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Wietnam był naszym pierwszym krajem, który odwiedziliśmy w rejsie po południowo 
wschodniej Azji. 
 

 
Pierwsze miejsce w tym kraju to mały porcik Cai Lan w Halong Bay. Nasz statek był za 
duży do cumowania przy pirsie i staliśmy na kotwicy a pasażerowie byli dowożeni na 
ląd szalupami statkowymi. Zatoka ta jest bardzo unikalna i malownicza, dlatego 



została wpisana przez UNESCO na listę Światowych Zabytków Dziedzictwa. W rejonie 
tym jest bardzo dużo wysokich skalistych wysepek. Normalnie widok jest bardzo 
malowniczy, ale my nie mieliśmy szczęścia, bo było mglisto i padały przelotne deszcze. 
Pojechaliśmy autobusem na wycieczkę do stolicy Hanoi, odległej od Cai Lan ponad 
dwie godziny jazdy w jedna stronę. 
Pierwsze moje wrażenie z tego komunistycznego państwa to powrót o 40 lat do 
czasów, kiedy wyjechałem z PRL a właściwie, bardziej do moich podroży po byłym 
ZSRR. 

 
Po drodze mijaliśmy ulice udekorowane czerwonymi flagami ze sławnym młotem i 
sierpem, obok nich też czerwone, ale z żółtą gwiazdą tj. flaga narodowa Wietnamu. 

 



Tak jak przystało na kraj „przodującej klasy robotniczej” odwiedziliśmy fabrykę „dzieł 
sztuki”, czyli manufakturę. W dużej hali produkcyjnej, dziesiątki głównie kobiet 
malowało obrazki i inne tzw. pamiątki, które na miejscu były sprzedawane w bardzo 
eleganckim i nowoczesnym sklepie. Nawet mogłem tam, bez żadnych problemów 
zalogować się na Internet moim telefonem komórkowym. 
Przewodnik jak za dawnych lat, na nie wygodne pytania odpowiadał nie na temat. Po 
ponownym zapytaniu, odpowiadał tak, żeby nic nie powiedzieć. 
Ten tutejszy komunizm jest jakiś dziwny. Na przykład szkoła, nawet pierwsze klasy 
kosztują rodziców dużo pieniędzy. Prawdopodobnie elity rządzące nie chcą powtórzyć 
„błędów” innych państw komunistycznych, które kształciły swoich obywateli a potem 
zostały odsunięte od władzy. Podobnie jest z opieką lekarską. Wygląda na to, że nawet 
w „zgniłym kapitalizmie” z tą opieką jest lepiej. Przewodnik podkreślał, że to nie Kuba. 
Małżeństwa mogą mieć tylko dwójkę dzieci. 
 

 
 
Rodziny mające trojkę dzieci pozbawione są awansu w pracy a czwórka dzieci 
powoduje bezrobocie. Tego przewodnik nam nie powiedział, że nie dotyczy to elit 
trzymających władzę i że reszta, tak jak w komunie „uczy się myślenia”, wystarczy 
rozwieść się i ponownie pobrać. Wtedy jest następny limit… „przydział urodzenia 
dzieci”. 



 
Oczywiście najważniejszy punkt zwiedzania stolicy to... mauzoleum wielkiego wodza 
rewolucji Ho-Chi-Minh. 
 

 
Niestety mumii samego wodza nie zobaczyliśmy, bo co roku na dwa miesiące jedzie do 
Moskwy na „kuracje remontową”, pewnie spotkać się z jego starszym kolegą 
Włodimirem Illiczem. 



 
Naprzeciwko mauzoleum, po drugiej stronie wielkiego placu defilad, który jest typowy 
dla państw komunistycznych, znajduje się budynek parlamentu. Oczywiście wszędzie 
widać pełno umundurowanych wartowników, którzy na widok kamery jak na komendę 
odwracają się w drugą stronę. 
 

 
Do obowiązkowego programu wycieczki należało też zwiedzenie domu i posiadłości, w 
której ostatnie lata życia spędził wódz rewolucji. Posiadłość ta znajduje się na tyłach 



mauzoleum i żeby tam dostać się, trzeba przejść przez szczegółowe kontrole z 
prześwietleniem tak jak na lotniskach. 
 

 
Po tej oficjalnej części wycieczki pojechaliśmy na spotkanie z Buddą w jego świątyni w 
centrum miasta. 
 

 
Świątynie buddyjskie są bardzo ciekawie zdobione, prawdziwe dzieła sztuki. 



 
 
W starej części miasto Hanoi, ulice przypominają okres kolonialny. 
 

 
 
Jednym z najlepiej prosperujących businessów to salony masażu, które widać na 
każdej ulicy. Nad ulicami, ponad głowami przechodniów wiszą kłęby drutów linii 



napowietrznych. Trudno sobie wyobrazić jak wyglądają naprawy, jeżeli coś takiego 
urwie się. 

 
Widać dużo rykszy, typu trójkołowego roweru, które pełnią role małych taksówek. 
Obecnie to jedna z atrakcji dla turystów. 
 

 
Najbardziej ciekawa jest specyfika ruchu drogowego i pieszego na ulicach. Ogólnie 
mówiąc nie ma żadnych zasad i prawa drogowego. Wszystko odbywa się na zasadzie, 



kto silniejszy i szybszy. Głównie skuterki i rowery przeciskają się gdzie i jak kto może. 
Jezdnia, czy chodnik dla pieszych, nie ma dla nich różnicy. W każdej chwil i z każdej 
strony można spodziewać się, że coś kogoś może uderzyć. Przechodzenie przez jezdnię 
jest bardzo stresujące, ale po pewnym czasie można przyzwyczaić się to takiego 
rodzaju ruchu. Jest prosta zasada, nie czekać aż ktoś się zatrzyma, bo to nigdy nie 
nastąpi. Trzeba powoli wchodzić na jezdnię patrząc dookoła i zachowując kontakt 
wzrokowy z kierowcami, głównie tych mopedów. Nie można wykonywać żadnych 
szybkich ruchów, szczególnie cofać się, bo ktoś z tyłu może najechać. Wszystko 
odbywa się na zasadzie wzajemnego wyczucia i o dziwo w takim zamieszaniu nie 
widać wypadków. 
 

 
 
Wieczorem na statku mięliśmy występ lokalnego zespołu folklorystycznego. 
Program muzyczny i tańce były politycznie poprawne, czyli nawiązujące do dawnych 
dynastii panujących na tych ziemiach, ale władza komunistyczna nie odpuściła okazji 
do propagandy. Po statku spacerowała „przodownica pracy”, czyli kierowniczka 
zespołu, która była zaproszona na obiad do restauracji pasażerskiej. Reszta zespołu 
jadła z załogą a ta dumnie paradowała z czerwona szarfą z jakimś napisem w języku 
wietnamskim. Nie trudno zgadnąć, jakiej treści. Przy niej kręcili się jacyś faceci 
wyglądający na „opiekunów” z lokalnej bezpieki. 



 
 
Kolejny port w tym rejsie to Chan May, leżący na południe od byłej granicy dzielącej 
Wietnam południowy od północnego. 
 

 
 
Jest to nowy, jeszcze niewidoczny na wielu mapach budujący się port w pobliżu Da 
Nang, 



 
Można tutaj oglądać różne ciekawe konstrukcje łódek. Na przykład te wyglądające jak 
łupinki orzecha. 
 

 
 
Albo takie z bardzo wygiętym dziobem i rufą z pływakami dla poprawienia stateczności 
wykonanymi z liści palmowych. 



 
Na takiej łódce montowany jest archaiczny silniki, jakiego ja nawet nie pamiętam z 
mojego żeglowania na Bałtyku już prawie pół wieku temu. Jest on niby przyczepny z 
długim wałem jak dawne silniki kajakowe, ale z wewnętrzną instalacja chłodzeniową. 
 

 
Da Nang jest ładnym i dużym miastem typu kurortu. Odbywają się tutaj różne 
spotkania i konferencje międzynarodowe. Niedawno gościł prezydent USA Tramp. 



 
 
Przy bulwarze nadmorskim jest dużo hoteli o różnym standardzie. Ruch drogowy jest 
stosunkowo mały. Da Nang leży na południe od byłej granicy dzielącej Wietnam 
Południowy od Północnego. Pomimo ponad 30 lat od zakończenia wojny jest wyraźna 
różnica pomiędzy tym, co widzieliśmy jadąc do Hanoi w północnej części Wietnamu. 
 

 
 

Piaszczyste plaże są czyste i też stosunkowo puste. 



 
Jedną z atrakcji turystycznych są Góry Marmurowe, które znajdują się w obrębie 
miasta. 
 

 
 

Można tutaj kupić artystyczne rzeźby z marmuru. 



 
 
Na jednej z tych marmurowych gór jest położona bardzo ciekawa świątynia buddyjska, 
której głównym materiałem budowlanym jest ten kamień. 
 

 
 
Dachy są z czerwonej dachówki i wykończone artystycznymi rzeźbami też z marmuru. 



 
 
Wizerunki Buddy również marmurowe. 
 

 
 
Wszędzie króluje tutaj marmur. 



 
 
W jednej z jaskiń Gór Marmurowych znajduje się kapliczka z Buddą. Światło dzienne 
dostaje się tylko przez szczeliny w skale tworząc w ten sposób specyficzny nastrój 
modlitewny. 
Po całodziennym zwiedzaniu z przyjemnością położyliśmy się na plaży przy hotelu 
niedaleko portu Chan May. Tak jak w Meksyku lub innych krajach, atakowali nas 
plażowi sprzedawcy. Daliśmy namówić się masażystkom, które masowały mnie i Elę 
bez przerywania opalania słonecznego. 
Wietnamscy plażowi handlarze dowiedzieli się, że jesteśmy Polakami i prosili mnie o 
wymianę złotówek na dolary. W ten sposób znowu przypomniałem sobie dawne czasy 
w PRL i stałem się „cinkciarzem”. Nie dla własnych korzyści, bo tylko z litości dla tych 
biednych ludzi. Musze przyznać, że kursy wymiany znali bardzo dobrze. W tym miejscu 
mam odezwę: Drodzy rodacy z Polski!!! Jeżeli jeździcie po świecie to wymieniajcie 
złotówki na bardziej uniwersalne waluty i nie dawajcie ich lokalnym biednym ludziom, 
bo oni mają problemy z wymianą na swoje pieniądze. 
 
 
Sajgon 
 
Kolejny i ostatni port w Wietnamie to Phu May, punkt wypadowy do Sajgonu, byłej 
stolica Wietnamu Południowego, obecnie nazywa się Ho-Chi-Minh City. Jest to centrum 
gospodarcze i największe miasto Wietnamu. Pojechaliśmy tam autobusem 
turystycznym. Metropolia ta bardzo różni się od stolicy Hanoi. Jedyne podobieństwo to 
flagi ze sławnym młotem i sierpem oraz plakaty z wielkim wodzem rewolucji 
Władimirem Illiczem - starszym kolegą patrona tego miasta. Uczniowie wychodzący ze 
szkoły w czerwonych krawatach, przypomnieli mi widok PRL-owskich ZMS-owców. 
 



 
 
Była stolica Wietnamu Południowego Sajgon, obecnie wygląda bardzo nowocześnie. 
 

 
 
Miasto ogólnie wygląda bardzo zadbane i czyste. Jest dużo nowych efektownych 
budynków, bardzo ciekawie wkomponowanych w starą zabudowę okresu 
kolonialnego. 



 
Z ciekawszych zabytków to kościół Notre Dame, kopia słynnej paryskiej katedry, 
wybudowany jest całkowicie z cegieł i innych materiałów przywiezionych z Francji. 
 

 
Obok niej jest budynek poczty, podobno największy w rejonie południowo wschodniej 
Azji. 



 
W środku zabytkowe budki telefoniczne, które nie są już używane w dobie Internetu. 
Inne usługi pocztowe działają jak za dawnych lat. 

 
Nad tym wszystkim króluje portret Wielkiego Wodza. 



 
Pamiątki epoki francuskiej kolonizacji widać w wielu miejscach. Bardzo efektownie 
prezentuje się budynek opery, parlament i hotele. 
 

 
Na ulicach widać wielki ruch. Tak jak w innych miastach dominują skuterki. 
Maseczki na twarzach kierowców, szczególnie kobiet nie są w celach sanitarnych albo 
ochrony przed wiatrem tylko ochroną przed słońcem. Jaśniejsza cera jest bardziej 



pożądana przez odmienną płeć. Uwaga rodacy, jak podrywacie ciemniejsze Azjatki to 
pamiętajcie, że są one mniej pożądane w ich własnych krajach. 
 

 
Skuterki, motocykle i różnego rodzaju mopedy są środkiem transportu nie tylko osób, 
ale przewożone są też różnego typu towary. 
 

 
Na rowerach i motocyklach są mobilne sklepy. 



 
Kogo nie stać na rowerowy sklep to handluje z takiego nosidełka. 

  
W Wietnamie odwiedziliśmy sporo miejsc. Ogólnie oceniam, że jest to bardzo ciekawy 
kraj, bezpieczny i ludzie są przyjaźni. Widać trochę kontrastów, np. pomiędzy północą i 
południem. Pomimo widocznej komunistycznej propagandówki, kraj ten bardzo 
rozwija się i w wielu miejscach widać nowoczesność. Chętnie odwiedziłbym ponownie 
ten kraj, ale już nie z pokładu statku pasażerskiego, żeby być bliżej codzienności 
zwykłych mieszkańców tego kraju. 
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