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Jurek Krzystek 
 

Tajlandia 2017/18 
 
 
Cel tegorocznej wycieczki był tylko i wyłącznie rozrywkowy. Żadnych ambicji typu zwiedzania 
zabytków itp. Dwa główne kryteria były: (1) wyspa na ciepłym morzu i (2) jak najmniej na niej 
turystów. Trudno te kryteria połączyć, bo pierwsze wyklucza drugie, ale da się jeszcze zrobić. 
Jeśli morze, to Andamańskie, zdecydowanie ładniejsze niż położone po drugiej stronie półwyspu 
Południowo-Chińskie, a jeśli wyspa, to na pewno nie Phuket ani nawet położona niedaleko 
bardzo piękna Ko Phi (kryterium nr 2). Nieco na południe jest jednak seria niewielkich wysp 
należących do prowincji Trang; na dwóch z nich już byliśmy: Koh Lanta i Koh Ngai, ale innych 
nie znaliśmy. Odcinek wybrzeża Morza Andamańskiego we władaniu Tajlandii nie jest zbyt 
długi: uwagę przyciągają liczne wyspy usytuowane dalej na północ, ale te należą do Birmy i tam 
już naprawdę trudno się dostać. Poza tym nie ma tam ciągle infrastruktury, a na mieszkanie w 
szałasie bez klimatyzacji za to z komarami ochota nam już dawno przeszła. Padło więc tym 
razem na Koh Mook i był to bardzo dobry wybór. Nie jest tam zbyt łatwo dotrzeć: lot z 
Bangkoku do Trang, potem mikrobus do przystani Hat Yoni i na koniec łódka na wyspę, pełne 
pół dnia, albo więcej. Linia lotnicza Nok Air sprzedaje to jako pakiet, co ułatwia sprawę, a 
równocześnie nie powoduje zalewu turystów. 
 
Zdjęcia pokażą Wam jak musiał niegdyś wyglądać raj, a w każdym razie jego część naziemna. 
Dziś nie jest to już raj doskonały. Znajdzie się parę na nim skaz. Ludność tubylcza, mimo 
spływających wraz z turystami dewiz, dalej żyje w warunkach mniej niż optymalnie 
higienicznych. Mówiąc mniej ogólnikowo, jest tam niezły bajzel, jak i gdzie indziej w Tajlandii, 
szczególnie na południu. Gorsze jednak jest gwałtownie postępujące z cywilizacją 
zanieczyszczenie środowiska, zwłaszcza morza. Jakość wody jest ciągle znakomita, bo nie ma 
tam dużych miast spuszczających swoje ścieki, ale po powierzchni dryfują wszelkiego rodzaju 
śmieci, wyrzucane przez fale na brzeg i tam się kumulujące. Pomysł, aby brzegi te choćby 
periodycznie oczyszczać, jeszcze do tubylców nie dotarł. Śmieci te można przypisać turystom, 
n.p. tubki po kremach przeciwsłonecznych, raczej przez ludność lokalną nieużywanych, ale też 
samym tubylcom, jak porwane nylonowe sieci, zbierające sie w dużych ilościach na plażach. 
Chwilami trzeba odwracać wzrok i udawać, że się tego paskudztwa nie widzi. 
 
Z naczelnych przyjemności wymienić trzeba jedzenie. Kuchnia tajska jest moim zdaniem 
najbardziej wyrafinowaną na świecie po francuskiej. Zdania tego po tej wycieczce nie 
zmieniłem, wręcz przeciwnie. Po wielu latach przerwy mogłem znowu jeść krewetki i inne 
morskie żyjątka, odkąd przeszła mi nabawiona w 2009 r. w Japonii alergia. Alleluja! Klimat jak 
zawsze: temperatura w dzień około 30 stopni C, praktycznie niezmienna przez cały rok. Zmienia 
się tylko wilgotność powietrza i ilość opadów, ale byliśmy tam w porze suchej i tylko raz coś nas 
z nieba pokropiło.  
 
Pora na uwagi ogólne. Ominęliśmy tym razem szerokim łukiem Bangkok po doświadczeniach 
lat ostatnich, ale nie dało się uniknąć obu lotnisk. Trzeba przyznać, że miasto/kraj w nie silnie 
inwestuje i wyglądają dużo lepiej niż lotniska amerykańskie. Do nowego lotniska Suvarnabhumi 
prowadzi z miasta linia szybkiej kolei, bardzo wygodnej i taniej. Bye-bye taxi. Stare lotnisko 
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Don Mueang zostało odnowione i tam również prowadzi szybka kolej, choć jeszcze 
nieukończona. Oba lotniska są już jednak zbyt małe na tłumy turystów przewalające się przez 
nie: powyżej 30 milionów rocznie w skali kraju, ze tego większość przylatuje/odlatuje przez 
Bangkok właśnie, czyli przeciętnie więcej niż 100 tysięcy dziennie. (Wiki podaje liczbę 56 
milionów pasażerów dla samego Suvarnabhumi w 2016, ale ci muszą być liczeni podwójnie.) W 
rezultacie pokonanie kontroli bagażu i paszportów przy wylocie z Suvarnabhumi zajęło nam 
1:45 godzin. Warto wziąć pod uwagę przy następnej podróży. 
 
Tajowie nadal są przyjaźni przybyszom, choć z roku na rok jakby coraz mniej. Bywam w tym 
kraju od 32 lat. Musiałbym podliczyć swoje wizyty, ale było ich w tym okresie kilkanaście, mam 
więc dość dobrą skalę porównawczą. Przyczyna jest oczywista: te same miliony turystów, o 
których wyżej. Trzeba przyznać, że oszołomienie sukcesem zajęło im więcej czasu, niż n.p. 
Włochom czy Hiszpanom, ale daje się zauważyć. Ceny idą w górę proporcjonalnie. Czas więc 
zwrócić więcej uwagi na kraje sąsiadujące, zwłaszcza Kambodżę i Laos, które mają jeszcze to 
wszystko przed sobą. Laos nie ma morza, ale Kambodża, owszem. Może za rok? 
 
O polityce tym razem nie będzie, zresztą nie rozmawiałem o niej z nikim na miejscu. Można 
było jednak zauważyć, że o ile portrety zmarłego w 2016 r. króla Bhumidola były dosłownie 
wszędzie, to wizerunki jego syna i natępcy o imieniu Vajiralongkorn widziałem tylko dwa. 
Najwyraźniej daleko mu jeszcze do popularności taty, który zresztą też musiał na swoją czekać 
długie lata. 
 
Zdjęcia (większość opisana, choć trudno te opisy zauważyć) z Koh Mook: 
 
https://photos.app.goo.gl/lsr33HfUvHxaOszI3 
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