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Kuba jest krajem wyspiarskim położonym na Morzu 
Karaibskim na południe od półwyspu Floryda, w archipe-
lagu Wielkich Antyli. Większość głównej wyspy zajmują 

niziny. W północno-zachodniej części kraju na zachód od stolicy, 
Hawany, wznoszą się wapienne góry Sierra de los Organom, 
wzdłuż południowo-wschodniego wybrzeża ciągnie się łańcuch 
Sierra Maestra, a pasmo Sierra de San Juan przecina środkową 
część kraju. Na Kubie panuje klimat równikowy wilgotny, latem 
pojawiają się niszczycielskie huragany. Rzeki są krótkie i mają 
sezonowo zmienne stany wód, więc nie nadają się do żeglugi. 
Oprócz widoku niezwykłych i  kolorowych samochodów, 
pochodzących jeszcze z  lat czterdziestych i pięćdziesiątych, 
uśmiechniętych mieszkańców i kubańskiej muzyki, życie na tej 
wyspie dalekie jest od tego, co widzimy na zdjęciach w prze-
wodnikach turystycznych. Reglamentowane i niewystarczające 
racje żywnościowe, brak wody i paliwa, domy przypominające 
kartonowe pudełka to tylko niektóre z problemów, z którymi 
na co dzień borykają się Kubańczycy. Dla niektórych naszych 
czytelników zapewne zabrzmi to znajomo. Dla innych, młod-
szych – jak baśń z 1001 nocy. Ale to nie jest baśń. Na Kubie 
nie ma billboardów –  natomiast wszędzie obecne są plakaty 
z wizerunkami Fidela Castro i „Che”. Nikt nie ma prawa do 

posiadania własnego mieszkania i samochodu – wszystko należy 
do państwa. Panujący na wyspie system polityczny i gospodarczy 
wpływa na wszystkie dziedziny życia przeciętnego Kubańczyka. 
Wszechobecna kontrola władzy, notoryczny brak wszelkich 
produktów w sklepach, skrajnie niskie zarobki są powodem lęku, 
obaw i frustracji, z którymi Kubańczycy zmagają się każdego 
dnia. Pomimo tych drastycznych warunków życia ludzie na 
Kubie są uśmiechnięci i otwarci wobec turystów. Tym bardziej 
że kontakt z obcokrajowcem to możliwość zarobku – oprowa-
dzenia po wartych ujrzenia miejscach lub sprzedaży za śmiesznie 
niską cenę słynnych kubańskich cygar.

Turyści zostawiający pieniądze w hotelach zachwycają się 
pogodą, lazurowym oceanem i kolorowymi ulicami. Kilometrowe 
kolejki i  świecące pustką sklepy mogą uważać za urozma-
icenie i swoistą szkołę survivalu. Ale oni powrócą niebawem 
do swojego „normalnego” świata, a Kubańczycy żyją tu na co 
dzień... Turystyka stanowi obecnie największe źródło twardej 
waluty i główną gałąź kubańskiego przemysłu. Praca w tym 
sektorze daje dostęp do dolarów i wymienialnego peso, dlatego 
wielu wykwalifikowanych specjalistów porzuca swoje posady 
– kilkakrotnie razy więcej mogą bowiem zarobić jako kelnerzy 
czy pokojówki.  
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Jedź z nami na Kubę bezpiecznie 
i w rodzinnej atmosferze

 wycieczki pobytowe (hotele, kwatery prywatne)
 wycieczki objazdowe (hotele, kwatery prywatne)
 nurkowanie
 wycieczki rowerowe
 wyjazdy dla firm
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