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Shinkansen – kolej XXI wieku
Japonia

Ostatnio du¿o s³yszymy w mediach o naszych kolejach. O spóŸnieniach, o jakoœci œwiadczonych
us³ug, o fatalnym stanie taboru
i infrastruktury, o pijanych dró¿nikach i zawiadowcach czy o tragicznych katastrofach. Lata komunikacyjnego chaosu na kolei wypra³y z nas marzenia, ¿e mo¿e byæ
lepiej, czyli normalnie. Dzisiaj, cieszymy siê, kiedy bileterka sprzeda
nam bilet, kiedy poci¹g spóŸni siê
kilkanaœcie minut, kiedy wchodz¹c
do wagonu nie musimy zmierzyæ
siê z k³api¹cymi drzwiami do „toalety” z której umyka spora porcja
wyziewów. Wchodz¹c do przedzia³u wydajemy z siebie zdziwione
„³a³” kiedy w œrodku nie znajdziemy przepe³nionej œmietniczki czy
porysowanych szyb i zniszczonych
siedzeñ. Wszystko to co normalne zaczyna nas dziwiæ. Zadajemy
sobie pytanie czy tak jest wszêdzie?
Czy tak musi byæ?
Niestety w wiêkszoœci krajów jest
podobnie. Ostatnio jechaliœmy
lokalnymi liniami we W³oszech,
którymi prawdopodobnie jecha³o
stado zakochanych ma³p. Skórki
z bananów by³y wszêdzie, a ka¿d¹
woln¹ przestrzeñ pokrywa³y rysunki przedstawiaj¹ce wyznawanie
mi³oœci w mniej lub bardziej dosadny sposób. Kiedy poci¹g siê
zatrzyma³ wszyscy ruszyli do drzwi
– jak nakazuje logika. Niestety,
drzwi siê zaklinowa³y a pasa¿erowie jak pêdz¹ce stado rozjuszonych byków, ruszy³o do nastêpnych. Przy kolejnych drzwiach zapanowa³a wstydliwa cisza. To nie
by³a jeszcze stacja.
S¹ jednak kraje gdzie XXI wiek
dotar³ wiele lat temu. Japonia –
„Kraj Wschodz¹cego S³oñca”. Marzenie wielu podró¿ników i turystów. Kraj przez lata niedostêpny,
tajemniczy i fascynuj¹cy. O dziwo,
dzisiaj nadal nie le¿y na popularnych szlakach turystycznych. Ceny
wycieczek s¹ kosmiczne. Przyje¿d¿aj¹ tutaj g³ównie biznesmeni
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To tylko zwyk³y poci¹g

Grzecznoœciowy uk³on konduktora

Kasy biletowe

i sportowcy. Jest jednak wyjœcie.
Internet. Dla wszystkich, w których tkwi potrzeba zobaczenia, to
doskona³e narzêdzie. Za 585 z³ kupujemy bilet – w dwie strony
Nasza przygoda z Japoñskimi
kolejami rozpoczê³a siê ju¿
w domu. Przez internet zamawiamy w Czechach – to najbli¿sze
biuro oferuj¹ce w Europie tego
typu bilety – tygodniowy Japan
Rail Pass. Jest on dostêpny wy³¹cznie dla obcokrajowców i tylko
poza granicami Japonii.
Po dwóch dniach podró¿y przez
Frankfurt, Wenecjê, Rzym l¹dujemy w „Kraju Kwitn¹cej Wiœni”.
W styczniu, na ró¿owe p³atki wiœni nie mamy co liczyæ, ale za to
mamy zagwarantowan¹ legendarn¹ punktualnoœæ japoñskich
kolei. Realizacja naszego programu zale¿y w³aœnie od kolei. To w³aœnie poci¹gami bêdziemy przemierzaæ ten rozleg³y kraj po³o¿ony na
czterech du¿ych i oko³o 3000
mniejszych wyspach.
Po odprawie paszportowej i celnej na lotnisku podziemnymi

Ekipa sprz¹taj¹ca

przejœciami ruszamy w stronê kas
kolei JR. Kilka ruchów g³ow¹
i szybko spostrzegamy zielone
logo narodowego przewoŸnika.
Jak æmy do œwiat³a, bezb³êdnie trafiamy do kas. Automatyczne drzwi
zapraszaj¹ nas do klimatyzowanego pomieszczenia. Tutaj musimy
zarezerwowaæ miejscówki na podstawie naszego karnetu. Stajemy
w jednej kolejce obs³uguj¹cej kilka kas. W warunkach polskich

jakoœ trudno nam to przychodzi.
Po kilku minutach stajemy oko
w oko z nienagannie ubranym panem, który wstaje z krzes³a i na
stoj¹co, cierpliwie ws³uchuj¹c siê
w nasze angielskie s³owa przytakuje g³ow¹. Po chwili upewnia siê
czy dobrze zrozumia³. Siada. Kilka ruchów na dotykowym monitorze, wydruk i ponownie na stoj¹co, trzymaj¹c bilet w bia³ych rêkawiczkach, wyjaœnia nam inforKURIER POWIATOWY 5/2013 (110)
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Bento – japoñski lunch

Toaleta

Chwila relaksu

Automaty s¹ wszêdzie – równie¿ w poci¹gach

macje na nim zawarte. Stoj¹c, czeka a¿ odejdziemy od lady. Uk³on
i z wypiekami na twarzy ruszamy
w stronê peronu. Do odjazdu
mamy 6 minut. Po czterech minutach wchodzimy na peron.
Upewniamy siê czy to nasz poci¹g,
szybkie zdjêcie futurystycznej lokomotywy i wpadamy do œrodka.
Sykniêcie automatycznych drzwi
i poci¹g rusza. Po twarzach przelecia³ nam uœmiech zdziwienia.
Przecie¿ to tylko zwyk³y poci¹g.
W przejœciu miêdzy wagonami
kolejne automatyczne drzwi zapraszaj¹ nas do œrodka. Po bokach
pó³ki na wiêksze baga¿e, na których zostawiamy nasze plecaki.
Siadamy na wyznaczonych miejscach. Z niedowierzaniem patrzymy na przedzia³. Nienagannie
czysto. Jakby wagon wyjecha³ prosto z fabryki. Jak dzieci dotykamy
wszystkiego. Rolety dzia³aj¹, stoliki dzia³aj¹, elektroniczne wyœwietlacze dzia³aj¹. Mamy nadziejê, ¿e
coœ nie bêdzie dzia³a³o. Niestety dzia³a. Dochodzimy jednak do
wniosku, ¿e „jedna jaskó³ka wiosny nie czyni”. I z ulg¹, jedziemy
dalej.
Po chwili odkrywamy niezwyk³¹
ciszê w przedziale. Spod kó³ dobiega lekki szum. Nie s³ychaæ charakterystycznego odg³osu ³¹czenia
szyn. W przedziale s³ychaæ tylko
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nas, luzackich i g³oœnych Europejczyków, a siedzenia odwrócone s¹
w kierunku jazdy. Ten element jednak nas nie zaskoczy³. Jeden ruch
i ca³e siedzenie odwraca siê do pasa¿erów siedz¹cych za nami. Pole
do konwersacji gotowe. O ile mo¿na konwersowaæ z osob¹, która
ma zas³oniête usta bawe³nian¹
maseczk¹.
Informacje dobiegaj¹ce z monitorów i g³oœników wzmagaj¹ nasz¹
czujnoœæ. Czas wysiadaæ. Piêtnaœcie sekund spóŸnienia. Satysfakcja zarysowa³a siê na naszych twarzach. Na peronie okaza³o siê jednak, ¿e to niedok³adnoœæ naszego
sekundnika.
Przesiadka w Tokio. Szybkie zakupy, wymiana Euro na Yeny
i ruszamy w stronê nastêpnego
poci¹gu. Jesteœmy na peronach
s³awnych superekspresów Shinkansen.
Czekamy na nasz poci¹g. Do
odjazdu mamy cztery minuty. Zaczynamy siê niepokoiæ, czy jesteœmy na w³aœciwym peronie? Tablice œwietlne wskazuj¹ ¿e tak. Po
chwili na peronie ustawiaj¹ siê ekipy sprz¹taj¹ce wyposa¿one w œrodki czystoœci i przenoœne odkurzacze. W nat³oku japoñskich s³ów
dobiegaj¹cych z megafonów,
wje¿d¿a futurystyczny poci¹g
o aerodynamicznej sylwetce. Poci¹g

zatrzymuje siê idealnie w oznaczonym miejscu. Wychodz¹ podró¿ni, ¿egnani uk³onami obs³ugi.
Nowi pasa¿erowie, cierpliwie czekaj¹ w wyznaczonych miejscach.
Jeden za drugim. Minuta do odjazdu. Ekipy sprz¹taj¹ce opuszczaj¹
poci¹g, pasa¿erowie wchodz¹, poci¹g rusza. Rzeczywistoœæ. Tak funkcjonuj¹ Japoñczycy na co dzieñ.
Doskonale zorganizowani, zdyscyplinowani, perfekcyjni. Tutaj nie
ma przedzia³ów sypialnych. Nie ma
takiej potrzeby. Przecie¿ podró¿
z Rzeszowa do Szczecina trwa³aby
tylko 3 godziny.
W wagonie panuje dziwna cisza. Nikt nie rozmawia. Telefony
nie dzwoni¹. Ze zdumieniem patrzymy na wskazania GPS-a. 100,
120, 150. Wyje¿d¿amy za miasto –
prêdkoœæ gwa³townie roœnie – 200,
250, 300 km/h, my z niedowierzaniem spogl¹damy za okno. Wszystko zaczyna migaæ w zawrotnym
tempie, a nasz termos na krawêdzi okna ³agodnie siê ko³ysze.
Czas na posi³ek. Rozk³adamy
stolik i odpakowujemy Onigiri
zrobione z ry¿u uformowanego
w trójk¹tny lub owalny kszta³t, zawiniête w Nori – jadalne wodorosty. Kolejne danie to Japoñski Fastfood – Bento. Lunch z pude³ka.
Przepiêknie zapakowane przek¹ski z nieod³¹cznym kleistym ry¿em. Co mo¿e byæ w œrodku? Praktyczne wszystko! Owoce, warzywa, ryby, owoce morza, kawa³ki
miêsa z przewag¹ kurczaka, grzyby, sery, marynaty, sosy. Bento jada
siê w pracy, w szko³ach, na piknikach, a nawet na przyjêciach.
Budowa torów kolei Shinkansen, rozpoczê³a siê 1959 roku. Ju¿
piêæ lat póŸniej z okazji Igrzysk

Olimpijskich w Tokio wystartowa³
pierwszy superszybki poci¹g. Dziœ
shinkansenami mo¿na podró¿owaæ po ca³ej Japonii. To poci¹gi
uznawane za najbezpieczniejsze
pojazdy na ziemi. Do dzisiejszego
dnia ¿aden nie uleg³ wypadkowi,
w którym zgi¹³by cz³owiek. Tylko
jeden jedyny raz, 23 paŸdziernika
2004 roku, poci¹g jad¹cy do Niigaty, wykolei³ siê podczas trzêsienia ziemi o sile 6,8 stopni w skali
Richtera. Ale nawet wówczas ¿aden
ze 155 pasa¿erów nie dozna³ powa¿niejszych obra¿eñ. System
wczesnego ostrzegania zainstalowany w poci¹gu automatycznie
zainicjowa³ awaryjne hamowanie.
Epicentrum trzêsienia znajdowa³o
siê jednak zbyt blisko, ¿eby uda³o
siê ca³kowicie zatrzymaæ maszynê.
Nagle otwieraj¹ siê drzwi, w których zatrzymuje siê konduktor.
G³êboki uk³on i wchodzi do œrodka. Rytua³ powtarza siê przy wyjœciu. Dotyczy to równie¿ obs³ugi
przemierzaj¹cej poci¹g z mini sklepikami na kó³kach. A jak konduktor sprawdza bilety? To trzeba zobaczyæ. Mieszanka przesadnej
uprzejmoœci i cyrkowej pracy cia³a.
Toalety to w³aœciwie kompleks
pomieszczeñ sanitarnych. Perfekcyjnie czyste i pachn¹ce, fenomenalne. Rozk³adane sto³eczki dla
maluchów, miejsca do przewijania
niemowl¹t. Kilka umywalek. Automatyczne sedesy, z mnogoœci¹
udogodnieñ.
Sukces Shinkansena, to bynajmniej nie prêdkoœci maksymalne,
a niezwykle du¿e prêdkoœci œrednie. Ca³kowite oddzielenie linii od
ruchu lokalnego, mo¿liwie prosty
przebieg tras, niewielka liczba przystanków, nowoczesna technologia
i minimalny czas postoju. A gdy
poci¹g, mimo to przyjedzie spóŸniony, nawet jeœli opóŸnienie bêdzie wynosiæ œmieszne 15 sekund,
maszynista musi uzasadniæ to na
piœmie. Znany jest przypadek, kiedy maszynista pope³ni³ samobójstwo nie mog¹c uzasadniæ spóŸnienia. Tym razem uzasadnienie
nie bêdzie potrzebne. Po czterech
godzinach jazdy jesteœmy 800 km
od Tokio. Punktualnie, do bólu.
Po kilku dniach podró¿owania jesteœmy zmêczeni t¹ perfekcj¹. Bo,
czy¿ to nie wspania³e, kiedy spóŸnieni, zdyszani i spoceni wpadamy na peron, a poci¹gu jeszcze
nie ma? Sama radoœæ nieosi¹galna
w Japonii.
Zobacz wiêcej na:
www.niezwyklyswiat.com
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