
 W Wyraki filipińskie zostały odkryte przez zachodnich biologów w XVIII w.

 W Kobiety z grupy etnicznej Ifugao zamieszkującej północną część wyspy Luzon

 S Wzgórza Czekoladowe na wyspie Bohol zajmują powierzchnię ponad 50 km²
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< <  T e n  k r a j ,  s k ł a d a j ą c y  s i ę 
z 7107 wysp, zamieszkuje niemal  
104 mln osób. Stanowi on jedno 
z dwóch państw Azji, w których 
dominuje  katol icyzm (drugim 
jest  Timor Wschodni) .  Fil ipiny 
t o  w y b u c h o w a  m i e s z a n k a 
rajskich widoków, białego piasku, 
przezroczystej wody, aktywnych 
wulkanów,  tarasów ryżowych 
i wiecznie zakorkowanych dużych 
miast. Tę krainę wesołych i niezwykle 
przyjaznych ludzi idealnie opisuje 
słowo „różnorodność”. >>

KINGA BIELEJEC
www.gadulec.me

W tym wyspiarskim kraju wyróżniamy dwie pory roku – su-
chą i deszczową. Uznaje się, że okres między grudniem 
a majem to najlepszy czas, aby odwiedzić Filipiny. 

Właśnie wtedy na wyspach panuje pora sucha, deszcz pada bar-
dzo rzadko, a wilgotność wynosi ok. 70 proc. Należy jednak pa-
miętać, że na północy Luzonu klimat jest nieco inny – na trekkingi 
wokół miejscowości Batad i Banaue najlepiej wybrać się w marcu, 
kwietniu lub maju. W sierpniu, wrześniu i październiku kraj często 
nawiedzają tajfuny (nie dotyczy to wysp Palawan i Mindanao oraz 
archipelagu Sulu).

Przez ponad 300 lat Filipiny były pod rządami Hiszpanów. To za ich pa-
nowania prawie cała tutejsza ludność przeszła na chrześcijaństwo. 
Pod koniec XIX w. wybuchło powstanie, w którym brały udział Stany 
Zjednoczone. W wyniku przegranej w wojnie amerykańsko-hiszpań-
skiej (od 25 kwietnia do 12 sierpnia 1898 r.) Hiszpania na mocy trak-
tatu paryskiego zrzekła się Filipin na rzecz USA. Wpływy obu krajów 
widać m.in. w mowie i piśmie. Filipińczycy używają hiszpańskich 
i angielskich nazw liczebników, np. uno („jeden”), dos („dwa”), tres 
(„trzy”), one hundred („sto”), a białego człowieka określają mianem 
American. Warto pamiętać, że obowiązują tu dwa języki urzędowe: 
filipiński (filipino, w dużej mierze oparty na języku tagalskim, inaczej 
tagalog) i angielski. Jakie było moje zdziwienie, gdy poszłam do kina 
na film familijny i okazało się, że puszczano go tylko w języku angiel-
skim, w dodatku bez napisów. Można śmiało stwierdzić, że ten język 
znają prawie wszyscy Filipińczycy – w mniejszym lub większym 
stopniu (z akcentem – oczywiście – różnie bywa, czasem trzeba 
się naprawdę wysilić, żeby kogoś zrozumieć). Ten fakt zdecydowa-
nie ułatwia podróżowanie po kraju tysiąca wysp. Amerykanie mieli 
również bardzo duży wpływ na lokalną kuchnię. To z ich powodu  

FILIPINY
– KRAINA UŚMIECHNIĘTYCH LUDZI
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 S Wzgórza Czekoladowe leżą w okolicach miast Carmen, Batuan i Sagbayan

 S Piękna piaszczysta plaża przy resorcie Bohol Beach Club na Panglao S Stołeczna Manila usytuowana przy ujściu rzeki Pasig do Zatoki Manilskiej  T Wysepka Pamilacan niedaleko Bohol
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zwykłą śmiertelniczką. Najpierw od-
rzuciła zaloty nieszczęśnika, a niedługo 
potem zachorowała i umarła w bardzo 
młodym wieku. Pod wpływem łez zroz-
paczonego olbrzyma powstały Wzgórza  
Czekoladowe.

POLSKI RAJ NA PAMILACAN
Z Panglao lub Bohol na niewielką wyspę 
Pamilacan (1,75 km² powierzchni) płynie 
się ok. półtorej godziny. Nie ma na niej sa-
mochodów ani szerokich dróg. Tylko nie-
liczni mieszkańcy korzystają ze skuterów. 
Na Pamilacan żyje mniej więcej 1,5 tys. 
osób, z czego jedną trzecią stanowią dzie-
ci. Znajdują się tu dwie szkoły (podsta-
wowa i liceum), kilka sklepów i kościół, 
do którego ksiądz przypływa dwa razy 
w roku – na Wielkanoc i Boże Narodzenie.

Do niedawna mieszkańcy utrzymy-
wali się przede wszystkim z rybołówstwa 
i skromnych upraw. Kilka lat temu wyspę 
zaczęli odwiedzać turyści. Aktualnie miesz-
czą się na niej dwa hotele i kilkadziesiąt 
bambusowych chatek. Część z nich nale-
ży do Enasa i Elisabeth – miłego starsze-
go małżeństwa, które większość swojego  
życia spędziło na Pamilacan. Nad ich bun-
galowami (Enas Cottages) wisi polska fla-
ga, ponieważ z roku na rok coraz chętniej 
odwiedzają ich nasi rodacy. Trudno się 
dziwić – ta wyspa to mały raj na ziemi. 
Błogą ciszę przerywa jedynie szum morza 
i śmiech dzieciaków, których tutaj nie bra-
kuje. Idealna przejrzystość wody sprawia, 
że w okolicy jest mnóstwo rewelacyjnych 
miejsc do snorkelingu. Dzięki brakowi in-
ternetu i słabemu zasięgowi sieci telefo-

nicznych na tej małej wyspie naprawdę 
można odpocząć. W ciągu dnia najlepiej 
leżeć w hamaku, czytać ulubioną książkę 
i popijać wodę z kokosa prosto z drzewa. 
Należy pamiętać o stosowaniu kremów z wy-
sokim filtrem UV, ponieważ słońce grzeje 
bardzo mocno. Popołudniu warto udać się 
na relaksacyjny masaż ciała, natomiast wie-
czorem koniecznie trzeba zjeść przepysz-
ną kolację przyrządzoną przez Elisabeth 
(a wcześniej obejrzeć przepiękny zachód  
słońca).

Mieszkańcy Pamilacan to wyjątkowo ser-
deczni ludzie. Praktycznie wszyscy są ze sobą 
spokrewnieni lub znają się i przyjaźnią od lat. 
Dzieci chętnie zagadują turystów – pole-
cam udać się do miejscowej szkoły i za-
grać z chłopakami w piłkę, a z dziewczyna-
mi w kamień, papier, nożyce. Maluchy  

Filipińczycy uwielbiają fast foody. Ponoć 
na całych Filipinach istnieje ponad 100 róż-
nych tego typu sieciówek. Wśród nich prym 
wiedzie Jollibee – filipiński odpowiednik re-
stauracji McDonald’s.

ZAKORKOWANA METROPOLIA
Multikulturową Manilę, stolicę kraju, za-
mieszkuje ok. 1,8 mln osób. Jej obszar 
metropolitalny (Metro Manila), w skład 
którego wchodzi jeszcze 16 okolicznych 
miast, liczy ponad 13,3 mln mieszkańców! 
Metropolia wciąż się rozrasta – powiększa-
ją się zarówno luksusowe rejony w rodza-
ju Makati czy Pateros, jak i biedne przed-
mieścia pełne slumsów, gdzie ludzie żyją 
za mniej niż dolara dziennie. Zmorę całej 
Manili stanowią korki, które są większe 
nawet od tych w Los Angeles. Co cieka-
we, niedawno wprowadzono ograniczenia 
zezwalające w danym dniu (w godzinach 
szczytu) na poruszanie się po centrum sa-
mochodami z numerami rejestracyjnymi 
zaczynającymi się od konkretnej litery. 
Mieszkańcy żalą się jednak, że nie poprawiło 
to sytuacji, w dodatku bogatsi Filipińczycy 
zaczęli kupować kolejne auta, aby obejść  
przepisy.

W stolicy działa metro, ale manilczycy 
najczęściej przemieszczają się po niej tuk-
-tukami i jeepneyami. Te pierwsze są zwykle 
skuterami, które z jednego boku mają przy-
czepkę z fotelem dla dwóch osób (w prakty-
ce na takim siedzeniu mieści się cała wielo-
osobowa rodzina). Z tyłu jest nieco miejsca 
na bagaż, a nad całością znajduje się daszek. 
Jeepneye to kolejna rzecz, którą Filipińczycy 
zawdzięczają Amerykanom. Przerobione 
na rodzaj busa samochody terenowe, po-
malowane na jaskrawe kolory, stanowią cał-
kiem wygodny środek transportu. Wsiada się 
do nich od tyłu. Można przemieszczać się 
nimi zarówno po mieście (o ile zrozumie się 
nieźle zakręcony system przystanków i tras 
np. w Manili), jak i między różnymi miejsco-
wościami (chociażby na wyspie Bohol).

KRAJ W PIGUŁCE
Bohol to nieduża (ok. 4820 km² powierzch-
ni), ale bardzo chętnie odwiedzana przez 
podróżników wyspa. Najwygodniej dolecieć 
na nią z Manili (lot zajmuje nieco ponad go-
dzinę) lub przypłynąć promem z sąsiedniej 
wyspy Cebu. Nie bez powodu Bohol jest 
nazywana Filipinami w pigułce – znajdują 
się na niej piękne piaszczyste plaże, inte-
resujące miejsca do nurkowania, tarasy ry-
żowe i mnóstwo innych wspaniałych atrak-
cji. Wybierzemy się tu m.in. na przejażdżkę  

quadami, zjazd tyrolką czy rejs po malow-
niczej rzece Loboc. Do tego będziemy mo-
gli podziwiać symbol całego kraju – nie-
samowite Wzgórza Czekoladowe, a także 
zobaczymy wyraki filipińskie, czyli wielko-
okie zwierzęta z rodziny wyrakowatych 
(przypominające małpki ze szczurzym ogo-
nem), które występują tylko na Filipinach.

Najlepszym miejscem do nurkowania 
są okolice Panglao. Jest to osobna wy-
spa (ok. 95 km² powierzchni) połączona 
z Bohol dwoma mostami. Znajduje się tutaj 
kilkanaście baz nurkowych, w których pra-
cują instruktorzy mówiący w przeróżnych 
językach. W sezonie (od grudnia do maja) 
praktycznie codziennie można wypożyczyć 
niezbędny ekwipunek i eksplorować pod-
wodny świat. Osoby bez uprawnień mogą 

w kilka dni zrobić podstawowy kurs PADI 
(Open Water Diver – OWD) lub skorzystać 
z tzw. nurkowania wstępnego (intro diving). 
Idealnym miejscem na odbycie tego ostat-
niego będzie maleńka wysepka Balicasag, 
na którą lokalne biura podróży organizują 
liczne wycieczki.

Wzgórza Czekoladowe to co najmniej 
ok. 1270 regularnych kopców przybiera-
jących w czasie pory suchej charaktery-
styczny brązowy kolor (trawy porastające 
wzniesienia zaczynają najczęściej brązo-
wieć z końcem marca). Mają od 30 do na-
wet 120 m wysokości i powstały na skutek 
wietrzenia wapiennych skał. O tej osobli-
wości natury krążą liczne legendy. Jedna 
z nich opowiada o zakochanym olbrzy-
mie Arogo, którego wybranka Aloya była 
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 T Wodospad Tappiya koło wioski Batad T Tarasowe pola ryżowe na północy Luzonu S Błazenek plamisty kryjący się w ukwiale

 S Niewielka osada na wyspie Camiguin  T Archipelag Filipiński jest prawdziwym rajem dla miłośników nurkowania
 © PHILIPPINE DEPARTMENT OF TOURISM

 © PHILIPPINE DEPARTMENT OF TOURISM

 © DAVID HETTICH/TOBIAS HAUSER

 © DAVID HETTICH/TOBIAS HAUSER

 © DAVID HETTICH/TOBIAS HAUSER

z kolei z pewnością ucieszą się z małych 
upominków takich jak kredki, ołówki, dłu-
gopisy czy zeszyty.

Na niewielkiej wyspie położonej w po-
bliżu Bohol czas płynie bardzo powoli. Rytm 
życia wyznaczają tu wschody i zachody słoń-
ca oraz pianie kogutów. Brak bieżącej wody 
i internetu oraz dostęp do prądu jedynie 
w godzinach wieczornych sprzyjają praw-
dziwemu wypoczynkowi. W trakcie podróży 
po Filipinach warto przyjechać na Pamilacan 
chociaż na kilka dni i zapomnieć o całym 
świecie.

WYBUCHOWA WYSPA
Codziennie na wyspę Camiguin (ok. 238 km²  
powierzchni) z Manili i Cebu latają samo-
loty linii Cebu Pacific. Można tu również 
przypłynąć promem z Mindanao (kursu-
je każdego dnia) albo Bohol (pływa kil-
ka razy w tygodniu). Camiguin słynie 
przede wszystkim z siedmiu wulkanów,  
które dumnie wznoszą się nad powierzch-
nię wody. Najwyższy z nich – Hibok- 
-Hibok – mierzy 1332 m n.p.m. Trekking 
na sam szczyt najlepiej zacząć wcześ-
nie rano, ponieważ z godziny na godzi-
nę prażące promienie słońca stają się 
coraz bardziej uciążliwe. W zależności  
od kondycji fizycznej wycieczka w obie 
strony zajmuje 6–8 godz. Widoki rozpo-
ścierające się z samej góry zapierają dech 
w piersiach! Znaczna część drogi prowa-
dzi przez gęsty tropikalny las, dopiero od-
cinek ścieżki zaczynający się od jeziora 
(lub pozostałości po nim w porze suchej)  
jest nieco bardziej odsłonięty. Hibok- 
-Hibok znajduje się na terenie par-
ku – przy wejściu, mniej więcej na wyso-
kości 400 m n.p.m., sprawdzane są bilety. 
Obowiązkowo trzeba też wynająć lokalnego  
przewodnika.

Na wyspie leży także sanktuarium gi-
gantycznych małży (Giant Clam Sanctuary 
w Guinsiliban) noszących nazwę przydaczni 
olbrzymich. Obecnie trzyma się je w nad-
zorowanym obiekcie, ponieważ rybacy wy-
tępili je prawie doszczętnie. Część z małży 
można podziwiać z bliska w specjalnych 
hodowlach tuż przy brzegu, pozostałe spo-
czywają nieco dalej, na głębokości kilku 
lub kilkunastu metrów. Osobniki tego gatun-
ku mogą mierzyć nawet 120 cm, ważyć po-
nad 200 kg i są cenione głównie ze względu 
na smaczne mięso. Spotyka się je w wodach 
Pacyfiku, wokół Wielkiej Rafy Koralowej 
(u wybrzeży Australii) i w Oceanie Indyjskim. 
Przydacznie olbrzymie to największe małże 
na świecie.

Na pobyt na Camiguin warto przezna-
czyć co najmniej 3–4 dni. Poza wulkanem 
i sanktuarium znajdują się tutaj gorące 
źródła, wodospady, interesujące miejsca 
do snorkelingu i nurkowania oraz bardzo 
ładne plaże. Po wyspie najlepiej poruszać 
się wynajętym skuterem lub samochodem, 
można również skorzystać z trycykli, które 
idealnie zastępują taksówki.

NAJSTARSZE POLA RYŻOWE
Filipiny to nie tylko rajskie plaże i piękny 
podwodny świat. Na północy ich najwięk-
szej wyspy, Luzonu (niemal 110 tys. km² 
powierzchni), znajduje się zupełnie inna 
rzeczywistość. Podróż autobusem z Manili 
do odległej o ponad 460 km miejscowości 
Banaue zajmuje aż 11 godz., ale warto się 
trochę pomęczyć. To właśnie tu, na wysoko-
ści mniej więcej 1500 m n.p.m., Filipińczycy 
od setek lat uprawiają ryż na osobliwych po-
lach tarasowych. Najsłynniejsze z nich leżą 
kilka kilometrów od miasta – mają ok. 2 tys. 
lat, uformowano je tylko i wyłącznie za po-
mocą rąk. Leśne zbocza gór zamieniono 
w tysiące poletek wznoszących się kaska-
dowo, wzmocnionych przed osunięciem 
kamiennymi murami. Całość oplata prze-
myślny system niewielkich kanałów i śluz 
rozprowadzający wodę na coraz niższe 
poziomy. Obecnie tarasy ryżowe są nieco 
zaniedbane, ale i tak robią ogromne wraże-
nie. Nic dziwnego, że mieszkańcy uważają 
je za ósmy cud świata.

Moim zdaniem jeszcze ładniej wyglą-
dają malownicze pola ryżu w okolicy wio-
ski Batad, które w 1995 r. zostały wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości 
UNESCO (jako jedne z tarasów ryżowych 
Kordylierów Filipińskich położonych w pro-
wincji Ifugao). Aby się tutaj dostać, można 
wykupić 1-, 2- lub 3-dniową wycieczkę 
w biurze informacji turystycznej (czy jed-
nym z wielu domów gościnnych bądź pen-
sjonatów w pobliskim mieście Banaue) 
albo podjechać trycyklem lub jeepneyem 
do przełęczy Batad (tzw. Batad Saddle), 
żeby następnie po niemal 1,5-godzinnym 
spacerze asfaltową drogą i leśną ścieżką do-
trzeć do celu. W samej osadzie zasięg sieci 
telefonicznej łapią jedynie starsze modele 
telefonów, a o połączeniu z internetem le-
piej zapomnieć. W wiosce mieszka powy-
żej 1 tys. osób, z których większość uprawia 
ryż lub pracuje w turystyce. W Batad View 
Inn and Restaurant wieczorami odbywają się 
pokazy lokalnego tańca (tzw. eagle dance). 
Warto zobaczyć mieszkańców w tradycyj-
nych strojach, którzy krążą wokół ogniska, 

wykonując ptasie ruchy. Kroki nie są zbyt 
trudne, więc po krótkiej obserwacji moż-
na do nich dołączyć (oczywiście, o ile wy-
rażą na to zgodę). To właśnie tu poznałam 
starszego mężczyznę, który ze smutkiem 
stwierdził, że obecnie coraz więcej młodych 
ludzi wyjeżdża z Batad i brakuje rąk do pra-
cy. Ryżem trzeba zajmować się codziennie 
przez cały rok, a przynosi to niewielkie pie-
niądze, dlatego trudno się dziwić, że mło-
dzież woli opuścić rodzinny dom, uzyskać 
lepsze wykształcenie i znaleźć lepiej płatne 
zajęcie. Z drugiej strony, nie wyobrażam so-
bie, żeby za kilka czy kilkanaście lat tutejsze 
pola ryżowe zniknęły lub zostały całkiem 
zaniedbane.

Godzinę drogi od Batad znajduje się 
50-metrowy wodospad Tappiya. Trekking 
pod niego nie zalicza się do najtrudniej-
szych, chociaż dużo zależy od warunków 
pogodowych (ulewa bądź bardzo mocne 
słońce mogą utrudnić wycieczkę). Od mar-
ca do maja, gdy poziom wody jest niski, 
pod kaskadą mieszkańcy okolicznych wio-
sek sprzedają wodę, kawę, słodkie napoje 
i przekąski.

Inna bardzo malownicza trasa trekkin-
gowa (mniej więcej 2,5-godzinna) prowa-
dzi z Batad do Bangaan. Ścieżka wiedzie 
pomiędzy tarasami ryżowymi, nie została 
oznakowana, ale po drodze można spot-
kać Filipińczyków i zapytać, czy podąża się 
w dobrym kierunku. Drugim rozwiązaniem 
jest wynajęcie przewodnika w Batad, który 
za rozsądną kwotę doprowadzi nas do celu, 
a dodatkowo opowie kilka ciekawostek. 
Z Bangaan do Banaue dojedziemy auto-
busem albo jeepneyem czy trycyklem, jeśli 
wcześniej umówimy się z kierowcą, żeby 
o określonej godzinie nas odebrał.

Górski obszar północnej części wyspy 
Luzon zamieszkuje ludność Ifugao. Żyje 
ona w skromnych chatach na zboczach 
gór w odizolowanych wioskach. Jej przed-
stawiciele noszą charakterystyczne na-
krycia głowy zrobione z piór i kawałków 
barwnych tkanin oraz ubrania w pasy 
z przewagą koloru czerwonego. Zajmują 
się przede wszystkim uprawą ryżu i... żu-
ciem betelu (lekko odurzającej używki, któ-
rej głównym składnikiem są liście pieprzu 
żuwnego, bardzo popularnej w pewnych 
rejonach Azji). W ich religii dominują wie-
rzenia animistyczne. Warto dodać, że jesz-
cze nie tak dawno wojownicy z grupy et-
nicznej Ifugao byli prawdziwymi łowcami 
głów! Ich ulubione pozarolnicze zajęcie sta-
nowiły wyprawy do sąsiedniej wioski, gdzie 
napadali na ludzi i odcinali im głowy.  
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 S Wycieczki kajakami stanowią jedną z wielu atrakcji uroczej wyspy Palawan

 T Jaskinia Sumaguing zadziwia turystów niesamowitymi formami naciekowymi

 S Wiszące trumny w Dolinie Echa – osobliwa atrakcja miejscowości Sagada

 © DAVID HETTICH/TOBIAS HAUSER
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liny albo skonstruowano specjalne drabi-
ny np. z opon, które ułatwiają wspinaczkę 
i eksplorację jaskiń.

W okolicach Sagady jest również dużo 
dobrych tras trekkingowych (od kilkugodzin-
nych po kilkudniowe z noclegami po dro-
dze). W samym mieście warto zajrzeć do lo-
kalnego muzeum i zakładów krawieckich, 
gdzie kobiety przędą ubrania tak samo 
jak kilkanaście lat temu.

***
Filipiny to fascynujący kraj o wielu twa-
rzach. Proponuję nie ograniczać się do od-
poczynku na rajskich plażach i odwiedzić 
zupełnie odmienną północ Luzonu – krainę 

górskich szczytów i przepięknych taraso-
wych pól ryżowych. Opisałam jedynie część 
miejsc i atrakcji, które zasługują na uwagę 
podróżników. Niestety, nie sposób w kilka 
tygodni zobaczyć wszystkich filipińskich 
wysp i wysepek. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że Filipińczycy to jeden z najżyczliwszych 
narodów świata. Są zawsze uśmiechnięci 
i chętni do pomocy, w dodatku w zdecydo-
wanej większości znają angielski – to wszyst-
ko sprawia, że warto zacząć poznawanie Azji 
właśnie od tego niezwykłego kraju. 

Następnie zdobyte trofea zawieszali w swo-
ich domostwach, a z żuchw ofiar tworzyli 
specjalne gongi. Praktyki te są obecnie 
zabronione, ale na pytanie, czy wszystkie 
plemiona stosują się do tego zakazu, miesz-
kańcy okolicznych miasteczek nie potrafią 
odpowiedzieć jednoznacznie.

TRUMNY I JASKINIE
Jeszcze dalej na północ (ok. 190 km), kil-
ka godzin drogi od Banaue, znajduje się 
niewielka, lecz chętnie odwiedzana przez 

turystów miejscowość Sagada. Mieszka 
w niej ponad 11 tys. osób, a w okolicy 
działają liczne domy gościnne, pensjo-
naty, restauracje i knajpki. Koniecznie 
należy spróbować lokalnego specjału  
– delikatnej tarty cytrynowej. Jedną 
z najsłynniejszych atrakcji w Sagadzie 
są wiszące trumny. Mieszkańcy tego regio-
nu Filipin dopiero stosunkowo niedawno 
przeszli na chrześcijaństwo (hiszpańska 
misja powstała tutaj dopiero w 1882 r.), 
ponieważ tereny te nigdy nie zostały sko-

lonizowane przez Hiszpanów. Zmarli byli 
chowani do drewnianych skrzyń w pozycji 
embrionalnej. Następnie trumny wieszano 
kilka, a nawet kilkanaście metrów nad zie-
mią lub wsuwano do skalnych szczelin. Nasz 
przewodnik stwierdził, że dzięki takiemu 
rodzajowi pochówku dusza nieboszczy-
ka mogła swobodnie wędrować po okoli-
cy, ale nie jest to jedyne znane wytłuma-
czenie. Pojedyncze trumny spotyka się 
w wielu miejscach, jednak dwa najwięk-
sze ich skupiska znajdują się w Dolinie 
Echa (Echo Valley) i Jaskini Pogrzebowej 
Lumiang (Lumiang Burial Cave), gdzie po-
nad 100 skrzyń z ciałami ukryto w skalnej 
pieczarze. Kilka lat temu zakazano tej for-
my grzebania zmarłych – tuż za Kościo- 
łem św. Marii Dziewicy i przed Doliną 
Echa funkcjonuje zwyczajny, katolicki  
cmentarz.

Kolejną atrakcję stanowią liczne groty 
położone w pobliżu Sagady. Do najbardziej 
znanych należy przejście pomiędzy jaski-
niami Lumiang i Sumaguing (Sumaging). 
Na wycieczkę najlepiej wybrać się z prze-
wodnikiem, przydadzą się także latarki i wo-
doodporne sandały lub adidasy. Możliwe, 
że w pewnym momencie zostaniemy po-
proszeni o ściągnięcie butów, ponieważ nie-
rzadko w grotach znajdują się rzeki i małe 
jeziorka. Na kilku odcinkach zaczepiono 
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S  Rajska Biała Plaża (White Beach) po zachodniej stronie wysepki Boracay
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FILIPINY…? 
opracował:
MICHAŁ DOMAŃSKI

<< To pytanie zadaliśmy sześciu wybranym ekspertom, którzy znają 
doskonale kolorowe, radosne, różnorodne, tajemnicze i pełne niespodzianek 
Filipiny. To fascynujące wyspiarskie państwo w Azji Południowo- 
-Wschodniej większości podróżników kojarzy się przede wszystkim 
z wielką bioróżnorodnością, stołeczną Manilą – jedną z największych 
i najbardziej zakorkowanych metropolii na świecie, dziewiczymi lasami 
tropikalnymi, namorzynowymi, galeriowymi i monsunowymi, endemiczną 
fauną, reprezentowaną m.in. przez małpożery, sambary, krokodyle 
czy wyraki filipińskie, niezliczonymi rajskimi plażami, zachwycającymi 

zatokami z krystalicznie czystą wodą, wspaniałymi rafami koralowymi, 
majestatycznymi aktywnymi wulkanami,  słynnymi Wzgórzami 
Czekoladowymi, malowniczymi tarasowymi polami ryżowymi, zapierającymi 
dech w piersiach widokami, gościnnymi, przyjaznymi, sympatycznymi 
i niemal zawsze uśmiechniętymi Filipińczykami oraz przepysznym świeżym 
i bardzo aromatycznym jedzeniem. Poniżej zamieszczamy krótkie, lecz 
niezmiernie ciekawe wypowiedzi naszych rozmówców poświęcone 
klimatycznemu Archipelagowi Filipińskiemu, na którym czeka nas mnóstwo 
wyjątkowych atrakcji. >>
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Filipiny to także popularne w tym kraju karaoke. Wszyscy tutaj śpiewają, choć może niektórzy nie powinni. Jednak 
liczy się tylko to, żeby było głośno i radośnie. Muzyka cichnie jedynie na chwilę ok. 2.00 w nocy, co często stanowi 
zmorę plaż i hoteli w mieście. Karaoke uświetnia też każdy, nawet najkrótszy rejs łodzią.

Pośród codziennego zgiełku i gwaru można znaleźć w tym kraju prawdziwe oazy ciszy i spokoju. Wysp w archipelagu 
jest wiele i wystarczy opuścić te cieszące się największą popularnością, aby odkryć zakątki z długimi pustymi plaża-
mi i wspaniałe widoki. Warto wybrać się na Filipiny co najmniej dwa razy i zobaczyć słynne Wzgórza Czekoladowe 

w dwóch odsłonach – kiedy pokrywające je trawy przy-
bierają kolor zielony i później, gdy brązowieją i zaczynają 
swoją barwą przypominać czekoladę. W tej okolicy spot-
kamy osobliwe małe stworzenia z wielkimi oczami, czyli 
wyraki filipińskie. Prowadzą one nocny tryb życia, dzień 
przesypiają na drzewach. 

Co istotne, Filipiny to fascynujący kraj, który wciąż 
nie jest zadeptany przez masową turystykę. Zatem warto 
wybrać się jak najszybciej do tego wyjątkowego rejonu Azji 
Południowo-Wschodniej.    

WŁAŚCICIEL WCZASYWAZJI.PL

 ` Mogę powiedzieć, że Archipelag Filipiński to mój ulubiony zakątek w Azji Południowo-Wschodniej. Od czasu pierw-
szej wizyty urzekł mnie i zaczarował. Wracam tu za każdym razem z ogromną przyjemnością. Filipiny są nie tylko pięk-
ne, ale również niezmiernie ciekawe. Kraj ten był kolonizowany przez Hiszpanów, później trafił w ręce Amerykanów, 
przez krótki czas znajdował się nawet pod okupacją japońską. Filipińska kultura jest bardzo bogata, ale niewielu 

osobom kojarzy się z wpływami chrześcijaństwa, a przecież przeważającą większość w tym wyspiarskim państwie 
stanowią katolicy. Również z tego powodu Polacy dobrze się tutaj czują. Poza tym turyści chętnie podróżują do tego 
kraju, ponieważ jego mieszkańcy są otwarci i pozytywnie podchodzą do życia. Te wyjątkowe cechy charakteru widać 
zwłaszcza w ich postawach wobec wielu problemów wynikających z panującego w niektórych rejonach ubóstwa 

i sposobie radzenia sobie z następstwami katastrof natu-
ralnych, które – niestety – wciąż nawiedzają malowniczy 
Archipelag Filipiński. I to właśnie z serdecznymi, optymi-
stycznymi Filipińczykami często kojarzą się ludziom Filipiny.

Turystów urzekają w tym kraju także przepiękne kraj-
obrazy i cudowna przyroda. Są jego znakiem rozpoznaw-
czym. Filipińska stolica – Manila – wygląda jednak inaczej 
niż reszta archipelagu. Jest typową azjatycką metropolią 
z gęstym zaludnieniem i ogromnymi korkami. Ma swój 
urok, ale warto zatrzymać się w niej co najwyżej na 1–2 dni. 
Natomiast wyspy takie jak Bohol, Cebu, Boracay i moja ulu-

biona Palawan zachwycają od pierwszych chwil i zapierają 
dech w piersiach. Są tu cudowne plaże, pocztówkowe za-
toczki, krystalicznie czysta turkusowa woda, rafy koralowe 
i wraki statków, czyli wszystko dla amatorów plażowania, 
kajakarstwa, snorkelingu, nurkowania czy żeglarstwa. 
Poza tym na turystów czeka przepyszne jedzenie, dobry 
rum i świetna atmosfera. Z tym właśnie będą kojarzyć się 
Filipiny każdemu, kto choć raz je odwiedzi, i dlatego chce 
się na nie wracać.

ŁUKASZ KOZŁOWSKI 

PRZEWODNIK PO FILIPINACH, TWÓRCA BLOGU BREAK DA CYCLE

 ` Filipiny są niezmiernie pięknym, przyjaznym krajem, pod wieloma względami szczególnym 
i zaskakującym. Choć żyję tu już od ośmiu lat, wciąż napotykam jakieś niespodzianki, codziennie odkrywam  
nowe rzeczy. 

To miejsce chyba najbardziej kojarzy mi się z wolnością. Na Filipinach człowiek czuje się wolny od po-
śpiechu i stresu, oddalony od Zachodu z jego specyficznym stylem życia. Można tutaj odnaleźć błogą ciszę 
i spokój, zbudować łódkę, wskoczyć na pokład i płynąć przed siebie. Najlepsza w takich rejsach jest ich spontanicz-
ność i brak ścisłego programu. Zmierzamy, gdzie poniesie nas serce i przygoda, żeby podziwiać urokliwe piaszczyste 
plaże, niezwykłe wulkany, bajeczne rafy koralowe, egzotyczne lasy tropikalne albo po prostu odwiedzać kolejne 

wioski i poznawać lokalną kulturę. Archipelag obejmuje 
ponad 7,1 tys. malowniczych wysp i wysepek z niesłycha-
nie zróżnicowaną przyrodą (Filipiny należą do regionów 
o największej różnorodności form życia na całym świecie). 

Dla mnie osobiście jedną z głównych zalet tego kraju 
jest rozpowszechnienie medycyny naturalnej, a zwłaszcza 
ziołolecznictwa. Można tu znaleźć olbrzymią liczbę prze-
różnych roślin, ziół, warzyw, drzew, np. papaję, z której 
przyrządza się leczniczą herbatę, a także aloes o działaniu 
przeciwnowotworowym czy mangostan rodzący owo-
ce z dużą ilością przeciwutleniaczy. Niemal wszędzie 
spotyka się też palmy kokosowe, a woda z kokosa 
należy do najzdrowszych izotoników w przyrodzie. 
Co ciekawe, Filipiny są największym producentem 
i eksporterem tych owoców na całym świecie. 

Jednak chyba przede wszystkim ten wyspiar-
ski kraj w Azji Południowo-Wschodniej kojarzy 
mi się z jego przyjaznymi, serdecznymi i życzliwymi 
mieszkańcami. Filipińczycy zwykle pomagają sobie 
nawzajem i trzymają się razem. Nawet mimo sporej 
biedy wszędzie spotkamy tu szczerze uśmiechnię-
tych ludzi. To dzięki nim można na Filipinach beztro-
sko cieszyć się spokojem, przepięknymi widokami 
i darami natury. 

MICHAŁ GROCHOWSKI 

WŁAŚCICIELKA BIURA PODRÓŻY ESTA TRAVEL ESTERA HESS

 ` Zanim dotarłam na Filipiny, kojarzyły mi się z pokojówkami i pomocą domową oraz siostrami zakonnymi, które spo-
tykałam na całym świecie. Drobne, ale zawsze uśmiechnięte Filipinki często pracują za granicą, żeby pomagać swojej 
licznej rodzinie. Łączyłam ten kraj także z fenomenalnymi warunkami do pływania i nurkowania. Taką opinię wyrobi-
łam sobie na podstawie rozmów ze spotkanymi ludźmi, jednak oni poza fauną i florą oceanu nie widzieli nic więcej.

Teraz, po wizycie na archipelagu, Filipiny kojarzą mi się 
przede wszystkim z różnorodnością. Każda wyspa jest 
inna, jedyna w swoim rodzaju. W miastach panuje tu tłok, 
toną one w korkach i jeepneyach – przerobionych samo-
chodach terenowych służących jako taksówki i środki 
transportu zbiorowego, będących również atrakcją tury-
styczną. Przyroda zachwyca swoim bogactwem i wielością 
występujących w tym rejonie gatunków.

ESTERA HESS

 S Plaża w rejonie modnej miejscowości El Nido na wyspie Palawan

 S Panorama Manili rozpościerająca się z pobliskich wzgórz Antipolo

 S Roześmiane filipińskie dzieci łatwo zarażają swoją radością turystów

 S Filipińska łódź, prowincja Zambales

 S Popularny lokalny pojazd – jeepney

 S Wyraki filipińskie są głównie owadożerne

 S Dla wielu Filipińczyków głównym źródłem utrzymania jest rybołówstwo

 S Tzw. pump boat – typowa łódź używana na Archipelagu Filipińskim

 S Urokliwa plaża na niewielkiej Wyspie Dziewiczej (Virgin Island)

 S Kolorowy jeepney na ulicy miasta

 S Radośni mieszkańcy wyspy Bantayan

 S Rybacy szykujący sieci na wyspie Bantayan
 © MICHAŁ GROCHOWSKI/BREAKDACYCLE.COM
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Poziom adrenaliny podnosi nie tylko uprawianie sportu. Obszar Filipin charakteryzuje się dużą aktywnością 
sejsmiczną i wulkaniczną. Około połowa tutejszych wulkanów jest czynna. Wielu turystów przyjeżdża w okolice 
200-tysięcznego miasta Legazpi w prowincji Albay na Luzonie podziwiać wyjątkowo symetryczny stożek wulka-
nicznego szczytu Mayon (2463 m n.p.m.).

Kuchnia filipińska przyciąga smakoszy z całego świata. Jej różnorodność zaspokoi najbardziej wybredne gusta. 
Popularne jest jedzenie ze stoisk ulicznych: szaszłyki z bananowym ketchupem czy fantastyczna słodko-kwaśna zupa 
sinigang na baboy (pork sinigang). Niemal do wszystkiego serwuje się ryż. Mnie najbardziej smakowały owoce. 
Szczególnie dobrze zapamiętałem smak świeżego i suszonego mango – nigdzie indziej nie próbowałem pyszniejszego.

Podróżowanie po Filipinach jest dosyć specyficzne. 
Pomiędzy rozsianymi na oceanie wyspami trzeba prze-
mieszczać się promami, łodziami bądź samolotami, którymi 
Filipińczycy latają do pracy.

Ten kraj cieszy się jeszcze niezbyt dużą popularnością 
wśród polskich turystów, ale z pewnością każdy, kto zde-
cyduje się na egzotyczną podróż w te strony, nie będzie 
żałował swojej decyzji. Niesamowite Filipiny, położone 
na tropikalnym archipelagu, na długo pozostają we wspo-
mnieniach odwiedzających je gości.

WŁAŚCICIELKA BIURA PODRÓŻY POLKA TRAVEL

 ` Filipiny są wyjątkowym miejscem na mapie świata, ostatnio coraz bardziej popularnym wśród Polaków. To państwo 
w Azji Południowo-Wschodniej obecnie dynamicznie się rozwija. Jest też bezpieczne dla turystów, co w dzisiejszych 
czasach staje się ważnym kryterium przy planowaniu wyjazdu. Kiedy myślę o Filipinach, widzę uśmiechniętych, 
spokojnych, przyjaźnie nastawionych do innych ludzi i różnorodne krajobrazy. Ten kraj to dla mnie właśnie ogrom-
ne bogactwo przyrody. Wyspy są ze sobą dobrze skomunikowane, a każda wygląda inaczej i ma do zaoferowania 
naprawdę wiele.

Rejon Koralowego Trójkąta, obejmujący wody w okolicy Filipin, Indonezji, Malezji, Papui-Nowej Gwinei, Wysp 
Salomona i Timoru Wschodniego, uchodzi za najciekawszy na ziemi pod względem różnorodności stworzeń pod wodą. 
Żyje tutaj aż 76 proc. gatunków koralowców i 37 proc. gatunków ryb koralowych występujących na naszym globie. 
Warto wybrać się w te strony w rejs komfortowym katamaranem, zjeść na obiad homara i świeżo grillowane ryby, 
wskoczyć do krystalicznie czystego oceanu, aby uprawiać snorkeling lub po prostu popływać. Na kilkudniową wy-
prawę jachtem polecam szczególnie Park Naturalny Raf Tubbataha (Tubbataha Reefs Natural Park).

Filipiny kojarzą się także z niesamowitą przyrodą na lą-
dzie. Atrakcjami wyspy Bohol są gaj mahoniowy i Wzgórza 
Czekoladowe. Te ostatnie tworzą niezwykły krajobraz. Robią 
wrażenie nawet na tych, którzy już niejedno widzieli. W re-

jonie Wzgórz Czekoladowych żyją poza tym urocze małe 
wyraki filipińskie z ogromnymi okrągłymi oczami, jedne 
z najmniejszych przedstawicieli rzędu ssaków naczel-
nych. Dla osób lubiących aktywny wypoczynek świetną 
propozycją będzie wizyta w miejscowym parku przygo-
dy – Chocolate Hills Adventure Park. W rajskiej scenerii 
filipińskiej wyspy Bohol można jeździć rowerem po linie 
rozwieszonej na wysokości 225 m czy pędzić wśród drzew 

podwieszonym do liny tyrolki i w ten sposób podziwiać 
wspaniałości przyrodnicze tego kraju. Mnie Filipiny koja-
rzą z morzem… atrakcji dla miłośników natury, ale każdy 
znajdzie tu z pewnością coś odpowiedniego dla siebie. 

MAJKA SZURA 

PREZES ZARZĄDU NOWAK ADVENTURE TRAVEL

 ` Filipiny to kraj ponad 7,1 tys. wysp, pełen smaków, zapachów i kolorów. Kojarzy się z najpiękniejszymi 
plażami świata, kąpielami w turkusowej wodzie, opalaniem się w 30-stopniowym upale, nurkowaniem 
czy surfowaniem. Chociaż archipelag, na którym leży to wyspiarskie państwo, słynie z licznych wciąż ak-
tywnych wulkanów i nawiedzających go tajfunów, stanowi bezpieczne dla turystów miejsce.

W tym kraju Azji Południowo-Wschodniej żyją poza tym ciepli, skromni i zawsze uśmiechnięci ludzie. 
Filipińczycy są bardzo pomocni i empatyczni. Ich wrażliwość na drugiego człowieka pozostaje na długo 
w pamięci. Mieszkańcy Filipin po prostu lubią ludzi. Dlatego świetnie sprawdzają się w pracy w usługach. 
Oprócz tego uwielbiają również śpiewać i tańczyć i potrafią zarażać innych swoim optymizmem. 

Znakiem rozpoznawczym tego regionu świata 
jest też jego zróżnicowana kuchnia, świeża i bar-
dzo aromatyczna. Aby poznać ją bliżej, warto wziąć 

udział w warsztatach gotowania organizowanych 
na miejscu. Jak przyrządzać pyszne filipińskie potra-
wy, najlepiej uczą sami Filipińczycy, którzy doskona-
le wiedzą, gdzie kupić najlepsze warzywa i owoce 
oraz przyprawy, i tłumaczą kursantom, jakie nazwy 
noszą poszczególne składniki. Oczywiście, najprzy-
jemniejszym momentem takiej lekcji jest następu-
jąca na koniec degustacja. Gwarantuję, że napraw-
dę niełatwo będzie się jej doczekać, gdy podczas 
przygotowywania dań zaczną unosić się wspaniałe 
aromaty wzmagające apetyt. Taki zwykle kameralny 
kurs odbywa się w wyjątkowo serdecznej atmosfe-
rze, dzięki czemu jego uczestnicy wcale nie czują się 
jak uczniowie. Nie ma w tym jednak nic dziwnego, 

w końcu prowadzą go Filipińczycy, od których warto 
nauczyć się nie tylko gotowania, lecz także życzli-
wości wobec innych. Jednego tylko po kulinarnych 
warsztatach może nam być szkoda, a mianowicie 
tego, że w Polsce raczej nie dostaniemy tak świe-
żych i aromatycznych produktów, z jakimi już za-
wsze będą nam się kojarzyć Filipiny.

ARKADIUSZ NOWAK 

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY OPAL TRAVEL

 ` Mabuhay! – tak Filipińczycy pozdrawiają przybyszów. W słowie tym jest zawarte zarówno powitanie i pożegnanie, 
jak i życzenie długiego życia. Mieszkańcy Filipin są ludźmi bardzo otwartymi na poznawanie innych. Ich serdeczność 
można uznać za cechę narodową, a oni sami uchodzą za najszczęśliwszych na świecie. Największym zaskoczeniem 
był dla mnie fakt, że Filipińczycy zawsze się uśmiechają.

Filipiny kojarzą się z najpiękniejszymi plażami w ca-
łej Azji. White Beach na wysepce Boracay rzeczywiście 
przypomina kawałek raju na ziemi. Jednak ten uroczy 
kraj ma też do zaoferowania wiele innych atrakcji. Rafting 
na rzece Cagayan (Cagayan de Oro) na Mindanao czy  
surfowanie w pobliżu wyspy Siargao przypadną do gustu 
nawet najbardziej wymagającym amatorom aktywnego 
spędzania czasu.

MARCIN SADO

 S U wybrzeży Boracay ujrzymy tradycyjne dla regionu Visayas łodzie paraw

 S Widok na zielone Kordyliery Filipińskie w pobliżu Banaue na Luzonie

 S Filipiny zachwycają przepięknymi plażami i krystalicznie czystymi wodami

 S Świeże owoce – klub plażowy w Tagbilaran

 S Kobieta z grupy etnicznej Kalinga (Limos)

 S Przewóz bagaży za pomocą motorikszy

 S Rafting na rzece Cagayan stanowi wspaniałą przygodę dla aktywnych

 S Aktywny wulkan Mayon na wyspie Luzon

 S Plaża Alona na wyspie Panglao przyciąga amatorów snorkelingu i nurkowania

 S Wzgórza Czekoladowe przybierają kolor brązowy podczas pory suchej

 S Ślimak morski Hypselodoris tryoni

 S Pełna radości filipińska dziewczynka
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