale… 
miałem sojusznika, firmę Agrivet 
z Kuślina, która sponsorowała mi 
większą część kosztów biletów 
lotniczych i tym samym oderwa-
ła mnie od kanapy. Nie musiałem 
już śledzić losów bohaterów „M 
jak miłość”, a wszystko dzięki mo-
jej książce „Moja Karolina…”, którą 
udało mi się „wcisnąć” Państwu 
Kiljańskim, właścicielom firmy, na 
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zeszłorocznej „Pejsakówce”. Po 
przeczytaniu, stali się jej wielbicie-
lami i stwierdzili, że muszę polecieć 
do Australii, żeby znów spotkać się 
z Asią i Agatą – współbohaterkami 
książki – z którymi pracowałem i po-
dróżowałem w Stanach Zjednoczo-
nych. Jak bumerang, który zawsze 
wraca do punktu wyjścia, choć tym 
razem znajdował się on w Australii. 
No i nie miałem wyjścia, musiałem 
polecieć… Na marginesie dodam, że 
mandat zaliczyłem śpiesząc się na 
komunię (artykuł pisałem w maju – 
miesiącu komunii), a jego wartość 
była do przełknięcia. Gdybym był w 
Australii zaproszony na komunię, to 
poza prezentem, musiałbym też… 
zapłacić za siebie w restauracji. Za-
sada „jedz i płać” za to, co sam skon-
sumowałeś, jest dla nich normalna. 
Takie australijskie zwyczaje. Dziku-
sy! Ale Aborygenów się czepiają…

	Wielka podróż 
Z Warszawy poleciałem airbu-

sem do Dubaju, a potem wielkim 
boeingiem arabskich linii Emirates 
do Perth w Australii Zachodniej, co 
w sumie zajęło 21 godzin. W samo-
locie, akurat po mojej stronie, była 
super stewardessa! Z Emiratów, 
wysoka, czarnowłosa, miała fajny 
pieprzyk nad ustami, duże brązowe 
oczy, a jaki uśmiech! Kurcze, gdyby 
nagle zechciała porwać nasz sa-
molot podczas lotu, chyba bym jej  
w tym pomógł i nosił dla niej od-
bezpieczone granaty. No, ale nic 
takiego się nie wydarzyło.
Siedziałem przy oknie i miałem nie-
złe widoki, a lecieliśmy nad Morzem 
Czarnym (Burgas osiągnęliśmy po 
półtorej godziny lotu, a w zeszłym 
roku męczyłem się 23 godziny, 
żeby dotrzeć tam samochodem – 
patrz numer „TCh” z października 
ubiegłego roku: „Amerykański far-
mer w Bułgarii”), Turcją, Irakiem, 
Arabią Saudyjską, Indiami. Gdzieś 
pod Basrą w Iraku ujrzałem wielkie 
rozbłyski nad murami miasta. My-
ślałem, że walczy jakaś zagubiona 
dywizja czołgów armii USA z potę-
gą Saddama, chociaż już go nie ma 
(zginął, gdy byłem w Stanach), ale 

po dłuższej obserwacji, okazało się, 
że to wybuchają fajerwerki. Hmm… 
mieli chłopaki wyczucie, pewnie to 
na moją cześć. Linia Emirates nie 
szczędzi na szczęście kasy na samo-
loty i lot trwał bez zakłóceń. Przy-
pomniały mi się problemy Wojtka 
Cejrowskiego, który pewnego dnia 
leciał samolotem – starym iłem – 
kubańskich linii lotniczych. Samolot 
wcześniej był 20 lat eksploatowany 
przez ZSRR, potem złomowany, czy-
li przekazany Ukrainie, a ta eksplo-
atowała go kolejne lata. Gdy zło-
mowali go po raz drugi, po prostu 
podarowali go bratniej Kubie. Ale 
każdemu według zasług. W samo-
locie mój organizm od razu prze-
szedł w tryb oszczędnościowy, jak 
moja pralka, i minęły też wszelkie 
drobne dolegliwości. Chcesz być 
zdrowy, to lataj w przestworzach.  
– Piciu, lecisz do Australii? – dziwili 
się moi znajomi przed podróżą. – 
Czy wiesz ile jadowitych stworzeń 
tam żyje? Jedno ukąszenie i masz 
tylko 5 minut życia. Nie zdążysz na-
wet wspomnieć wszystkich swoich 
miłości – narzekali. A po chwili za-
stanowienia dodawali marzycielsko 
– ale Tobie zazdroszczę! – Ale cze-
go? Że wkrótce umrę od jakiegoś 
jadu? No, ale na pocieszenie pomy-
ślałem sobie, że najbardziej jadowi-
tym stworzeniem jest… człowiek,  
a tych akurat jest mało w Australii, 
zwłaszcza w Zachodniej.

	Australia Zachodnia
Ten stan zajmuje ponad 1/3 po-

wierzchni kontynentu, wyspy i jed-
nocześnie kraju, a żyje tam tylko 
2 miliony ludzi, czyli prawie 10% 
ogółu mieszkańców, z czego 90% 
gnieździ się w Perth – jedynej dużej 
aglomeracji na zachodnim wybrze-
żu, położonej nad rzeką Łabędzią 
(nazwa wzięła się od czarnych Łabę-
dzi pływających po rzece). Miasto 
jest odcięte od reszty terytorium 
wielkimi pustyniami, chaszczami, 
nieużytkami, które nazywa się out-
backiem. To żółto-czerwona ziemia 
niczyja, rządzą tam kangury, ter-
mity, zbiegłe kozy z wielkich farm  
i wychudzone krowy objadają-
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ce mizerne krzewy. Australijczycy 
zwani „Aussie” żyją głównie z pracy 
w kopalni, mają ich tutaj całkiem 
sporo. Jest złoto, węgiel, rudy że-
laza i cała tablica Mendelejewa. 
Klimat był wspaniały, aura ciepła  
i słoneczna, a temperatura wynosi-
ła z reguły 32-38 stopni Celsjusza, 
choć była już jesień. Powietrze było 
suche, nie tak wilgotne jak w Ka-
rolinie Północnej, gdzie człek pocił 
się nieustannie. Wszędzie fruwały 
wielkie stada wspaniałych koloro-
wych papug, siadały na drzewach, 
antenach telewizyjnych, trawni-
kach, czułem się jakbym mieszkał 
w sklepie zoologicznym i z chęcią 
słuchałem ich wesołych wrzasków. 
Miasto Perth jest nowoczesne, czyste 
i schludne, w centrum stoi kilka do-
rodnych, strzelających w niebo wie-
żowców, a widok na nie jest szczegól-
nie malowniczy z niedalekiej wyspy 
Rottnest, gdzie rządzą małe kangurki 
wielkości szczura lub kota. Po wyspie 
można poruszać się tylko pieszo lub 
rowerem, a na widok turysty, tor-
bacze wyskakują z krzaków i żebrzą  
o trochę wody. Na wyspie nie padało 
od października i było tak sucho, że 
gdybym splunął, to pasikoniki biłyby 
się o moją ślinę w locie. Czasem po 
wyspie jeździły autobusy zbierające 
„zdechlaków” i kangury chętnie spija-
ły wodę z nawierzchni drogi, wycieka-
jącą z klimatyzacji autobusów. Z licz-
nych, malowniczych plaż na wyspie 
(gdzie kąpałem się spieczony słońcem 
po mozolnej jeździe rowerem), wie-
żowce w Perth wyglądały jak wielkie 
zębiska wyrastające z dolnej szczęki 
ku górze. Ale w porównaniu do Man-
hattanu w Nowym Jorku australijskie 
„uzębienie” było jakby wybrakowane. 
Podczas gdy w Perth wieżowców było 
kilkanaście, w Nowym Jorku całe sta-
da, wyrastały jedne nad drugimi jak 
warstwy cebuli i swoimi iglicami strze-
lały wysoko w niebo, jakby chciały po-
drapać je po tyłku.

	Baza w Mandurah, 60 km 
 na południe od Perth

To tutaj mieszkają dziewczyny: 
Asia z Agatą. Miałem u nich 2 sy-
pialnie, łazienkę + WC, a do dys-

Perth

budowle termitow

wszędobylskie papugi
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pozycji duży taras z basenem, salę 
TV i kuchnię. W Perth jest świetne 
ZOO, gdyby zechcieli wystawiać ja-
kiś okaz homo sapiens, to w takich 
warunkach mógłbym się wylegi-
wać na moim wybiegu, a niech się 
gawiedź gapi: „podstarzały samiec 
homo sapiens – typ kręgowce, 
podtyp strunowce (a może od-
wrotnie?), gromada ssaki itp., itd.” 
Tylko, żeby dyrekcja ZOO zechciała 
skonsultować ze mną menu i plan 
krycia – jeśli mieliby coś takiego  
w zanadrzu. Sam dom położony był 
na typowym osiedlu, domek przy 
domku, wśród palm, całość bardzo 
przypominała zabudowania w Sta-
nach Zjednoczonych, tyle, że tutaj 
nie wywieszają tylu flag, jak wście-
kli, domy budują z cegieł i stali, a nie 
z drewna. Ponieważ między Polską, 
a Australią było wówczas 7 godzin 
różnicy w czasie, na początku mia-
łem kłopoty z zaśnięciem wtedy, gdy 
trzeba było. Liczyłem na niebie ba-
ranki, gapiłem się na zdjęcie Macie-
rewicza i nic nie pomagało. Dopiero 
czas, zmęczenie i polska wódka zała-
twiły sprawę. A ciemność w Austra-
lii nadchodziła szybko, już o 18:00 
było ciemno, jak na chlewni oszczę-
dzającego polskiego rolnika (klapki 
wentylacyjne pozamykane, światła 
pogaszone, a świnie wewnątrz żyją 
niczym sowy lub nietoperze i namie-
rzają przeszkody echolokacją). 

	Rafa koralowa w Coral Bay –  
 wyprawa na północ

Zachodnie wybrzeże też ma 
swoją rafę – Ningaloo (1400 km na 
północ od Perth) nad Oceanem In-
dyjskim, choć nie jest tak sławna 
jak tropikalna Wielka Rafa Koralowa 
położona między Brisbane i Cairns 
na wschodnim wybrzeżu, ale przy-
najmniej łatwo dostępna. Wystar-
czy wejść do wody i zanurzyć się 
z rurką i maską, a nieznany, prze-
dziwny podwodny świat mamy w 
zasięgu ręki. Żeby go doświadczyć 
pojechaliśmy w trójkę do Coral 
Bay – miejsca, o które zabijają się 
Australijczycy. Trasa wiodła przez 
odludne rejony outbacku, a wo-
kół nie było żywego ducha. Miej-

droga donikąd

wreszcie kangur

Nasza łajba na oceanie indyjskim
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scowość turystyczna nie narzeka 
na brak frekwencji, ale w Australii 
stawia się na naturę i tamtejsi de-
cydenci nie lubią za bardzo rozbu-
dowywać miejscowości. W Polsce 
nastawialiby zaraz miliony budek  
z goframi, frytkami, smażalniami 
ryb, zasmrodzili i zabetonowali oko-
licę, a przy plaży sprzedawano by 
kolorowe lumpy. Tutaj nie ma o tym 
mowy. Zatem rozbiliśmy namioty  
i zaznaliśmy trochę kempingowego 
życia, smażenia steku w kempingo-
wej kuchni, a przede wszystkim ką-
pieli w oceanie na różne sposoby. 
Jednak, żeby pływać, trzeba było 
najpierw wejść do wody, a gdy tyl-
ko tego dokonaliśmy, natychmiast 
opadała nas sfora ryb. Oczekiwały, 
że będziemy je karmić resztkami  
z obiadu lub śniadania. Jeśli nic dla 
nich nie mieliśmy, a nadal staliśmy w 
wodzie, ryby były tak bezczelne, że 
raz po raz ugryzły nas w łydkę, jakby 
dawały ostrzeżenie: „halo, jesteśmy 
tutaj! Dawaj prowiant i wchodź albo 
spadaj, koleś”. Zupełnie jak moje 
świnie w kojcu, równie bezczelne.  

	Życie w oceanie, jakże inne od  
 kojców ze świniakami

Jednego dnia wykupiłem sobie ca-
łodniową wycieczkę w ocean wraz ze 
snorkingiem. Niedużą łodzią wywie-
ziono nas w ocean i zrzucano w róż-
nych miejscach, żeby poobserwować 
podwodne życie. Opiekowały się nami 
dwie miłe panie, które wchodziły  
z nami do wody i jeden Hindus, który 
w międzyczasie omawiał procedury 
na łodzi. Gość mógłby zagrać w ja-
kimś filmie Barei, miał specyficzny styl 
i humor, ze stoicką miną i czerwoną 
kropką między oczami uprawiał sobie 
małe żarciki.
– Jak zobaczycie w wodzie jakieś reki-
ny... to wracajcie na łódkę, jak najszyb-
ciej – tłumaczył, a potem zawiesił głos 
i dodał – jeśli zdążycie… Ale spokojnie, 
mam dla Was czarne worki – śmiał się.
– Ale rekiny mają tutaj sporo ryb, 
mają dość pokarmu – zaoponował 
ktoś z nas.
– No... ale Ciebie znacznie łatwiej 
złapać, zapewniam – odpowiedział 
Hindus.

Wielki ze mnie rekin, wielorybi, ale jem plankton

Delfiny czasem nam towarzyszą

Ale jestem śliczna
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Potem nie wiem dlaczego, ale mó-
wił do mnie – Peter wchodzi pierw-
szy... ma czerwone kąpielówki, 
ściągnie na siebie uwagę rekinów. 
– Żartowniś.
Potem dodał jednak, że rekiny ra-
czej uciekną niż nas zaatakują, ale 
powinniśmy trzymać się w grupie, 
rekiny nie lubią atakować frontalnie, 
ale raczej wydzielają sobie ofiarę ze 
stada. Poza tym rekiny przebywające 
na rafie nie są groźne. Przypływają 
tutaj na biologiczną odnowę. Pływa-
ją dookoła korala i otwierają paszczę, 
a różne rybki i żyjątka oczyszczają im 
zęby, skórę, a w zamian rekiny ich 
nie zjadają. Ale z nami takiego paktu 
nie miały. Widoki pod powierzchnią 
wody były fantastyczne, korale do-
okoła nas rozstawiały swoje ramiona, 
a tysiące różnych rybek pływało mię-
dzy nami, łypiąc okiem na dziwnych 
przybyszów i w ogóle się nami nie 
przejmowały. Z każdego zakamarka 
wyłaniała się jakaś dziwna ryba i zda-
wała się mówić: „to mój teren, czego 
tu chcesz?” Niektóre ryby pływały  
w ławicach po kilkaset sztuk, ciekawe 
jak one pilnują porządku? A gdy któ-
raś znalazła coś dobrego do zjedzenia 
na koralu, zaraz zlatywali się pobra-
tymcy, jak kurczaki do kwoki, która 
wygrzebała im ziarenko z piasku i za-
czynała się „imprezka”. Wracając do 
rekinów, są one wszędzie, nieustan-
nie wędrują z południowego wybrze-
ża Australii na północ, mijają Perth  
i Coral Bay i płyną aż do Exmouth,  
a potem wracają. W Australii co roku 
rekiny zabijają od 10 do 12 osób.

	Żółwie i manty
Po jakimś czasie zmieniliśmy 

nasz akwen i pod wodą oglądaliśmy 
z kolei zielone żółwie. W grudniu  
i styczniu składają na plażach milio-
ny jaj, a w kwietniu wylęgają się z 
nich małe. Niestety przeżywa tylko 
3-5% z nich, gdyż do brzegu przy-
bywają wszelkiej maści drapieżniki, 
doskonale wiedzą, że stół będzie 
dobrze zastawiony żywym żółwim 
mięskiem. Ocean i słońce kojarzą 
się nam z wakacjami, sjestą, a tak 
naprawdę odbywa się w nim nie-
ustanna rzeź, wszystkie stworzenia 

Zagubiona Aborygenka

Popiję sobie..trochę prywatności proszę

Lewitujący Koala, nie przeszkadzać
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usiłują pożreć pozostałe i są bez-
względne w walce o przetrwanie. 
Potem cała nasza ekipa wypłynęła 
szukać mant – dużych planktono-
żernych płaszczek z rozpiętością 
„skrzydeł” do 4-5 metrów, i reki-
na wielorybiego, też zjadającego 
plankton. Użyto do tego samolotu, 
który z góry wyszukiwał obiekty w 
wodzie i przekazywał współrzędne 
na statek. Po przybyciu na miejsce 
żerowania mant i rekinów, panie 
przewodniczki wskakiwały do wody, 
a my za nimi. Wtedy gapiliśmy się 
na te duże zwierzęta, które ociera-
ły się nam prawie o twarz. Manty 
wykonują „beczki”, czyli pływają po 
okręgu góra-dół i często dokony-
wały zwrotu przed moją gębą. Przy 
nich pływa zawsze gwardia przy-
boczna, czyli inne ryby i dokonują 
zwrotu w tym samym momencie, 
w którym robi to manta. Ale skąd 
one wiedzą, kiedy należy skręcić? 
Doskonale koordynują swoje ru-
chy, wygrałyby wszystkie olimpiady  
w zakresie pływania synchronicz-
nego. No, dziwa były Panie, wielkie 
dziwa. Proceder był taki, że Pani w 
wodzie wyszukiwała mantę, dawała 
znak podniesioną pięścią do góry,  
a wtedy wszyscy mieli płynąć do 
niej i podziwiać jej mantę. Ja jed-
nak znalazłem sobie swoją (pływają 
w grupach po 3-4), po co miałem 
się tłoczyć z tymi wszystkimi ludź-
mi? Poza tym, Pani niepotrzebnie 
odwracała moją uwagę od przyro-
dy. Była młoda, kilka miesięcy prze-
bywała na słońcu i w wodzie, skórę 

ostre pazury i mogą nimi rozszarpać 
na kawałki. Tak więc, jeśli wdasz się 
w spór z kangurem, zastosuj się do 
mojej strategii sprzed lat, jaką sto-
sowałem w walce z moim starszym 
o kilka lat bratem. Mianowicie naj-
pierw ja nacierałem wściekle na nie-
go i waliłem czym popadnie w łeb, 
bo potem... było już pozamiatane, 
gdy on doszedł do głosu. Miśki koala 
z kolei śpią przez 20 godzin dziennie, 
jak nażarte świnie. Budzą się na krót-
ki czas i leniwie, bardzo leniwie wsu-
wają liście eukaliptusa, w których są 
niezłe substancje odurzające i koale 
wyglądają, jak naćpane. Eukaliptus 
nie ma większej wartości odżywczej, 
więc odurzanie się pomaga koalom 
spać i oszczędzać energię, żeby prze-
trwać. A może lepiej niech zmienią 
dietę? Bo prześpią całe życie. Ko-
ale wyglądają słodko, ale też mają 
ostre szpony, jak haki, a wydają tak 
nieprzyjemne odgłosy, jakieś mru-
czenia, pierdzenia, że aż byście się 
zdziwili, że tak słodki zwierzak tak 
potrafi się odzywać. No, ale gdy jest 
naćpany, to co się dziwić? 

	Agata chce mówić…
W następnym odcinku oddamy 

jej głos, żeby powiedziała jak pro-
dukuje się trzodę na Antypodach? 
Wraz z Asią pracują jako specjalistki 
na australijskiej fermie macior nie-
daleko Mandurah.

Pewnego dnia zapytałem ją o to 
podczas obiadu, gdy pałaszowaliśmy 
nieopacznie australijską wieprzowinę. 
W Australii prosiaków się nie kastru-
je, więc wieprzowe mięso nie cieszy 
się estymą. Na pierwszym miejscu 
jest zawsze wołowina, a potem ba-
ranina, choć steki z kangurów też są 
niezłe. Wieprzowina jest na trzecim 
miejscu, głównie za sprawą Azjatów. 
Po obiedzie udaliśmy się do pokoju 
telewizyjnego, gdyż dziewczyny chcia-
ły obejrzeć nowe odcinki polskiego 
serialu, jakie otrzymały na dysku od 
miejscowej Polonii. O.K., czemu nie? 
Ale o zgrozo… tym serialem było „M 
jak miłość”! I znów kolejny mały bu-
merang.

Piotr Włódarczak

miała całą oliwkową, długie i czarne 
włosy, które w wodzie układały się 
jak grzywa, długie profesjonalne 
płetwy i gdy tak w wodzie zawisała 
(często schodziła 3-4 metry w dół, 
robiąc podwodne zdjęcia dla nas), 
skąpana w promieniach słońca, wy-
glądała jak syrena, zjawa... nie wie-
działem czy gapić się na nią czy na 
mantę? I kto tutaj jest piękniejszy? 

	Kangury i Miśki Koala
Kangury są symbolem Australii, 

miliony tych zwierząt żyją na pustko-
wiach, ale i na osiedlach. Nocna jaz-
da samochodem jest bardzo niebez-
pieczna ze względu na wyskakujące 
zewsząd te stworzenia. Ich rozje-
chane trupy leżą co 2-3 km i znaczą 
trasę po obu jej stronach. Często 
wzdłuż dróg zrobione są płoty, żeby 
zatrzymać kangury, ale one są prze-
ciwnego zdania i nie zamierzają się 
zatrzymywać. Płoty są dla nich czy-
stą frajdą, do przeskakiwania i zaba-
wy. Kangur z bliska wygląda dziwnie, 
gdy się pasie, chodzi tak jak sarna po 
wypadku – na wózku inwalidzkim, 
jak totalna pokraka... dopiero przy 
szybszym biegu „włącza” opcję ska-
kania i wtedy wygląda już jak kangur. 
Torbacze wyglądają słodko i raczej 
ludziom nic złego nie robią. Ale kan-
gury potrafią być bardzo złośliwe i 
człowiek nie ma z nimi szans. Mogą 
stanąć na ogonie i obiema tylnymi 
kończynami kopnąć nas w brzuch 
lub klatę, jak nasz pijany sąsiad 
awanturujący się pod sklepem GS. 
Na przednich krótkich łapach mają 

Na plantacji bananów na zadupiu


