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Chiny 2018. Cz. I Wuhan 
 
Jeśli ktokolwiek ma jeszcze poczucie wyższości wobec Chin i Chińczyków, pora je jak 
najszybciej w sobie stłumić, jeśli nie na zawsze wykorzenić. Jest to myśl naczelna po pierwszej 
mojej podróży tamże. A poczucie takie, owszem, posiadałem. W czasach głębokiej komuny 
robiliśmy sobie żarty z Przewodniczącego Mao i kraju pogrążonego wówczas w paroksyzmach 
Wielkiego Skoku (tego raczej nie pamiętam), albo Rewolucji Kulturalnej (którą pamiętam). 
Np. o ministrze budownictwa ChRL, nazywającym się Peng Tynk, albo o doktrynie wojennej 
Ludowej Armii Wyzwolenia, która miała zakładać zmasowany atak milionem żołnierzy z lewej 
flanki i drugim milionem z prawej. Środkiem zaś miały pójść czołgi. Pytanie z sali: jeden, czy 
oba? 
 
W latach 1990-tych, już w USA, też miałem jeszcze, przyznam się, nieco lekceważącą opinię o 
coraz wówczas liczniejszych studentach i postdokach chińskich. Źle i biednie ubrani, 
dysponujący bardzo skromnym angielskim, pracujący za grosze i eksploatowani bezlitośnie 
przez amerykański świat akademicki. Ale pracujący bardzo ciężko. Już dziesięć lat później 
obraz ten zaczął się zmieniać, początkowo powoli, potem coraz szybciej. Studenci byli coraz 
bardziej światowi, mówiący coraz lepszym angielskim. Coraz więcej z nich dostawało posady 
profesorskie (dwóm takim osobiście pomogłem) albo w biznesach typu high-tech. Inni wracali 
do Chin, gdzie łatwo znajdowali kwalifikowaną pracę i stawali się naszą konkurencją. Tego już 
nie dawało się ignorować. 
 
Równocześnie dochodziły wieści o zadziwiających technologicznie inwestycjach w samych 
Chinach: pociągi wysokiej szybkości, w tym MagLev w Szanghaju, liczne i wspaniałe 
rozmiarami i konstrukcją mosty i tunele czy też oszałamiający rozwój lotnictwa cywilnego. 
Czas był te wiadomości sprawdzić na miejscu. Nie śpieszyłem się jednak z tą podróżą. 
Ichniego ustroju politycznego nie lubiłem i dalej nie lubię. Ale w międzyczasie tzw. 
demokracje liberalne wydają się być na krzywej schyłkowej i coraz więcej ich podąża w stronę 
faszyzmu, a czym jest lepszy faszyzm od  komunizmu?  Let’s go to China. 
 
Położony nad rzeką Yangtze Wuhan nie jest miastem specjalnie znanym, ale ma za sobą długą 
historię sięgającą dynastii Zhou. W czasach nowożytnych wsławił się tzw. Rewoltą Wuhańską 
w 1911, która zapoczątkowała rewolucję republikańską Suna Yat-Sena, mającą zmieść 
znienawidzoną powszechnie mandżurską dynastię Qing, a tym samym liczące dwa i pół 
tysiąca lat cesarstwo. W jeszcze późniejszych latach stał się jednym z miast, w których zwykł 
przebywać Przewodniczący Mao, który miał tam swoją rezydencję (więcej o niej poniżej), a 
nawet dwie. W roku 1966 świat obiegła wiadomość, że Mao, który namiętnie uprawiał 
pływanie (miał przy swojej willi prywatny basen) przepłynął Yangtze i to w czasie 
gwarantującym mu złoty medal olimpijski. Nikt wtedy nie rozumiał o co właściwie chodzi; 
parę lat później stało się wiadomym, że był to public relations stunt i początek Rewolucji 
Kulturalnej. Odsunięty po katastrofie Wielkiego Skoku od realnych wpływów Mao chciał 
udowodnić, że jest w znakomitej formie i ma zamiar powrócić do pełni władzy. Co mu się 
zresztą udało, kosztem niebywałych strat dla kraju i niezliczonych żyć ludzkich. 
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Pierwsze wrażenie z Wuhanu (i Chin w ogólności): ogrom miasta. USA nie są małym krajem, a 
niektóre miasta, np. Los Angeles, też są molochami. Ale rodzaj zabudowy jest zupełnie inny: w 
Wuhanie są to gęsto stojące, bardzo wysokie (40-60 i więcej pięter) mrówkowce. Przez pełne 
45 km drogi z lotniska do centrum miasta widzi się ich dziesiątki, setki i budowane są coraz 
nowsze. W końcu 11 milionów mieszkańców miasta musi gdzieś mieszkać. Ten sam krajobraz 
pojawia się co kilka-kilkanaście kilometrów przez całą drogę z Wuhanu do Szanghaju. 1,3 
miliarda ludzi... 
 
Najpierw trzeba było odrobić pańszczyznę, czyli wygłosić wykład w Wuhanie. Laboratorium, 
odpowiednik naszego, robi jak najlepsze wrażenie i już po pięciu latach operacji staje się dla 
nas konkurencją. Zważywszy naszą aktualną sytuację finansową i ogólny spadający poziom 
fundowania nauki w USA, konkurencję tę niechybnie wygra, podobnie jak podobne instytucje 
w innych dziedzinach nauki i technologii.  
 
Od trzeciego dnia podróż nabrała charakteru turystycznego. Najpierw trzeba było zobaczyć 
sam Wuhan. Niewiele w nim antycznych zabytków, a te, które są, zostały wiele razy niszczone 
i odbudowywane, niektóre w latach 2000-tych. Dyskretnie nie pytałem, ilu przysłużyła się 
Rewolucja Kulturalna. Największy skarb, grobowiec Markiza Yi, został na szczęście odkryty 
już po rewolucji, więc można go podziwiać w miejscowym muzeum. A jest co, patrz album 
zdjęciowy. Niedaleko muzeum, jak odkryłem w przewodnikach, jest wspomniana powyżej 
willa Przewodniczącego Mao, którą można zwiedzać. W willi tej Mao przyjmował m.in. Nixona 
i Kissingera. Kazałem się więc tam zawieźć, choć nikt z towarzyszących mi studentów nigdy w 
życiu tam nie był. Zaczęło się od bramy wjazdowej, przed którą zostaliśmy przymusowo 
wysadzeni z taksówki. Po licznych telefonach z wartowni zostaliśmy − o dziwo − wpuszczeni 
na ogrodzony i pięknie zadrzewiony teren. Teren ten, co jest oczywiste, dalej jest własnością 
partii i rządu. Przemykają przezeń czarne limuzyny wysokich marek, nie schodzących poniżej 
Mercedesa i BMW, wszystkie o przyćmionych szybach, oraz pojazdy rozwożące żołnierzy po 
licznych posterunkach. Wózek elektryczny dowiózł nas do nieoznaczonego na żadnych 
mapach luksusowego hotelu, którego goście mieli bagaż opatrzony etykietkami VIP. Jak 
rozumiem, są to ci równiejsi od równych. Ciągle jednak nie mogłem wypatrzeć, gdzie jest owa 
willa Mao z basenem. W końcu moi przewodnicy dowiedzieli się gdzie iść (gdybym był sam, 
byłbym bez szans) i udaliśmy się w tym kierunku. Gdy już znaleźliśmy odpowiedni wjazd, z 
krzaków wynurzyło się dwóch tajniaków i powiedziało: „Nielz’ja”. Oczywiście powiedzieli to 
po chińsku, ale ton był jednoznaczny. Stuliliśmy ogony pod siebie i tak się skończyło 
zwiedzanie willi Mao, cokolwiek by nie mówiły na ten temat przewodniki. Jak później 
przeczytałem, cały ten kompleks nadal jest używany do celów reprezentacyjnych, więc może 
miała miejsce jakaś ważna wizyta, ale nie rozumiem, dlaczego nas właściwie tam wpuszczono 
przez pierwszą bramę. 
 
Po dwóch dniach fatalnej pogody, ale niezwykle życzliwych ludzi, czas był się przemieścić do 
następnego miasta, Hangzhou. Ale o tym w następnym odcinku. 
 
Zdjęcia z Wuhanu: 
 
https://photos.app.goo.gl/bYNKVrilEm5RYpkw1 
 
 

https://photos.app.goo.gl/bYNKVrilEm5RYpkw1
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Chiny 2018. Cz. II Hangzhou 
 
W przeciwieństwie do opisywanego poprzednio Wuhanu, Hangzhou jest miastem nader 
historycznym, a również współcześnie nie pozbawionym uroku, pomimo typowo chińskiego 
rozmiaru (ok. 7 milionów mieszkańców). Jest to jedna z siedmiu tradycyjnych stolic Chin. Wieki 
świetności miasta przypadają szczególnie na czasy dynastii Tang (618 – 907 ne) i Song (960 – 1279 
ne). W czasach tych Hangzhou było największym miastem świata, z populacją szacowaną na 
powyżej dwóch milionów mieszkańców (całe Chiny miały wówczas ok. 60 milionów, czyli dużo 
więcej niz ówczesna Europa, tak jak zresztą i dzisiaj). Wraz z podbojem Chin przez Mongołów pod 
wodzą Kubłaj-chana, który swą stolicę ustanowił bliżej Mongolii, w Pekinie, nastąpił względny 
upadek miasta, które jednak i tak liczyło wtedy ponad milion mieszkańców. W tamtych latach 
odwiedził je (rzekomo, jak dziś zastrzegają przewodniki, bo był to dużej klasy blagier) Marco Polo. 
Nawet jednak, gdyby jego relacje pochodziły z drugiej ręki, to Hangzhou musiało robić olbrzymie 
wrażenie na każdym przybyszu i to nawet po ogromnych zniszczeniach dokonanych przez 
Mongołów. 
 
Hanzhou miało ogromne szczęście, że co najmniej dwóch jego gubernatorów: Bay Juyi w epoce 
Tang i Su Shi (tego łatwo spamiętać) w czasach Song było znakomitymi poetami i ludźmi o 
szerokiej perspektywie. Ich niezwykle pomyślne dla miasta rządy pamiętane są do dzisiaj poprzez 
poezję. Czasy tamtejszej ogólnej prosperity obfitowały w uczonych, poetów i artystów. Wielu z 
nich opisało tak dokładnie Hangzhou, że można ich dzieła traktować jak przewodniki po mieście. 
Wiadomo więc dzisiaj kto konkretnie był właścicielem danego domu czy działki w roku, 
powiedzmy, 700 ne. Jak wyglądała w tamtych latach Europa, wiadomo. Nasi przodkowie mieszkali 
wtedy w ziemiankach. 
 
Dwie są zasadnicze atrakcje Hangzhou: Zachodnie Jezioro (Wschodnie Jezioro jest Wuhanie i nad 
nim właśnie wybudował sobie willę, której nie udało mi się zwiedzić – patrz poprzedni odcinek –   
przewodniczący M.) i Wielki Kanał. 
 
Liczące ok. 15 km obwodu Zachodnie Jezioro jest dawną laguną połączoną niegdyś z morzem, ale 
już w czasach antycznych zamuloną i oddzieloną od niego lądem. Wspomniany wyżej Bay Juyi 
przeprowadził wielkie prace, nadając mu dzisiejszy kształt i powodując, że stało się ono ikoną Chin. 
Stojące wokół jeziora świątynie i pałace, sztuczne wyspy, mosty i groble zostały opisane w 
niezliczonych wierszach i znane są każdemu (oczytanemu) Chińczykowi. Znanych jest np. 10 
kanonicznych widoków na jezioro o niezwykle poetycznych nazwach, np. Jesienny Księżyc nad 
Spokojnym Jeziorem albo Śnieg Zalegający na Załamanym Moście. W dzisiejszych czasach trudno 
jest te widoki spokojnie kontemplować odkąd Chińczycy zrobili się na tyle zamożni, że podróżują 
jak szaleni. W danym momencie nad Zachodnim Jeziorem przebywa, jak szacuję, co najmniej 100 
tys. zwiedzających, szczególnie w weekend. Ale mimo to miejsce posiada swój urok, zwłaszcza w 
swej części najbardziej od miasta odległej. Pochwalę się, że obszedłem je w całości dookoła 
pomimo klimatu zadziwiająco przypominającego Florydę w lecie. 
 
Drugą atrakcją Hangzhou jest Wielki Kanał (Grand Canal, nie mylić z Canale Grande w Wenecji). 
Jednym z zasadniczych, jeśli nie zasadniczym problemem w historii Chin było uczynienie z nich 
jednego, zespolonego kraju, pod centralną władzą. Pierwszym, któremu się to udało, był Qin Shi 
Huan, czyli pierwszy cesarz Chin (221 – 210 pne). Założyciel bardzo krótkotrwałej dynastii Qin (od 
której pochodzi nazwa kraju) dokonał w ciągu ledwo jedenastu lat swych rządów rzeczy 
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monumentalnych. Jedną z nich było rozpoczęcie budowy Wielkiego Muru, a inną – zainicjowanie 
konstrukcji Wielkiego Kanału, jako metody przerzucania wojsk i zaopatrzenia z prowincji do 
prowincji, a także żywności z żyznego południa na mniej urodzajną północ. Podobnie jak w 
przypadku Wielkiego Muru, budowa Wielkiego Kanału trwała całe wieki. Ostatecznie 
poszczególne odcinki kanału zostały połączone w jedną, liczącą ok. 2 tysiące km, całość, w czasach 
dynastii Sui (581 – 618 ne). Sui okazała się niemal równie krótkotrwałą dynastią jak Qin, albowiem 
olbrzymi wysiłek dokończenia kanału doszczętnie zrujnował kraj, spowodował powszechne 
niezadowolenie, a w efekcie rewoltę i obalenie dynastii. Ale podobnie jak w przypadku Qin, jej 
zasługi są nie do przecenienia i stały się podstawą późniejszej świetności Chin w czasach Tang i 
Song. 
 
Wielki Kanał po ukończeniu zaczynał sie od strony południowej właśnie w Hangzhou, a kończył na 
północy opodal Pekinu. Do dziś jest używany, przynajmniej na niektórych odcinkach, do 
intensywnej żeglugi handlowej. To właśnie na tym kanale pierwszy raz w historii (ok. 10 w. ne) 
zastosowano współczesnej konstrukcji śluzy. Nie odmówiłem sobie krótkiej przejażdżki statkiem 
po nim, a są również dostępne całkiem długie rejsy. 
 
Wszystko to jest na zdjęciach, dostępnych tutaj: 
 
https://photos.app.goo.gl/2zlez24HESioHj7x1 
 
  

https://photos.app.goo.gl/2zlez24HESioHj7x1
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Chiny 2018. Cz. III Szanghaj 

 
Szanghaj nie jest miejscem o specjalnie głębokiej historii i nie po to się tam jeździ, aby oglądać 
zabytki. Raczej kojarzy się nam z 19. wiekiem i Wojnami Opiumowymi. W rzeczy samej, miasto 
osiągnęło świetność w tamtych czasach, choć świetność ta była niezbyt doceniana przez samych 
Chińczyków. Rządy mandżurskiej dynastii Qing były dla kraju katastrofalne. Chiny całkowicie 
przespały Rewolucję Przemysłową i z kraju przodującego wcześniej w produkcji i technologiach 
(nie będziemy tu przypominać kto wynalazł papier czy proch strzelniczy i wiele innych mniej lub 
więcej pożytecznych rzeczy) stały się w 19. wieku łatwą ofiarą zachodniego imperializmu. 
Podobnie jak w Indiach, przodował w ekspansji imperializm brytyjski, choć w przeciwieństwie do 
Indii Chiny nigdy nie stały się brytyjską kolonią, czy to z powodu liczby ludności czy rozmiaru 
kraju. Tym niemniej Brytyjczycy próbowali się rządzić, jakby byli u siebie. Wymusili w Szanghaju 
tzw. koncesję powodując się bardzo korzystnym położeniem miasta u ujścia rzeki Jangtze do morza. 
Dali tym samym przykład innym mocarstwom europejskim, z których każde bez mała również 
posiadało w Szanghaju swoja koncesję, w tym Francja, Niemcy i Rosja. Przy okazji przypomniałem 
sobie niedawno historię Wojen Opiumowych: główną ich przyczyną miało być uzależnienie się 
Brytyjczyków od... herbaty. Za sprawą lawinowo wzrastającego zapotrzebowania na tę szlachetną 
skądinąd używkę, Wielka Brytania popadła w ogromny deficyt handlowy z Chinami, który 
postanowiła spłacać opium, importowanym z Indii, a zwłaszcza Birmy. Chińczycy jednak opium 
nie chcieli i się przed nim bronili, bo wiedzieli aż za dobrze, czym to grozi, a więc Brytyjczycy ich 
do importu zmusili przemocą. 
 
Po tych i podobnych historiach trudno się dziwić, że czasy tamte nie są w Chinach mile 
wspominane. A jednak teren koncesji brytyjskiej w Szangaju, nazywający się Bund, został 
przywrócony do świetności datującej się w przypadku architektury na pierwsze dekady 20. wieku. 
Budynki zostały po części zwrócone dawnym właścicielom, w tym bankom, których fortuny w 
niektórych przypadkach dają się łatwo i bezspośrednio prześledzić do handlu opium. Na tle tej 
odkurzonej świetności dzisiejsze slogany polityczne (patrz zdjęcia) wyglądają raczej skromnie i 
niemal śmiesznie, choć samym Chińczykom zapewne do śmiechu nie jest. Promenada biegnąca 
wzdłuż rzeki na wysokości Bundu jest bardzo pięknym miejscem, zwłaszcza odkąd po drugiej 
stronie wody w dzielnicy Pudong wzniesiono w ostatnich latach szereg imponujących 
wysokościowców.  
 
Choć Szanghaj raczej historycznym miastem nie jest, ma jednak coś, co daje się przyrównać do 
Starego Miasta. Jest to dzielnica położona bezpośrednio na południe od Bundu i mająca swoją 
własną nazwę, którą jednak widziałem wyłącznie napisaną po chińsku, więc używać będę 
alternatywnej nazwy Yuyuan Garden, od historycznego (17. wiek) ogrodu tamże położonego. 
Wszystkie budynki w tej dzielnicy zostały niedawno zrekonstruowane, ale podobnie jak w 
przypadku warszawskiego Starego Miasta, zostało to bardzo pięknie zrobione i dzielnica nabrała 
kolorytu i charakteru. Osądźcie sami po zdjęciach: 
 
https://photos.app.goo.gl/mbLcZppqDWtrYqBc9 
 
  

https://photos.app.goo.gl/mbLcZppqDWtrYqBc9
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Chiny 2018. Cz. IV Xi’an 
 
Miasto Xi’an sławne jest za sprawą jednego osobnika; nazywał się on Qin Shi Huang. Historia 
miasta, nazywającego się wówczas Xianyang, nie zaczęła się jednak od niego i na nim nie 
skończyła. Położone na zachodnim skraju historycznych terenów chińskich, było ważnym centrum 
cywilizacji podczas dynastii Shang i Zhou. Dynastia Zhou była wyjątkowo długotrwała (ok. 1046 – 
256 pne), choć wielokrotnie się dzieliła i przemieniała w różne formy. Istotne jest, że władcy tej 
dynastii nigdy nie rządzili nad całością etnicznie chińskich terytoriów i tytułowali się „królami”, a 
nie cesarzami. Ostatnie 250 lat Zhou to czas permanentych wojen domowych, nazywający się 
okresem „Walczących Królestw”. Co jednak bardzo ciekawe i być może symptomatyczne, okres 
ten był również czasem niebywałego rozwoju sztuk pięknych, kultury i filozofii. Znany jest termin 
„Okres Stu Szkół”, kiedy szczególnie rozkwitła filozofia, w tym konfucjanizm, legalizm i taoizm 
(sam Konfucjusz żył za czasów Zhou, 551 – 479 pne). 
 
Jak to się nierzadko w historii zdarza, władca jednego z Walczących Królestw o imieniu Zheng 
okazał się być jednostką szczególnie brutalną i skuteczną w eliminowaniu przeciwników. W 
rezultacie na polu walki ostało się tylko jedno królestwo i było to Qin. Zheng dokonał tego, co się 
przed nim nikomu nie udało: zjednoczył Chiny, które od tej pory zaczęły nosić jego nowe imię. Na 
przypieczętowanie sukcesu Zheng zmienił zmienił bowiem nazwisko na Qin Shi Huang, co oznacza 
„Pierwszy Cesarz Chin”. 
 
Qin Shi Huang okazał się równie sprawnym organizatorem, jak był wojskowym dowódcą. W czasie 
ledwie 11 lat swoich rządów (221 – 210 pne) jako cesarz dokonał rzeczy wydawałoby się 
niemożliwych: reforma armii, stosunków własnościowych w rolnictwie, ujednolicenie systemu 
miar, wag i pieniądza. Równocześnie połączono istniejące już wcześniej odcinki Wielkiego Muru w 
jedną całość, zabezpieczającą pólnocno-zachodnią granicę Chin przed nomadami (zabezpieczenie 
to, jak każdy mur, nigdy nie było w pełni skuteczne), a także rozpoczęto budowę Wielkiego Kanału, 
o którym było w odcinku nr 2. Wybudowano też ok. 6 tysięcy km (!) nowych dróg. 
 
Jak często bywa z jednostkami psychopatycznymi, sukcesy uderzyly Qinowi do głowy. Będąc 
proponentem legalizmu, uważał, że inne filozofie, szczególnie konfucjanizm, są niepotrzebne, 
wręcz szkodliwe. Kazał więc masowo palić książki, zaś samych filozofów zakopywać żywcem w 
ziemi. Przede wszystkim zaś, zdając sobie sprawę z własnej śmiertelności, starał się za wszelką 
cenę uzyskać eliksir życia. Chińczycy uważali, że takim eliksirem może być rtęć; niewykluczone, 
że Qin Shi Huang przyśpieszył swój zgon w wieku 49 lat popijając tę truciznę. 
 
Opinie o Qin Shi Huangu zmieniały się wraz z czasami, w jakich powstawały. Następna dynastia, 
Han, zrobiła go szwarccharakterem. Nowsze badania (podobno) pokazały, że zakopywanie 
filozofów konfucjańskich żywcem to czarna legenda, stworzona w czasach Han, gdy konfucjanizm 
stał się rządzącą filozofią i religią. Qin Shi Huang został natomiast bohaterem 20-wiecznej bajki 
nacjonalistycznej Czang Kai-Szeka, ktory próbował zrobić to samo co cesarz, czyli zjednoczyć 
pogrążony w wojnie domowej i zewnętrznej kraj. Jak wiadomo, co nie udało się Czangowi, udało 
się Mao-Tse Tungowi. Stosunek komunistów do Qina również zmieniał się z czasem. Na początku 
łobuz i krwiopijca, potem coraz bardziej pozytywny, dziś – bohater. Patrząc z perspektywy czasu, 
miał on dużo wspólnego z Mao: podobny psychopata, obdarzony charyzmą i zdolnościami 
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przywódczymi i podobnie mu po zdobyciu władzy odbiło. Mimo, że Mao wpędził Chiny w co 
najmniej dwa niepotrzebne, ogromnej skali nieszczęścia (Wielki Skok i Rewolucja Kulturalna), 
jego dziedzictwo okazało się trwałe. Dynastia Qin przeżyła swego twórcę wszystkiego o trzy lata, 
ale utworzyła podstawy świetności Chin na następne stulecia. 
 
Fragmentem dążenia do nieśmiertelności Qin Shi Hunga jest Armia Terakotowa. Zdając sobie 
sprawę, że eliksir życia jest mimo wszystko mrzonką, Qin kazał wybudować dla siebie 
monumentalny grób w postaci kopca i otoczyć go armią w pełni uzbrojonych wojowników 
wykonanych z terakoty. Armia ta została dobrze ukryta pod ziemią, a że ci, którzy ją wykonali, 
najpewniej zostali zgładzeni, nie zachowały się żadne przekazy historyczne i pamięć o niej 
całkowicie zaginęła. (Historycy donieśli jednak, że sam grób otoczony był obsesyjną „rzeką rtęci”.) 
Dopiero w 1974 r. lokalna ludność wiercąc studnię znalazła fragmenty terakotowych rzeźb, a dzieci 
zaczęły grac w piłkę wykopanymi głowami. Na szczęście znalezisko szybko zabezpieczono, a że 
było to już po Rewolucji Kulturalnej, nie próbowano go zniszczyć, jakby się to najpewniej 
dokonało wcześniej. Terakota nie jest tworzywem trwałym; większość rzeźb znaleziono we 
fragmentach, a żadna nie była nietknięta po ok. 2200 latach pod ziemią. Te, które można dziś 
oglądać, to rezultat 40-letniej pracy nad ich rekonstrukcją. 
 
Co ciekawe, samego grobu Qin Shi Huanga nigdy nie próbowano odkopać, choć dobrze wiadomo, 
gdzie jest. Przesądy? Przeprowadzono tylko próbne odwierty, które wykazały stężenie rtęci w ziemi 
około 100 razy wyższe niż naturalne. Coś więc z tą rtęcią musiało być. 
 
Zdjęcia: 
 
https://photos.app.goo.gl/PrrGEZ9BCdHQ1W9F9 
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