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Syryjska rodzina
przesyłanabyła do zbonbardolr'an1'ch
miast na podtrzymanie funkcjonorvania szpitali i ratorr.ania Ą'cla'
Zdumierr aja3e ró\\nież bylo to' że
Sr ry'icz-rc1. onr'arci dla tulystów,
zatrzrmyu a|isię na naszwidok i każdy
chciał zamięnić z nami chociaż kilka
słów. Zwiedzanię Libanu w tych
warunkach byłobardzo niebezpieczne,
dlatego zręzygnowaliśmy z naszych
planów. Udaliśrrry się do Jordanrr,
która jednak byla zupelnie inna niż
Syria niż Liban. Jordania to bardzo
turystyczny kaj, który ofeluje tak1e
atmkcje jak Petra, MoŹe Mafiwe czy
zwtędzanię pustyni Wadi Rum oraz
nurkowanię na rafie koralowej w
Aquabie.
Petra to wspaniałemiasto zamieszkałeniema| 2 tysiąclecia t€ m u pŹez 30
tys' Nabatejczyków. Wykute w skale
miasto.amfiteatr.skarbieci świąt}nie
robią piorunujące !Ąrażenie. Duże
wrażenie musiała Pętra zrobić na
Sterenie Spielbergu. boWięm futaj
właśniebyła kręcona trzecia część
,,Indiana Jones i ostatnia bucjata".
Wadi Rum to Iównież miejsce niezwykle.to bajkowescenerieczeruonej
pustyni, wielbłądów i wspaniałych

formacji skalnych na bezkresnych
przęstwolzach. Wadi Rum było
planem filnowynr dla słynnegofilmu
,,Lawrencę of Arabia''. To właśntę
tutaj możemy wynająć jeepa, aby
dojechacdo wioski Beduinólł izostać
w niej nanoc.
Za\dadając bazę wypadową do zwiedzania okolicy w Aleppo nie możemy
pominąc: Bazy1ikę św. Szymona
Sfupnika, Umarłe miasta - Dead cities,
oraz wspaniały zamek Crak de
Chevalięrs. Bazylika św Szymona
Słupnika to pierwszy zabytek w
okolicy A|eppo. Bazylika świętego,
który rv 420 roku naszej ery
zdecydowałsię na życie na platformle
ym sfupie'
zbudowanejna l8-metro\Ą
\{ieszkał w taki sposób pŹez niemal
40lat, wygłaszająckazalia. Gdy zmarł.
w 459 roku był najbardziej znanym
człowiękięnr w tamtych czasach na
śrt'iecie.Jego ciało spalono w ówczesnym centnxn chrześcijaństwana
Biisk im Wschodzie w Antiochii
(dzisiejsza Antakya w Turcji), która
stałasię na wieki miejscem kultu. Z
kolei Serjilla oraz okoliczne Al-Bara to
dwa spośród wielu leżących tutaj

wymarłych staIożytnych miast
zniszczonych na pr7es|r,/eniWięków
p|zez lrzęsierlia ziemi. Pomiędzy
Aleppo a Hamą archeolodzy dotychczas odkryli okołoó00!|i mias|.Ltórę
dzisiaj sąrniastamiduchów
Dowiezięni p|ZęZ wnajęty autobusik
furyści pojawiają się tutaj bardzo
nie1icznie'podobnie zresztąjak w całej
S y r i i ' W i e I k ąt a j e m n i c ą
d o d z i s i a jn i e
odkrytą jest dlaczego wszystkie te
miasta zostałyopuszczone' Dzisiaj
zostało z nich niewiele lecz wystar.
czająco dużo aby zdunrieć każdego.
W Serji1li na przest.zeni więlu
hektarów można zrr'iedzać ruiny
olbrzymiego niasta z lvięloma budynkami, które zachorvaĘ się do
lraszychczasórr jedrnie bez dachów
Rozpoznać możem'r' stajnie, mĘn,
gdzie \łyciskano olej z olirr'ek, oraz
wspaniatedomy mieszkalne.
Następnym miejscem, gdzie lvaI1o
zatrzymać się na dfużejto stolica Synr
Damaszek. To wspaniałe miejsce,
które leży zaledwie 80 km od gtanicy z
Libanem' W Damaszku znajduje się
najważniejszy
obiekt re|ig11ny
w Syni.
jeden z cudów kultury islamu, wielki
meczet Umayryadów To wspaniałe
miejsce modlitwy, odpoczynku czy
zwykłych spotkań muzułmanów,
krórzy meczel traktująjakdom idbają
oniegojaktylko mogą
Nasza miesięczna podróż była dla nas
lekcją życia. Zobaczyliśmy wspaniałe
kraje, niezwykle egzotyczną dla nas
kulturę oraz zrozumieliśmyco znaczy
utrata domu. Dla żyjących tam ludzi
b y I i ś n r ys y m b o l e m p r z e l r l la n i a .
lep:zego Źycia. Jepszej przysz|ości'
Dobrzę. że są jeszcze kaje, które
dostarczajątakich urażęń jak Syria
i Jordania.I
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