
Sulawesi. Wśród natury i pogrzebów. 

Czas  rozpocząć  kolejne  azjatyckie  wakacje  na  Sulawesi.  Jakie  będą?  Zobaczymy.  W
Indonezji byliśmy już 6 lat temu, ale na innych wyspach, a ten wyspiarki kraj w każdym swoim
zakamarku jest  inny.  Spodziewamy się zobaczyć wiele ciekawostek.  Najbardziej  ciekawią mnie
ceremonie pogrzebowe w rejonie Tana Toradża. Co to musi być za tradycja skoro trzymają zwłoki
przez  dłuższy czas  aby zebrać  spore  pieniądze  i  przygotować  wielką,  kilkudniową ceremonię.
Cieszę się, że będę mogła przepłynąć przez równik. Mam wielką nadzieję, że owe przepłynięcie
„złapię” dokładnie GPSem. 

Cieszy mnie sam fakt samego wyjazdu na Sulawesi. Wyspę, która zawsze mnie fascynowała
swoim kształtem. Nie da się nie zwrócić uwagę na jej kształt oglądając mapę Indonezji. 

W drodze powrotnej  zawitamy do Singapuru,  tam jeszcze nie  byliśmy.  Nie lubię takich
wielkich miast, wolę spokojne takie jak Sulawesi, gdzie dominuje przyroda, a nie beton.

No to ruszajmy...

12 lipca 2014 (sobota)

Wstajemy o 5:30 i czterdzieści minut później opuszczamy nasze mieszkanie na całe 30 dni.
Jedziemy przez budzący się do życia w weekend Kraków. Nasz pociąg do Warszawy odjeżdża o
7:20. Przyjeżdżamy bez problemu. W Warszawie Zachodniej przesiadamy się do kolejki i już o
11:30  jesteśmy  na  lotnisku.  Jak  zwykle  nadajemy  bagaże,  przechodzimy  przez  kontrolę
paszportową  i  bezpieczeństwa.   Z  podręcznego  bagażu  trzeba  wyjąć  wszystkie  elektroniczne
sprzęty.

Kolejny rok lecimy do Azji liniami Emirates z Dubaju. W samolocie po raz kolejny również
obsada składa się z mężczyzn. Ehhh ta polska tradycja picia alkoholu. Oczywiście polscy turyści
gustują głównie w małych buteleczkach najcięższych alkoholi, bo za darmo.

Samolot startuje punktualnie o 14:45, a przed nami do Dubaju 5 godzin i 20 minut lotu. W
samolocie jak zawsze obiadek – Paweł je baraninę, a ja kurczaka w curry. Ogólnie większość lotu
udaje nam się przespać, aby nie być wykończonym, bo kolejny lot mamy w nocy, a nawet żeby nie
powiedzieć nad ranem bo około 4.  Samolot ląduje w Dubaju o 22:05, widać, że lecą nim sami
Polacy, bo po szczęśliwym dotknięciu kół o pas startowy rozlega się gromkie klaskanie.

Po  tym locie  nogi  nas  bolą,  bo  jakieś  dziwne  te  siedzenia,  że  nogi  lekko  dyndają  nad
podłogą i nie można ich do końca swobodnie postawić.

Teraz mamy czas wolny na lotnisku w Dubaju. Prawie 6 godzin. Szkoda, ze nie jest to w
ciągu dnia, bo można by zobaczyć miasto. A tak niestety musimy wymyślić sobie rozrywkę na
lotnisku, aby się tu nie zanudzić. Najpierw idziemy do specjalnego „okienka”, gdzie wydawane są
vouchery na jedzenia,  dla osób które mają dłuższy postój  w Dubaju niż 4 godziny.  Kiedy tam
przychodzimy, to stoi już kolejka Polaków. He he Polak potrafi i zawsze dowie się, gdzie należy się
zgłosić, aby z czegoś skorzystać. Grupka Polaków jest pilnie instruowana przez pilota w sprawie
odbioru  i  realizacji  voucherów.  Potem  postanawiamy  pojeździć  kolejką  między  terminalami,
pooglądać wystawy sklepowe. Znowu, jak rok temu stoją tu ekskluzywne samochody oraz stoiska z
akcesoriami ramadanowymi, bo właśnie trwa ów czas w świecie muzułmańskim. 

W końcu udajemy się do poleconego nam przez znajomą bufetu samoobsługowego. Okazuje
się, że rok temu tu byliśmy, ale wtedy gdy weszliśmy powiedziano nam, że zamknięte. Natomiast w
tym roku bufet pełny ludzi i jedzenia podzielonego na sekcje: kontynentalną, bliskowschodnią, czy
indyjską.  Oczywiście  jem dania  indyjskie  – ryz  basmati,  daal,  samosy,  a  potem jeszcze sałatki
owocowe. Widać, że miejsce również popularne wśród podróżujących Hindusów.

 W jednej  z restauracji  na lotnisku bardzo tłoczno, bo mają wielki telewizor,  na którym
wyświetlany jest właśnie mecz z mundialu o 3 miejsce pomiędzy Holandią, a Brazylią. Ostatecznie
wygrywają Holendrzy.



Czas nam nawet szybko płynie. Łazimy po lotnisku i nawet udaje mi się  gdzieniegdzie
podsłuchać, co mówią Hindusi.

13 lipca (niedziela)

Około 3 rano zostajemy zapakowani do samolotu.  Wszyscy podróżujący niemal od razu
poszli spać. Na dodatek nasz lot opóźnia się o całe 65 minut, z powodu braku wolnej przestrzeni
nad Omanem. Siedzimy więc dość długo, bo ponad 2 godziny w samolocie, zanim samolot startuje
w drogę. Stewardessy dwoją się i troją nosząc zimne napoje wszystkim podróżnym. Wylatujemy
więc dopiero o 4:55 czasu dubajskiego.  Przed nami aż 6 godzin i 40 minut lotu. Wkrótce po starcie
czas  na pierwszy posiłek.  Na szczęście  są  tylko kanapki.  Po 3 godzinach lotu jeszcze omlet  z
dodatkami,  ale  kiedy człowiek  przemierza  kilka  stref  czasowych  i  to  na  dodatek  nocą,  to  mu
żołądek się buntuje i nie chce jeść o nie swojej porze.  Na dodatek jedzenie jakieś mało smaczne,
albo to ta nocna pora... W tym samolocie również większość czasu śpimy.

W Kuala Lumpur lądujemy o 15:35. Odbieramy bagaże, szybko przenosimy się do autobusu
jadącego na Sentral (główny dworzec miasta),  potem jedną stację metrem na Pasar Seni i o 18
jesteśmy w znanym nam sprzed 5 lat hoteliku Matahari Lodge. Przylecieliśmy z opóźnieniem, więc
zostawiamy bagaże  w  hotelu  i  podjeżdżamy metrem pod  wieże  Petronas,  aby  zobaczyć  je  w
zachodzącym  słońcu.  Przy  okazji  obserwujemy  licznych  muzułmanów  siedzących  czy  to  w
restauracjach, czy to na skwerach w oczekiwaniu na zachód słońca i możliwość zjedzenia posiłku.
Jest  ramadan,  więc  muzułmanie  jedzą  tylko  przed wschodem i  po zachodzie  słońca.  W końcu
rozlega  się  donośny  głos  muezina,  czas  zacząć  wieczorną  ucztę.  Ci  co  zajęli  sobie  miejsca
wcześniej mogą już jeść. We wszystkich restauracjach jest pełno ludzi. 

Oglądamy jeszcze pod wieżami pokaz światło, dźwięk  i kolorowe fontanny w roli głównej.
Bardzo ładny pokaz. Po czym wracamy do naszej dzielnicy Pasar Seni. Jakoś tu dzisiaj pustawo.
Czyżby wszyscy byli muzułmanami i po zachodzie słońca postanowili zamknąć stoiska i udać się
do domów i  restauracji  jeść?  Bazar  tym razem nie  kipi  energią...  czynne  są  tylko  pojedyncze
sklepiki.

Trafiamy  do  małej  restauracyjki  na  wieczorną  zupę.  Paweł  wybiera  sobie  z  kulkami
mięsnymi, ja z kurczakiem. Jak zawsze azjatycka zupa smakuje wybornie. 

Po zjedzeniu kolacji postanawiamy odwiedzić chiński bazar, gdzie oczywiście ruch pełną
parą. Od razu zostajemy zaczepieni przez lokalnych sprzedawców podróbek zegarków. To tu już 5
lat  temu  widziałam  mega  wielkie  czereśnie.  Są  i  teraz,  ale  cena  za  kilogram  zawrotna  50zł!
Wyglądają  jakby  były  sztuczne.  Przy  okazji  trafiamy  na  stoisko  wyciskanego  soku  z  trzciny
cukrowej. Nie ma to jak pierwszy dzień w Azji rozpocząć od tego napoju. Spacerujemy alejkami
bazaru.  Totalna  chińszczyzna  wszędzie,  króluje  plastik  i  zegarki.  Są  tu  nawet  do  kupienia
plastikowe zwierzątka, które włożone do 1,5 litrowej butelki z wodą nadymają się do wielkości
butelki! Nigdzie nie ma wołowych pampuszków PAO. Niestety zdążyły już „wyjść”. 

Wracamy do hoteliku. Uliczny gwar za oknem cichnie. Przerabiam sobie nogawki spodni,
aby dół miały ściągnięty, a że nie mam żadnego sznureczka, to używam gumek z plecaka. Efekt
przechodzi moje najśmielsze oczekiwania. Idziemy spać o 23. gdzieś koło 4 rano się budzę. I nie
mogę zasnąć, więc sprawdzam jak tam mundialowy mecz o pierwsze miejsce. Akurat jest koniec
pierwszej  połowy,  Niemcy  kontra  Argentyna  0:0.  Musiałam  chyba  spać  jednak  za  dużo  w
samolocie, że teraz nie mogę zasnąć. Za oknem mimo tego, że jeszcze ciemno zaczyna być słychać
gwar budzącego się do życia miasta.

14 lipca (poniedziałek)

A jednak udało mi się zasnąć i to tak, że budzimy się o 8:30. Za oknem ruch w pełni. Co
chwilę słychać silniki autobusów, które stoją na pobliskim przystanku. Sprawdzamy jak tam mecz.



Ostatecznie wygrywają 1:0 Niemcy. W sumie im się należało.
Idziemy na 3 piętro Matahari Lodge na śniadanie. Nic się nie zmieniło od 5 lat. Dalej w

tamtejszej kuchni dostępny jest chleb tostowy, dżem i jakieś masło czekoladowe. 
Dzisiaj kolejny dzień podróży na Sualwesi. Czas po śniadaniu zabrać plecaki i z dworca

Sentral  ponownie  jak wczoraj  wsiąść w autobus i  pojechać  na nowe,  bo otworzone dopiero  w
czerwcu lotnisko taniej linii lotniczej Air Asia.  W busie spotykamy Polaka z Australii, który jedzie
do Wietnamu, Kambodży i Tajlandii. Po niespełna godzinie jesteśmy na miejscu. Terminal KLIA 2
niczym kosmiczny budynek. Stworzony z kostek – modułów. Gdy się jednak bliżej przyjrzeć widać,
że terminal powstał w pośpiechu, aby jak najszybciej przenieść Air Asię na nowe lotnisko i w ten
sposób  odciążyć  zapchane  lotnisko  międzynarodowe.  Mnóstwo  niedoróbek.  Ściany  z  „dykty”,
jakby mocniej uderzyć to byłaby dziura, kafelki z podłogi kończą się przy drzwiach, a za drzwiami
widać beton, ale tam wchodzi tylko obsługa lotniska.  Podróżni robią sobie pamiątkowe zdjęcia
przed terminalem. 

Lotnisko jest ogromne, choć na pierwszy rzut oka tego nie widać, bo duża jego część jest
pod ziemią. Już wiem dlaczego każą być 3 godziny, a nie dwie przed odlotem samolotu. Idziemy
już od godziny od wejścia i pozbycia się naszych bagaży, a nadal nie dotarliśmy pod nas gate.
Postanawiamy jeszcze udać się do lokalnej kawiarni z kawą, bo bardzo ładny zapach z niej się
unosi, a kawa orzechowa, mimo że to lotnisko kosztuje 5,90 zł. Przy naszym gate'cie siedzą sami
Azjaci i jeszcze jedna para zachodnich turystów. Po chwili okazuje się, że to Polacy. Ciekawe ilu
Polaków spotkamy na Sulawesi.

O 13:10 zostajemy zapakowani do samolotu, a czterdzieści minut później samolot startuje.
Lot ma trwać 3 godziny i 15 minut.  Po 15 minutach lotu otrzymujemy zamówione przez stronę
internetową  jedzonko.  Niestety  jest  mocno  ostre,  a  na  dodatek  unosi  się  z  niego  zapach
znienawidzonych przeze mnie, małych 2cm, suszonych rybek. 

Samolot mija Singapur z wysokimi wieżowcami i okolicznymi wyspami. Widać również
słynny singapurski Hotel Marina Bay. Potem lecimy nad Borneo, ale niestety wyspy nie widać.
Spowija ją gruby dywan chmur. Po 3 godzinach lotu lądujemy na lotnisku  Sultan Hasanuddin w
Makasarze. 

Port lotniczy Makasar-Sultan Hasanuddin został zbudowany w 1935 roku przez rząd Indii
Holenderskich,  o nazwie Lądowisko Kadieng i znajduje się około 22 km na północ od miasta.
Trawiasty pas  startowy lotniska o  długości  1600 m x  45 m został  otwarty w 1937 roku.  Port
lotniczy Makasar-Sultan Hasanuddin służy wschodniej Indonezji i Celebesowie Południowemu. W
2008 roku  został otwarty nowy terminal, 5 razy większy od starego i może pomieścić większość
typów statków powietrznych od małych samolotów do Boeingów 747.

Od razu po wylądowaniu idziemy do „immigration” po wizy, a tu niespodzianka. Okazuje
się że 1 lipca podniesiono opłaty wizowe z 25 do 35 dolarów amerykańskich. Jeszcze jest problem,
bo nie mają jak wydać reszty ze 100 dolarów. Trwa to w nieskończoność. Potem przenosimy się do
odprawy granicznej, gdzie trzeba okazać świstek z opłatą wizową i wtedy dopiero tę wizę drukują i
wklejają.  Kolejka  długa,  stoimy  i  stoimy...  Wszystko  przedłuża  jeszcze  pobieranie  odcisków
palców. Na dodatek wszystkich z obu rąk!!! Jakby tego jeszcze było mało to trzeba popatrzyć w
kamerkę, która robi zdjęcie podróżnego. No to teraz mają nasze dane na wieki. Już myślimy, że to
koniec, a tam kolejny punkt. Trzeba wypełnić świstek papieru, podstemplować i w końcu możemy
wyjść  na główną halę.  W tym momencie  panie  ze  wszystkich  budek oferujących taksówkę do
miasta  mało nie  wychodzą ze skóry aby nas do siebie  zwabić.  My jednak pozostajemy na nie
odporni  i  oddalamy  się,  aby  wsiąść  do  publicznego  autobusu,  który  zawiezie  nas  do  miasta.
Poznanych Polaków już nie ma. Widocznie pojechali wcześniejszym, bo niestety nas sporo czasu
kosztowała biurokracja. Akurat jest 17;40, więc kolejny autobus ma być o 18. Czekamy więc. Ruch
przed lotniskiem duży.  Nie wiadomo dlaczego, ale do owego publicznego busa tłumów nie ma
wszyscy  wsiadają  do  taksówek.  O  18  autobus  nie  odjeżdża,  a  kierowca  znika.  Zaczyna  się
ściemniać... Hmmm może kierowca to muzułmanin i poszedł coś zjeść? Ostatecznie pojawia się o
18:30 i ruszamy. 

Autobusik jedzie ulicami, jak to w większości Azji przypominającymi ładnie to ujmując –

http://pl.wikipedia.org/wiki/Boeing_747


lekki bałagan. Wszędzie mkną skutery i bemo (małe busiki).  Wzdłuż drogi ciągną się stoiska z
jedzeniem. 

Sulawesi (dawniej nazywana Celebes) wyspa wchodząca w skład Archipelagu Malajskiego i
Wielkich Wysp Sundajskich w Indonezji ze stolicą w Makassar. To 11 wyspa na liście największych
wysp świata. Wyspa otoczona wodami mórz: Celebes, Banda i Jawajskiego. Powierzchnia Sulawesi

to około 189 tys. km2. Indonezyjska nazwa wyspy oznacza "wyspę żelaza", gdyż eksploatuje się
tutaj bogate złoża żelaza z niklem, miedzi i złota.

Swoim  nieregularnym,  rozczłonkowanym  kształtem  przypomina  ośmiornicę  –  cztery
półwyspy niczym macki ośmiornicy oddzielone są głęboko wcinającymi się zatokami. Najdłuższa
odległość między południem a północą wynosi prawie 2 000 km. 

  

To istny raj dla przyrodnika. Dzika przyroda, dzięki bogactwu różnych siedlisk obfituje w
zwierzęta lądowe i morskie, jakich próżno szukać gdzie indziej na świecie.

Fantazyjny kształt to nie wszystko. Przyroda Sulawesi to głównie góry, głębokie wąwozy,
bystre rzeki, górskie jeziora, bujne lasy deszczowe, sawanny i białe piaszczyste plaże. Piękne góry
dominujące w krajobrazie wyspy zostały wypiętrzone w łańcuchy na skutek ruchów górotwórczych
(a  nie  jak  większość  gór  na  innych  wyspach  Indonezji  -  w  wyniku  erupcji  lawy  tworzącej
wulkaniczne stożki).

W centrum wyspy znajdują się Góry Molengraffa, z najwyższym szczytem Rantekombola
(3445 m n.p.m.), z którego panorama to niekończące się sinoniebieskie łańcuchy o nienazwanych
turniach. W dolinach śródgórskich i rowach tektonicznych oddzielających poszczególne pasma leżą
liczne jeziora. W północnej części, na półwyspie Manachasa, występują wulkany, z największym
Soputan (1827 m n.p.m.). W sumie jest tu około 11 czynnych wulkanów oraz sporo uśpionych. 
Jedna piąta wyspy to tereny położone powyżej 1 000 m, a równiny ograniczone są do wąskich
pasków wybrzeża, gdzie rozlokowała się większość miast.

W  krainie  tak  wysokich  gór  podróżowanie  jest  nie  lada  wyzwaniem,  spore  obszary
zachęcają  do  odkrywczych wypraw,  gdzie  można spotkać  rzadkie  zwierzęta,  prastare  megality,
piękno dzikiej scenerii. Fauna lądowa to mozaika zwierząt azjatyckich i australijskich, spotykanych
tylko w tej części świata. To tędy przebiega słynna linia Wallace'a.

Linia  Wallace'a,  to  granica  pomiędzy krainami  orientalną  i  australijską,  wyznaczony od
zachodu przez tzw. linię Wallace'a, łączącą wyspy Sulawesi i Lombok, a od wschodu przez linię
Lydekkera, przechodzącą przez wyspy Aru i Kai. Wallacea stanowi ogniwo przejściowe między
graniczącymi z nią  krainami,  występują na jej  obszarze gatunki  zwierząt  pochodzenia zarówno
australijskiego, jak i orientalnego, a także gatunki endemiczne, nie spotykane w innych rejonach,
m.in.makak czarny (Macaca maura) i babirusa (Babyrousa babyrussa). Nie mogę się doczekać, aby
ponownie zobaczyć wyraki upiory , które miałam okazję zobaczyć na Filipinach i mnie zachwyciły.
Przebieg granic Wallace'a jest zgodny z linią granicy lądu z epoki lodowcowej, biegnącą obecnie
wzdłuż dna morskiego, na głębokości ok. 200 m. 



Ciepłe, czyste, bogate w plankton morza oblewające Sulawesi tworzą idealne środowisko
dla niezwykle zróżnicowanej rafy koralowej i jej mieszkańców, którzy tworzą bajeczny kalejdoskop
tysięcy gatunków ryb  i  setek  gatunków koralowców -  świat  nieporównanie  bogatszy do  fauny
Morza  Karaibskiego  czy  Czerwonego.  To  spróbuję  sprawdzić  na  malowniczych  wyspach
Toeganach, gdzie podobno czas się zatrzymał. Nie ma internetu, sklepów...

Klimat wyspy jest równikowy wybitnie wilgotny, średnia roczna suma opadów: 2000 mm.
Cechuje  się  nierównomiernym rozkładem opadów w ciągu  roku.  Wyspa  pokryta  jest  wiecznie
zielonymi  lasami  równikowymi.  W  kotlinach  śródgórskich  ukształtowała  się  formacja
przypominająca sawannę. uprawia się głównie ryż, kawę, kauczukowiec i palmę kokosową.

Historycznie Sulawesi od XII w. uzależniona była od władców jawajskich (początkowo od
państwa Kediri, od XIV w. - od królestwa Majapahit); Następnie w 1512 Portugalczycy podbili
istniejące  tu  państwo  Gowa,  ale  na  początku  XVII  w.  konkurencyjna  walka  między  kupcami
angielskimi i holenderskimi doprowadziła do tego, iż zwycięska Holandia zmusiła w 1667 władcę
Gowa  do  podpisania  traktatu  dającego  monopol  handlu  Holenderskiej  Kompanii
Wschodnioindyjskiej.  Do  1911  Holendrzy  opanowali  całe  Sulawesi,  mimo  licznych  powstań  i
oporu ludności. W latach 1942-45 wyspa była pod okupacją japońską. Od 1950 Sulawesi weszło w
skład Indonezji.

Wyspa zamieszkiwana jest przez 15 mln mieszkańców, głównie muzułmanów (ale każda
grupa wyznaniowa mimo, iż przejęła religię kolonizatorów, to jednak dalej  kultywuje wyznania
animistyczne).  Poszczególne  grupy  etniczne  na  Sulawesi  mówią  ponad  40  językami.  W głębi
Sulawesi,  w odosobnieniu żyją  liczne plemiona,  określane mianem  Toraja  (nazwa indonezyjska
oznacza ludzi z gór). Ludy te zyskały niezwykłą popularność ze względu na fascynujące rytuały
pogrzebowe, które bardzo chciałabym zobaczyć.
Ciekawym ludem są Bugisi zamieszkujący południe wyspy, gdyż słyną jako doskonali szkutnicy
(budowniczy drewnianych łodzi) i żeglarze. 

Inna  fantastyczną  grupa  ludności  jest  lud  Minahasa,  który  słynie  z  ciekawych
przyzwyczajeń kulinarnych.  Jak głosi  lokalny żart,  tajemniczy Minahasa jedli  wszystko,  co ma
cztery nogi, no może z wyłączeniem krzeseł i stołów.  

Kilka słów na temat wyglądu Sulawesi. Swoim kształtem przypomina ośmiorniczkę. Składa

się z 4 ramion: południowej, południowo-wschodniej, wschodniej i północnej. Odległość między

http://pl.wikipedia.org/wiki/Torad%C5%BCowie


"południową macką" a "północną" to prawie 2 tysiące kilometrów.

Skąd  taki  kształt  wyspy?  Wszystko  dzięki  geologii  tego  regionu.  Sulawesi  powstała  z
"kawałków" kilku wysp, które połączyły się z czasem ze sobą. Stąd też wielkie różnice we florze i
faunie regionu. Część jest bardziej azjatycka, a część bardziej australijska.

Jakieś  250  mln  lat  temu  zachodnia  część  Sulawesi  była  częścią  wielkiego  kontynentu
Laurazji,  natomiast   wschodnie  Sulawesi  stanowiło  część  drugiego  kontynentu  Gondwany.  Z
czasem  fragmenty  lądów  oddzieliły  się  od  tych  dwóch  prakontynentów  dając  początek
współczesnym kontynentom.  Część  obszarów lądowych w postaci  wysp (jak  Sulawesi) została
oderwana od stałego kontynentu i powoli dryfuje po dziś dzień po ziemskim globie. Ostatnie 27
milionów lat formowania się Sulawesi pokazują poniższe obrazki.

Jak  podają  źródła  geologiczne  (powyższy  obrazek)  około  90  mln  lat  temu  wschodnie
Sulawesi wraz z Nową Gwineą, Molukami i Australią oddzieliło się od Antarktydy i zaczęło się
przemieszczać  10cm  na  rok  w  kierunku  północnym.  15  mln  lat  temu  to  co  dzisiaj  stanowi
wschodnią część Sulawesi odłączyło się od Nowej Gwinei i zderzyło z częścią zachodnią Sulawesi,
tak, że spowodowało obrócenie się tego półwyspu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. W ten
sposób utworzyła się  również Zatoka Kości  pomiędzy południowym,  a południowo-wschodnim
półwyspem. W tym samym czasie  na skutek owego "zderzenia" północny fragment wygiął się do
pozostałej części pod katem 90 stopni, tworząc północny półwysep.

Sugeruje  się,  że  około  3  mln  lat  temu  Sulawesi  zderzyło  sie  z  Borneo  (Kalimantan)
zamykając cieśninę Makassaru. Jednak grube osady w Cieśninie Makassaru świadczą, że jednak od
25 milionów lat istnieje nieprzerwanie w tym miejscu cieśnina.

Poziom morza w czasie ostatnich 10 mln lat zmieniał się drastycznie - raz malał, innym
razem się podnosił, co było związane z epoką lodowcową. W czasie gdy poziom morza był niski, o
około 100m niż dzisiaj   powierzchnia lądu rozciągała  się  od Borneo po południowe Sulawesi.
Kiedy natomiast poziom morza wzrastał pomiędzy północnym, a wschodnim półwyspem pojawiało
się wiele wysp podzielonych cieśninami (dzisiaj w postaci wysp Togianów). Jakieś 4 tysiące lat
temu morze osiągnęło najwyższy poziom (5-6metrów powyżej dzisiejszego) zalewając spore części
południowego półwyspu.  Krążą opowieści mieszkańców Sulawesi,  że  pojawił się wtedy skrót i
żeglarze  (hmm  4  tysiące  lat  temu???)  nie  musieli  opływać  południowego  półwyspu  tylko  go
przecinali w poprzek, korzystając z jeziora Tempe i płynęli prosto do Makassaru.

Na Sulawesi nadal istnieją aktywne uskoki przecinające wyspę, stąd na Sulawesi nadal trwa
proces jej fragmentacji. W przyszłości może zostać podzielona na mniejsze wyspy poprzecinane
cieśninami. 

Sulawesi  poprzez  swoją  historię  geologiczną  ma  najbardziej  rozwiniętą  linię  brzegową
wśród wysp Indonezji. Mimo wielkości wyspy największa odległość od wnętrza lądu do morza to
tylko 90 km. Ten wynik mówi wiele o rozczłonkowaniu  wyspy. 

Większość wyspy jest  górzysta,  a aż 1/5 obszaru leży powyżej  1000m npm. Górzystość
wyspy to efekt zderzania się poszczególnych "fragmentów" ze sobą na przestrzeni milionów lat,
napierania na siebie mas skalnych i wypiętrzania ich w postaci gór.

W południowej części wyspy znajdują się wygasłe wulkany. Z kolei północna część wyspy
jest  bardziej  aktywna,  gdyż  tutaj  dno  morskie  jest  w  ciągłym  ruchu.  Skutkuje  to  zwiększoną
aktywnością wulkanów i trzęsieniami ziemi. Można spotkać tutaj kilka aktywnych wulkanów. W
1983 roku erupcja wulkanu zniszczyła część wyspy Una Una, a pióropusz pyłu miał wysokość
15km.

Bardzo  aktywnym  wulkanem  jest  stratowulkan  Lokon  koło  Tomohon.  Na  przestrzeni
ostatnich 4 lat wybuchał kilkukrotnie. Eksplozje były dość znaczące, ewakuowano tysiące ludzi, a
nad regionem górował kilkukilometrowy słup pyłów. 

Ogólnie na Sulawesi znajduje się 11 czynnych wulkanów i wiele miejsc wydobywania się
fumaroli (gazów chlorowodoru i dwutlenku siarki oraz pary wodnej pochodzenia wulkanicznego o
temperaturze od 300 do 1000°C) czy gorących źródeł. Najwięcej w regionie Minahasa w najdalszej
północnej "macce" wyspy. 



Zostajemy  wyrzuceni  przy  uliczce  z  hotelikami.  Super  nie  musimy  szukać  kolejnego
transportu.  Idziemy  w  poszukiwaniu  czegoś  dla  nas.  Trafiamy  do  New  Legend  Hotel  i  tu
postanawiamy zostać. Od razu postanawiamy zostawić rzeczy i udać się coś zjeść, bo już późno.
Próbujemy dogadać się z właścicielem becaka (rowerowej rykszy) ile chce pieniedzy na kurs. Na
każde nasze pytanie „ile?”, odpowiada: „tak”. Masakra. W końcu udaje nam się ustalić kwotę i
podjeżdżamy do polecanej restauracji Lae-Lae. Kierowca naszej rikszy, to chyba jakiś kamikadze.
Nie straszna mu jazda pod prąd. Upiorne uczucie, gdy z przeciwka na światłach w twoim kierunku
jedzie  duży  samochód.  Nasz  „kierowca”  niestrudzenie  dalej  pedałuje.  Jednak  szczęśliwie  i  w
całości docieramy do restauracji. 

Wybieramy z wielkiej skrzyni wypełnionej rybami w lodzie nasza kolację. Gość pokazuje
nam nasza rybę w „atlasie”, który wisi na ścianie. Ryba zostaje oczyszczona i upieczona na grillu.
Do tego dostajemy ryż, sałatkę i dwa  świeże soki z mango. Po 10 minutach pojawia się wielka
grillowana ryba. Smakuje niczym kurczak. Tak dużej ryby to nie jadłam dawno.... a dokładnie 6 lat
temu właśnie w Indonezji na Flores. Kolacja smakuje wybornie. W samej restauracji ruch niczym
na autostradzie. Co chwilę wchodzą kolejne osoby i wybierają ryby. Można tu również zamówić
kalmary, krewetki, czego dusza pragnie z morza. A wszystko doskonale grillowane.

Wracamy nabrzeżem – dzieci się bawią, dorośli zajmują sprzedażą. Osobliwym widokiem
jest  ciąg  kilkudziesięciu  budek,  w  których  sprzedawane  jest  w  zasadzie  jedno  danie...  pisang
goreng, czyli smażony banan. I jak tu zarobić, skoro stoisk jest kilkadziesiąt i wszyscy mają to
samo???

Idziemy krawędzią jezdni, bo chodnikiem się nie da, bo zwyczajowo jest zajęty. Natomiast
ulica jest niebezpieczna, bo ciemno, a ruch pojazdów duży. 

Trafiamy do sklepu z telefonami, bo chcemy kupić tutejszą kartę telefoniczną, aby mieć
możliwość  lokalnego  dzwonienia,  a  przede  wszystkim dostęp  do  internetu.  Trochę to  trwa,  bo
sprzedający ma spory problem z  jej uruchomieniem. Co chwilę gdzieś dzwoni, aby dopytać. Z
nudów  przyglądam  się  biegającemu  karaluchowi.  W  końcu  się  udaje  i  wracamy  ciemnymi
uliczkami do hotelu. Sprawdzamy jak działa internet z komórki i jest ok. Czyli w tym roku nie
będziemy  szukać  kawiarenek  internetowych,  aby  coś  zamieścić  na  naszym  blogu.  Jesteśmy
niezależni. Sms do Polski kosztuje tylko 650 rupii, a 1000 rupii to około 28 groszy. 

Zaglądamy  również  do  tutejszego  zabytkowego  fortu,  który  został  stworzony  przez
Holendrów w 1667 roku i stał się prezentacją siły holenderskiej na wyspie. Podczas wojny w latach
1825-1830 książę Jawy – Diponegro był tu więziony aż do roku 1855, kiedy to zmarł.  Ów książę
przeciwstawiając  się  zarówno  Holendrom,  ale  i  rodzinie  kilka  razy  stawał  na  czele  powstań
ludowych  na  Jawie.  Fort  był  również  używany  podczas  II  wojny  światowej  jako  japońskie
więzienie. W chwili obecnej w miejscu tym zlokalizowanych jest kilka wystaw gromadzących starą
ceramikę, rękopisy, monety, instrumenty muzyczne i etniczne stroje. 

Makassar inaczej Ujung Pandang jest najważniejszym miastem Sulawesi, zamieszkiwanym
przez prawie 1,5 mln mieszkańców.  Już w XIV wieku był to ważny port, znany Chińczykom. W
1512 roku dotarli tu Portugalczycy, którzy wkrótce opanowali i zasiedlili to miejsce. W 1607 r.
powstała  tu  faktoria  holenderskiej  Kompanii  Wschodnioindyjskiej.  Holendrzy zdobyli  miasto w
1667  roku.  W roku  1848  Makassar  stał  się  wolnym  portem.  W latach  1946-1949  był  stolicą
postholednerskiej Indonezji Wschodniej. Od 1949 r. należy do Indonezji. 

Idziemy spać, bo jutro trzeba wstać o 6:30, aby znowu się przemieścić.  

15 lipca (wtorek)

Wstajemy o 6:40,  a śniadania o 7 jednak nie  ma,  bo czegoś tam nie kupili  w hoteliku.
Zjadamy jeszcze słodkie czekoladowe 7-day'sy które wzięliśmy na czarną godzinę z Polski. Potem
okazuje się, że jednak robią dla ans to śniadanie – bułę z wielkim omletem w środku. Zjadamy
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szybko, bo czas nagli, a tu trzeba złapać bemo na terminal autobusowy. Ciekawe czy zdążymy na
autobus o 8 rano. 

Na terminal docieramy punkt 8, a tu oczywiście informacja, że nie ma żadnego busa o 8
tylko o 9. Na dodatek ów autobus stoi i jest załadowywany różnym towarem. Coś pakują, potem
wyciągają, znowu pakują i to tak trochę niestety trwa. W busie półki nad siedzeniami zapakowane
po brzegi. Na dachu też przymocowane różne dobra w workach. Ludzi też pełno. No to będziemy
jechać z ładnym obciążeniem. Siedzenia jakieś mniejsze niż w naszych autobusach, to samo jeśli
chodzi  o  dostępy  między  fotelami...  no  ale  nie  dziwota,  Indonezyjczycy  są  mniejsi  od
europejczyków. 

Ruszamy chwilę  po 9.  Jednak udało  im się  dopakować autobus i  można było ruszyć  o
czasie. Droga jakoś mi się niemiłosiernie dłuży. Za oknem przy drodze cały czas ciągną się domki,
sklepiki, a od czasu do czasu pojawiają się pola ryżowe, woły, bawoły i o dziwo konie. Trochę też
pada...W końcu autobus zatrzymuje się pod meczetem, gdzie mamy 40 minut przerwy. Większość
podróżnych poszła dokonywać religijnych ablucji – czyli mycia pod kranem i weszła do meczetu.
Czas ramadanu, to tym bardziej czas na modlitwę, nawet w podróży. 

Do Biry dojeżdżamy chwilę po godzinie 15, czyli po 6 godzinach jazdy.  Dziś jesteśmy w
najbardziej  wysuniętym  na  południe  punkcie  naszego  wyjazdu.  GPS  pokazuje  szerokość
geograficzną  prawie  6°S. Autobus  jedzie  gdzieś  dalej,  bo  kieruje  się  na  przeprawę  promową.
Natomiast my zostajemy wysadzeni w pobliżu portu i idziemy do centrum wioski. Aby wejść do
strefy turystycznej wioski należy dokonać opłaty 20 000 rupii za osobę (około 5zł). To tutaj są
wszystkie miejsca noclegowe.  Znajdujemy nocleg w Salasie, a potem czekamy ponad godzinę na
zamówiony obiad. Zrobiła się niestety kolejka czekających, a gotują tylko dwie młode dziewczyny.
Jak głosi napis w hoteliku, robią jedzenie z miłością, a na takie trzeba poczekać... No to czekamy...

W końcu pojawia się jedzonko. Jem krewetki, ale dość małowato. W daniu dosłownie kilka
sztuk i to mikroskopijnej wielkości. Paweł natomiast zamówił kurczaka KARE, który okazuje się
być niczym innym jak kurczakiem w sosie curry. Takie to niespodzianki, a tyle czekania. 

Czasu  do  zmroku  mamy już  niewiele,  więc  nie  pozostaje  nam nic  innego  jak  wyjść  i
zobaczyć pobliską plażę w Birze. Tam cisza i spokój. Większość stoisk nieczynna. Podobno jest tu
teraz  tak  cicho i  spokojnie  przez  trwający ramadan.  Morze  też  jest  spokojne,  bo właśnie  trwa
odpływ. 

Próbujemy znaleźć transport na pojutrze do Tana Toradża, ale idzie nam kiepsko. Są dwie
opcje, albo wracać do Makasaru i nocnym autobusem do Toradży, albo za duże pieniądze wynająć
tutaj  samochód.  Jest  wprawdzie  trzecia  opcja  jazdy  transportem  publicznym  inną  trasą,  ale  z
wieloma przesiadkami.  Nie jesteśmy sami w tym szukaniu,  podobnie poszukuje transportu para
Belgów. Zobaczymy co z tego wyniknie jutro. 

W naszym hoteliku Holendrów jest chyba z dziesięciu. Jak oni to robią, że z tego niedużego
kraju  w wakacje  zalewają  całą  Azję?  I  tak  jest  co  roku,  gdzie  się  pojawiamy tam całe  tłumy
Holendrów. Kto w takim razie zostaje w tym kraju w wakacje, skoro wszyscy są w Azji? Holendrzy
ogólnie podróżują całymi rodzinami. W sumie to ciekawe, bo rodzice zabierają dzieci, potem one
dorastają i same podróżują po Azji, zakładają rodziny i też zabierają dzieci na ten kontynent i tak
koło się zamyka.

Poznajemy śmiesznego Australijczyka, którego ciężko zrozumieć, nawet jak zamawia piwo,
to angielski australijski jest dziwaczny, że tak prostego zdania na pierwszy „słuch” człowiek nie
rozpoznaje. Australijczyk to jak widać „stary” obieżyświat, jedzie tam gdzie trafi się transport. Czas
go nie goni, ani plan go nie goni. Luz totalny...

Zmierzch zapada  bardzo szybko. Już o 18:12 robi się ciemno, no skoro jesteśmy na 5
stopniu szerokości południowej to nie ma co się dziwić, że dzień trwa 12 godzin. Do późnej nocy
na tarasie Salasy Holendrzy w swoim gronie imprezują. Ktoś z nich ma nawet urodziny. Przez to, ze
w oknach nie ma szyb, a ściany są drewniane wszystko niestety słychać.

Jednak w końcu udaje nam się zasnąć...

16 lipca (środa)



W nocy budzi mnie ulewa. Ale masakra, tylko nie to na początek. Niestety leje do samego
rana bez przerwy. Myślałam, że już gorzej być nie może. Nasz plan porannego wstawania upada, bo
leje, więc śpimy do 9. W  takiej ulewie to nigdzie nie wyjdziemy.

Na  śniadanie  znowu trzeba  sporo  czasu  poczekać,  ale  za  to  przynoszą  nam smakowite
czekoladowe naleśniki. Holendrzy w większości dzisiaj z samego rana wyjechali. Leje z różnym
nasileniem, więc postanawiamy jednak jechać do Tanah Beru. To niespełna 20 km stąd. Łapiemy
bemo.

Zbudować  łódź.  Dużą  drewnianą,  która  zabierze  kilkadziesiąt  ton  ładunku.  Burty  będą
ledwie wystawać nad powierzchnię wody, a ona mimo to popłynie. Na Borneo i do Papui. Bez
trudu pokona wysoką falę i ominie każdą rafę. Jej załoga będzie mogła na niej polegać. Będzie o
nią czule dbać, rok w rok reperować poszycie i kłaść nową warstwę lakieru. Będzie zawdzięczać jej
życie.

Taką  łódź  można  zamówić  tylko  u  Bugisów,  mniejszości  etnicznej  zamieszkującej
południową  część  Sulawesi.  Bugisi  już  setki  lat  temu  przemierzali  wody  dzisiejszej  Indonezji
zapuszczając się aż po Kuala Lumpur w Malezji i handlując z Aborygenami z północnej Australii.
Dziś  ich  łodzie  napędzane  są  silnikiem  diesla,  dawniej  nosiły  ożaglowanie  gaflowe.  Łodzie
Bugisów  są  piękne.  To  arcydzieło  sztuki  szkutniczej.  Elegancka  linia  i  szlachetny  materiał.
Najmniejsze mają kilka metrów, największe dochodzą do kilkudziesięciu. Rodzą się tu, w Tanah
Beru. 

Szkutnicy używają tych samych metod budowy co w XVI wieku. Nadal wiele łodzi (pinisi)
jest budowana ręcznie, bez wykorzystywania gwoździ, czy innych elementów metalowych. Deski
przymocowuje  się  do  szkieletu  za  pomocą  drewnianych  kołków.  Żagle  dawniej  wyplatano  z
włókien bananowca i drzewa ananasowego, a obecnie z bawełny i jedwabiu. Kazdej fazie budowy
towarzyszy odpowiedni rytuał. Aby łódź dobrze sprawowała się na morzu. Ukończona „pinisi” lub
lżejsza „bago” jest niestabilna, dopóki nie wyładuje się jej do pełna koprą lub drewnem. Do dzisiaj
takie łodzie należą do najlepszych towarowych jednostek pływających po morzach. 

Drewno do budowy łodzi pochodzi z drzewa nazywanego przez miejscowych żelaznym ze
względu na swoją niezwykłą wytrzymałość. W dżungli od razu przyciąga wzrok swoją smukłością.
Strzelisty  pień  dochodzący  do  kilkudziesięciu  metrów  o  ciemnej,  prawie  czarnej  korze.  W
większości  pochodzi  z  gęstych  lasów równikowych  Borneo,  chociaż  można  je  też  spotkać  na
Sulawesi.  Pokład  i  wnętrze  łodzi  wykończone  są  w  teku.  Malownicze  słoje,  kolor  i  zapach
wysuszonego  drewna  dają  uczucie  obcowania  z  czymś  szlachetnym.  Na  budowę
trzydziestometrowej łodzi gotowej do wypłynięcia ekipa kilkunastu ludzi potrzebuje pół roku. Pod
warunkiem, że ktoś ich pilnuje i rozlicza z efektów pracy. 

W Tanah Beru zostajemy wysadzeni tuz przy wyjściu na plażę, a tam znajduje się kilka
kilometrów warsztatów, gdzie robi się drewniane statki. Miejscami plaza wygląda jak śmietnisko,
nie wiadomo czy morze to wszystko wyrzuca, czy tak śmiecą mieszkańcy. Leżą na plaży zarówno
butelki, jak i plastikowe pudełka. 

Na plaży jak okiem sięgnąć same drewniane stateczki różnych rozmiarów i w różnej fazie
budowy.  W jednym  miejscu  trafiamy  na  moment,  kiedy  została  wyrzeźbiona  pierwsza  deska
stanowiąca początek łodzi. Budowniczy właśnie próbuje umocować do niej drugą deseczkę.  W
innym miejscu można już wejść na prawie wykończone statki, gdzie ekipa montuje wyposażenie.
Wchodzimy na statek,  gdzie są aż 3 łazienki.  Podobno ów statek jest  robiony dla francuskiego
klienta. Ma piękny drewniany ster.  Koszt takiego statku to 200 tysięcy dolarów, czyli w sumie
mniej niż by się człowiek spodziewał. Owe statki wykonywane są z tzw. żelaznego drewna, które
jest odporne na niszczenie, natomiast pokład  i inne detale wykończeniowe są z drewna tekowego. 

Kiedy deszcz w końcu przestaje padać z różnych stateczków zaczynają dochodzić do nas
odgłosy  pracy.  Głównie  stukanie  drewnianymi  młotkami,  wiercenie  dziur,  aby  przymocować
kolejną  deskę  stanowiącą  część  burty.  Pracownicy  –  budowniczowie  między  deski  wciskają
specjalne  włókno,  aby  uszczelnić  statek  i  smarują  mazią,aby  dodatkowo  zabezpieczyć  przed
przeciekaniem. Zaglądamy do różnych statków, aby zobaczyć jak ułożone są wewnętrzne żebra. Im



większy statek, tym są większe i jest ich też większa liczba.  W kolejnym miejscu trwa szlifowanie
zewnętrznej części burty. Pan jest tak pochłonięty pracą, że nas nawet nie widzi. Ogólnie praca wre
w kilkudziesięciu stanowiskach pracy. W morzu stoją dwa zwodowane, skończone statki. Jeden z
nich jest całkiem ładnym jachtem. Są tu też zardzewiałe, porzucone łajby, które służą dzieciom do
zabawy. Nie da im się zrobić zdjęcia, bo cały czas usilnie „pozują” w różnych dziwnych pozach i
minach.. Niektóre z dziewczynek ustawiają się do zdjęć niczym modelki. 

Po plaży plączą się cale watahy psów i... kóz. Komicznie to wygląda. Czas szybko leci i nie
wiem kiedy jak mijają  ponad 3 godziny na  tym eksplorowaniu  statków.  Czas  wracać  do Biry.
Wychodzimy na główną drogę i po paru minutach łapiemy przejeżdżające bemo. Niestety znowu
zaczyna padać. Do Biry docieramy w deszczu. Każemy wysadzić się w okolicy bazaru, bo tam
poniżej na plaży też budowane są statki. Musimy jednak poczekać na werandzie lokalnego domku,
bo leje niemiłosiernie. Jak deszcz staje się mniejszy dróżką schodzimy w kierunku plaży.

Tutaj jednak statków jest tylko 5, ale za to ogromnych rozmiarów. Każdy ze statków ma po
70-80 metrów długości i wysokość 3 piętrowego bloku. W sumie to kto takie statki potrzebuje.
Szybciej  i  taniej  zrobić stalowe. Proces powstawania takiego wielkiego drewnianego statku jest
czasochłonny i bardzo żmudny, więc i cena powinna być wysoka.  Pracownicy mają przy statkach
swój „socjalny” budynek, w którym jak widać mieszkają. Praca toczy się dość powoli, bo pada,
więc i robotnicy się nie przemęczają. Siedzą głównie pod statkami, bo tam sucho. Kiedy deszcz
znowu przestaje padać, zaczynają dłubać. Wszystko do budowy takich statków jest wielkie – 40-
centymetrowe gwoździe,  1,5 metrowa piła,  wielometrowe bele  drewna,  z  których budowane są
statki. Statki stoją między palmami i są umocowane do ich pni. Sięgają aż do liści palmowych. Do
burt każdego ze statków dochodzą wielkie i długie trapy zbite z desek. Wchodząc nimi na statek
trzeba uważać aby nie zjechać po mokrych od deszczu deskach. Natomiast Indonezyjczycy biegają
po nich i we wnętrzu statków niczym koty. Morze obok dość wzburzone, co nie przeszkadza kilku
młodym chłopcom się w nim kapać.

Wracamy z powrotem na drogę, aby wrócić do naszego hoteliku, ale znowu zaczyna mocno
padać, więc postanawiamy zamachać na cokolwiek, co będzie jechało. Zatrzymuje się ciężarówka,
która w wielkich, 100-litrowych baniakach dowozi wodę miejscowym. Widzieliśmy od wczoraj już
kilka takich ciężarówek. Jak widać, mają tu problem ze słodką wodą. 

Dojeżdżamy do centrum wsi, skąd odchodzi droga do portu, są tu dwa sklepiki, budka z
jedzeniem  robionym  na  poczekaniu,  głównie  na  gorącym  oleju,  a  także...  dwa  bankomaty  z
antenami satelitarnymi. Sprawdzamy... działają, bo otrzymujemy pieniądze.

Na chwilę jeszcze zatrzymujemy się aby zrobić kilka potrzebnych zakupów w sklepie oraz
zjeść „martabaka” czyli pewien rodzaj placka w środku z warzywami i jajkiem. Potem idziemy do
Salasy. Ostatecznie umawiamy się, że kijangiem (samochód osobowy na mniej więcej 7 osób, z
dość małymi przestrzeniami na nogi)  nazwanym przeze mnie kijanką,  jutro o 10 pojedziemy z
powrotem do Makasaru. 

Przed wieczorem kiedy zasiadamy w knajpce naszego hoteliku, aby zjeść obiad spotykamy
parę Polaków, tych co mieliśmy okazję widzieć w samolocie. Rozmawiamy do 21 i po raz kolejny
okazuje się, że świat jest mały. Jak się okazuje są artystami, i to oni kręcili film o Grochu, który
mieszka  na  Bantayanie  na  Filipinach.  Mieliśmy tam jechać  dwa  lata  temu,  ale  czasu  nam nie
starczyło.  Natomiast  w  grudniu  zeszłego  roku  przez  Bantayan  przeszedł  straszny tajfun,  który
praktycznie wszystko zmiótł.  Mówią również,  że dzisiejsza ulewa to podobno skutek wielkiego
tajfunu, który właśnie przechodzi nad Filipinami. I niestety Sulawesi też się trochę dostaje, właśnie
tymi obfitymi deszczami dzisiaj.

W międzyczasie jem obiad. Tym razem już nie eksperymentuję z krewetkami, a po prostu
jem nasi goreng, czyli smażony ryż z warzywami i kurczakiem. W końcu czas też iść spać, bo jutro
nie dość, ze dojazd do Makasaru, to jeszcze nocny przejazd do Rantepao, czyli do regionu Tana
Toradża.



17 lipca (czwartek)

Wstajemy po 8  rano.  Nie  pada  dzisiaj.  Szybko  się  pakujemy,  ale  najpierw zamawiamy
śniadanie,  aby na nie tyle czasu nie czekać.  Ale ku naszemu zdziwieniu śniadanie pojawia się
bardzo szybko. Są tosty i omlet z... marchewką. Osobliwe zestawienie.

Wyjeżdżamy ostatecznie o 10:20, bo pan kierowca jeszcze coś konsumuje i wypala kilka
papierosów. Przez pierwsze dwie godziny jazdy jedziemy we 4 obcokrajowców. Reszta miejsc jest
pusta, więc można siedzieć wygodnie i rozprostować nogi. Dopiero później dosiadają się 3 osoby o
od razu robi się ciaśniej. Normalnie w rzędzie ma siedzieć 4 osoby. Trzy to już ciasno, a co dopiero
4. Większość drogi nasz kierowca pokonuje szaleńczą jazdą, co jakiś czas zjeżdża na przeciwny pas
aby kogoś wyprzedzić. Pojazdy z przeciwka, też jadą zygzakiem. W pewnym momencie widzimy,
jak wyciągają gościa z rowu. Wygląda to na kraksę dwóch skuterów. Podnoszą też kobietę,  ale
wygląda że nic wielkiego się nie stało.

Na jednym z postojów, jakiś gość pyta skąd jesteśmy. Na wieść, że z Polski, kręci głową i
mówi, że nasza piłka nożna jest bardzo kiepska... no bez komentarza. Wiedzą to nawet na końcu
świata. Poza tym dostaje się parze Australijczyków, która z nami jedzie, bo wysiedli z auta i palą
papierosy, a gość mówi, że nie wolno, bo trwa ramadan. Hmm to tłumaczy, dlaczego na razie widzę
tak mało palących Indonezyjczyków. 6 lat temu była to prawdziwa plaga. Palił każdy od 10 latka,
po starszego dziadka. 

Mijamy po  drodze  stosika  ze  świeżymi  rybami,  sprzedawców  dywanów,  czy  warsztaty
produkujące meble. Ruch na drodze ogromny. Kojarzy mi się z drogą na Jawie. W każdą ze stron
ciągnie sznur pojazdów. Właściwie to jedyna droga na południu Sulawesi, więc każdy gdziekolwiek
jadący musi nią przejechać. W pewnym momencie nasz kierowca wyciąga zwykłą... maszynkę i na
sucho zaczyna się golić podczas jazdy. Masakra jakaś. 

Po niespełna 5 godzinach jazdy jesteśmy na terminalu południowym w Makasarze, a już
myślałam że to nie nastąpi, bo co chwilę staliśmy w korku. Szybko przesiadamy się do bemo i na
dwie godziny przenosimy się do klimatyzowanego centrum handlowego. Jest tu i McDonald i KFC,
a nawet Starbucks i sklep z butami Bata. Klientów cała masa. Kupują głównie odświętne ubrania na
zakończenie ramadanu. Restauracje mimo ramadanu są otwarte,  ale mają zasłonięte materiałem
szyby, aby nie drażnić, tych którzy przestrzegają w owym czasie postu. Wchodzimy do McDonalda,
nie ma tłumu, klima działa można coś zjeść i posiedzieć w oczekiwaniu na nocny autobus. Jemy
jakiś zestaw z hamburgerem, ale frytki są tak słone, że nie udaje nam się ich zjeść do końca. 
W toalecie o dziwo jest muszla klozetowa, a nie „starter”, ale widać na tej muszli ślady butów, czyli
komuś nie straszna była wysokość i zamiast siąść, wlazł butami. Cud, że owa osoba z tego nie
spadła...

Kiedy wybieram się na spacer po sklepie, to wszędzie dostrzegam ramadanowe promocje,
bylebyś kupił kolejną odświętną koszulę, albo chustę na głowę dla kobiet, albo nawet i wielki płaski
telewizor.  A i  tak kobiety indonezyjskie na co dzień chodzą nawet po ulicy w piżamach, które
traktują jako ubiór na dzień. Ciekawe w takim razie co jest piżamą.

Przed godziną 18 zbieramy się na północny terminal autobusowy Daya, z którego odchodzą
autobusy do Rantepao. Z przesiadką, dwoma bemo docieramy na dworzec. Kupujemy bilety na
nocny autobus klasy delux, gdzie można spać wygodnie. W całym autobusie ma być niespełna 30
miejsc. Siedzenia wielkie i miękkie niczym fotel. Posiadają nawet podnóżek na nogi więc można
spać w pozycji leżącej. Jest i poduszka i koc z polaru z... Myszką Miki. Od razu wymoszczamy
sobie wygodne miejsce do spania. Zaraz po wyjechaniu z dworca, autobus co chwilę przystaje, a to
zabiera kolejnych podróżnych, a to dorzuca jakiś pakunek do bagażnika. Oj w takim tempie to my
nie dojedziemy do Rantepao na 6 rano. W końcu jedzie bez przerwy. Zasypiamy. Budzę się tylko na
wielkich wybojach, bo mimo rewelacyjnych amortyzatorów w łóżkach-fotelach, jednak podskakuję.
Autobus ten jest fantastyczny. Wieloma różnymi już jechałam, ale takim wypasionym nigdy. Taki
serwis to prawdopodobnie efekt tego, że turyści z całego świata przylatują do Makasaru i muszą



wygodnie  dostać  się  do  Rantepao.  Przy  okazji  korzysta  na  tym miejscowa  ludność,  która  też
podróżuje tym autobusem.
18 lipca (piątek)

Niesamowite, do Rantepao przyjeżdżamy o 6:02. Co za punktualność! Budzę się na kilka
kilometrów przed miastem i już za oknem widzę ciekawą zabudowę regionu, z której to między
innymi miejsce to słynie.

Rantepao to około 50-tysięczne miasteczko leżące w sercu regionu Tana Toradża. W samym
mieście  nie  ma  żadnych  atrakcji,  ale  miasteczko  jest  bazą  wypadową na  okoliczne  ceremonie
pogrzebowe i do wszystkich zabytkowych wiosek z grobami. 

Szukamy noclegu w centrum miasta, gdzie wysadza nas autobus. Ostatecznie trafiamy do
Wisma Maria, bo wszędzie pełno ludzi. Tu tez musimy poczekać, aż posprzątają zwolniony przez
innych turystów pokój. Trochę to trwa, a my siedzimy przy recepcji i jesteśmy zagadywani przez
przewodnika, aby z nim pojechać oglądać pogrzeb oraz wybrać się na wycieczkę po okolicznych
wsiach.  Rozmawiamy  z  nim,  bo  niestety  mimo  posiadania  dwóch  numerów  telefonów  do
zaprzyjaźnionego przewodnika od Bartka, nikt nie odbiera. Na dodatek podobno dzisiaj niedaleko
stąd jest główny dzień pogrzebu. Postanawiamy nie tracić czasu, tym bardziej, że jesteśmy wyspani
po  takiej  jeździe  luksusowym  autobusem.  Jeszcze  tylko  negocjujemy  cenę  wypadu,  trochę
przepłacamy, ale co robić, skoro alternatywny Luther nie odbiera telefonu. Dzwonimy jeszcze do
innego polecanego przewodnika Yacoba, nawet pojawia się w hoteliku, ale ma te same ceny co
gość, a poza tym jest przez najbliższe dwa dni zajęty. Dobra bierzemy wyjściową ofertę, ale w
trochę udaje nam się obniżyć cenę.

W końcu  dostajemy pokój,  od  razu  bierzemy prysznic,  bo  przecież  wczoraj  jechaliśmy
najpierw z Biry do Makasaru, a potem całą noc tutaj. Następnie śniadanie w hoteliku i o 9 rano
ruszamy samochodem do Tikali.

Droga do Tikali niczym wertepy. Niby niedaleko, a jedziemy prawie 45 minut. Zostawiamy
we wsi  auto  i  ścieżką  idziemy za  wioskę,  gdzie  znajduje  się  miejsce  ceremonii  pogrzebowej.
Ścieżką ciągną ubrani na czarno goście pogrzebowi, a turystów na szczęście bardzo mało.

Przez  Sulawesi  przeszło  z  biegiem  tysiącleci  wiele  fal  wędrowców.  Ale  w  odległych
dolinach ludy żyły nadal wedle pradawnych wzorów. Tereny górzyste chroniły mieszkańców przed
wojowniczymi plemionami z wybrzeży i armiami kolonialnymi z Portugalii i Holandii.  Dopiero
więc około 1890 roku holenderski awanturnik van Rijin dotarł do krainy Toradżów i zdał relację o
tym plemieniu  łowców głów praktykujących  wtedy nadal  niewolnictwo.  Rozkwit  imperializmu
spowodował, że kraje kolonialne sięgały nawet po najdalsze regiony ziemi. Zanim którykolwiek z
ich rywali się zorientował, Holendrzy wdarli się do Tana Toradża. Od 1905 roku, prawie przez dwa
lata, Toradżowie, którymi władał król Palodang XII z Sangalla, stawiali opór najeźdźcom. Znacznie
nowocześniejsza europejska technika wojskowa przeważyła szalę zwycięstwa na stronę Holendrów.

Od 1913 roku do krainy Toradżów za żołnierzami zaczęli napływać misjonarze i urzędnicy,
rozpoczynając nawracanie tubylców. Nie udało się to jednak do końca, choć obecnie około 80%
ludności wyznaje wiarę chrześcijańską (w 1950 roku było to dopiero 10%). Bo społeczne i religijne
tradycje tego ludu zmieniły się w istocie do dziś w bardzo niewielkim stopniu. Zawdzięczać to
należy – choć może zabrzmi to osobliwie – również turystyce,  zwiększającej  się od kilku lat.  

Wprawdzie  islamskie  władze  w  Dżakarcie  zabroniły  wyznawania  politeizmu  –  czyli
wielobóstwa  –  i  kultywowania  dawnych  pogańskich  religii,  dla  Toradżów  jednak  (oraz  dla
Balijczyków) zrobiono wyjątek. Kultywowanie dawnych obrzędów ściąga do kraju turystów oraz
ich pieniądze.

Niewiele jest ludów równie przywiązanych do swego pochodzenia i tradycyjnych obrzędów.
Dziś  Toradżowie  to  lud  rolniczy  uprawiający  ryż,  warzywa,  drzewa  goździkowe  i  kakaowce.
Uważają jednak, że pochodzą z gwiezdnej konstelacji Plejad, a świadectwem tego mają być ich
niezwykłe domy rumach adat, których gigantyczne siodłowate dachy tkwią wśród drzew niczym
statki kosmiczne, co może się kojarzyć właśnie ze statkiem kosmicznym. W swoich śpiewanych



mitach Toradżowie opowiadają, że bardzo, bardzo dawno temu, niebo opuściło się do samej ziemi. I
powstali trzej synowie niebiescy. Jeden z powrotem wszedł do nieba, drugi skierował się do świata
podziemi, trzeci zaś, Gauntikembong, został na ziemi i poślubił dewata, boską istotę żeńską. Mieli
ośmioro dzieci, które musiały wykonać ważne zadania. Jedno z tych dzieci stało się przodkiem
Puanga Matui, który został najpotężniejszym z bogów. Bóg Puang Matua stworzył człowieka.

Mniej  więcej  pięćdziesiąt  pokoleń  wstecz,  czyli  przed  około  1200¬  1500  laty,  boski
Tamborolangi przybył z gwiazd na ziemię i poślubił kobietę o imieniu Sandabilik. Tamborolangi
podróżował wiele razy między niebem a Ziemią. Pewnego dnia wszakże się rozgniewał i zniszczył
niebiańskie „schody”. Ale ponieważ jeszcze raz chciał  przybyć na Ziemię,  przyleciał  tu  swoim
niebiańskim „domem”. Wylądował w górach Ullin, w Tana Toradża, niedaleko Rantepao. Tak więc
domy Toradżów naśladują kształtem gwiezdny statek, który przywiózł niegdyś Tamborolangiego z
Plejad na Ziemię.

Toradżowie opowiadają o Tamborolangim i jego gwiezdnym statku. O jego żonie i trzech
synach. Każdy z nich założył jedno królestwo. Ich następcy panowali przez pięćdziesiąt pokoleń
nad krajem Toradżów. Dopiero wraz ze śmiercią króla Sangalli, Palodanga XII, która nastąpiła w
1968  roku,  panowanie  to  zostało  oficjalnie  zakończone.  Nieoficjalnie  jednak  nadal  żyje  ród
królewski,  który  swoje  pochodzenie,  legitymizację  i  autorytet  wywodzi  od  istot  z  gwiazd.
Toradżowie oddają książętom cześć tak samo jak ich przodkom. Bo w ich żyłach płynie wciąż część
białej  krwi (analogicznie do błękitnej krwi arystokracji  europejskiej) niebiańskich ojców, którzy
nosili takie imiona, jak Manurun diLangi’, czyli „on przybył  z Kosmosu”.

Dziś  wiemy,  że  Toradżowie  należą  do  grupy protomalajskiej  albo  paleomongoloidalnej,
która przed około 3500-4000 lat przybyła na Sulawesi. Sami opowiadają, że ich pierwotną ojczyzną
była legendarna wyspa Pongko, leżąca na północ od Sulawesi. Najnowsze badania DNA, świadczą
o tym, że migracji na Filipiny, na Polinezję, na Nową Zelandię i w region indonezyjski dokonywali
być może „koloniści” bezpośrednio z samych Chin. Pongko, tajemnicza ojczysta wyspa Toradżów,
byłaby więc  zapewne ostrowiem,  spełniającym funkcję  trampoliny,  którą  ta  grupa  ludnościowa
wykorzystała w trakcie wędrówki. Toradżowie wszakże opowiadają, że właśnie tam w zamierzchłej
przeszłości wylądowali ich najdawniejsi przodkowie, przybyli z Kosmosu. Kilka wieków później
Toradżom  zaczęła  zagrażać  flotylla  statków  z  nieznanymi  wojownikami  na  pokładzie.  Kiedy
Toradżowie zamierzali stanąć do walki, ich łodzie dostały się w silny sztorm i zdryfowały gdzieś
daleko. W końcu Toradżowie wylądowali na Sulawesi. Napływające ludy wyparły ich później z
regionów  nadbrzeżnych  w  głąb  wyspy.  Fragmenty  mitu  potwierdzają  dziś  prehistoryczne
znaleziska. Toradżowie ruszyli wzdłuż rzeki Sa’dan w górzyste południowe i zachodnie regiony
Sulawesi. Stamtąd rozprzestrzeniali się powoli powiększając swoje terytorium, które określali jako
kraj „okrągły niczym księżyc i mający kształt słońca”.

W poszczególnych częściach tego obszaru wykształciły się z biegiem czasu różne dialekty, a
obrzędy  zaczęły  się  nieco  różnić  od  siebie.  Ale  ich  rdzeń  pozostał  wiążący  dla  wszystkich
Toradżów. 

Podbici  przez  Holendrów  dopiero  w  latach  1905-1907,  przystąpili  formalnie  do
Holenderskiego Kościoła Reformowanego, ale w dalszym ciągu bardzo ważnym elementem ich
życia jest filozofia Aluk Todolo, czyli Droga Przodków. Pierwotnie odnosiła się ona w połowie do
życia, a w połowie do śmierci. Połowa poświęcona płodności i życiu została jednak zakazana przez
chrześcijańskich  misjonarzy,  w  tej  sytuacji  druga,  odnosząca  się  do  śmierci,  pogrzebu  i  stypy
Rambu Solo,  stała  się  głównym wyróżnikiem tradycji.  Nie  dziwi  więc  miniatura  rumach  adat
umieszczona  tuż  za  krzyżem na  dachu  protestanckiego  kościoła  ani  znaki  krzyża  na  skalnych
grobach obok tradycyjnych figurek tau-tau.

Toradżowie,  To-ri-aja,  czyli  Ludzie  Gór,  są  bardzo przywiązani  do tradycji. Toradżowie
wciąż  stosują  się  do starotestamentowych zaleceń,  według których „bez przelania  krwi  nie  ma
odpuszczenia  grzechów”.  Współgrają  one  z  przekonaniami  wynikającymi  z  indonezyjskiego
animizmu.  Aluk-To-Dolo – „Religia Ludzi, Którzy Odeszli”, bądź „Droga Przodków” – opiera się
o prosty schemat świata. Na samym dole jest świat podziemny, w którym króluje puang lalandong –
władca pod postacią koguta, sędzia zmarłych. Na południowym zachodzie, ponad naszym światem,



zwanym  u  nich  Lino,  znajduje  się  Puya,  Drugi  Raj.  Ofiary  z  bawołów  gwarantują,  że  dusza
zmarłego powędruje prosto do Puya. W przeciwnym wypadku groziłoby jej uwięzienie na ziemi.
Toradżowie  wierzą,  że  ich  pośmiertne  życie  podobne  będzie  do  tego,  jakie  wiodą  w  świecie
doczesnym. Żeby niczego im nie brakowało, ceremonia pogrzebowa musi więc być bogata.
Figurki tau-tau symbolizują postacie zmarłych i ich "trzecią" duszę, która wędruje wraz z nimi do
grobu. Dusza "główna" wyrusza w podróż do tajemniczej gwiezdnej krainy Puya, a mniej ważna
dusza "dodatkowa" integruje się z otaczającą przyrodą.

 Człowieka  po  śmierci  nie  uważa  się  za  zmarłego,  lecz  traktuje  się  jak  chorego.  Do
rozpoczęcia pogrzebu odpowiednio spreparowane zwłoki, odwodnione i zmumifikowane, owinięte
w wielowarstwowe całuny, pozostają w domu w odrębnym pomieszczeniu, do którego codziennie
dostarcza  się  jedzenie.  Ponieważ  najważniejsze  jest  bezproblemowe  połączenie  z  duchami
przodków, bardzo długie i wystawne uroczystości pogrzebowe muszą się odbywać według boskiego
przekazu  adat.  Datę  pogrzebu  ustala  szeroko  pojęta  rodzina  po  zgromadzeniu  odpowiednich
środków  finansowych,  co  może  trwać  i  kilka  lat.  Ostatecznie  jednak  datę  wyznacza  minaa  -
duchowny znający plemienny kod postępowania i gwiezdne układy. Podaje się ją do publicznej
wiadomości,  często  za  pomocą  dużych  plakatów.  Ludność  przystępuje  do  budowy  placu
pogrzebowego  „rante”  i  budowy  wieży  pogrzebowej  „lakkian”,  w  której  umieszczony  będzie
zmarły.
 Pogrzeb rozpoczyna się przeniesieniem trumny w uroczystej procesji z siedziby zmarłego na
plac rante. Czerwoną trumnę ozdobioną kosmicznymi symbolami niesie na bambusowych drągach
kilkunastu mężczyzn. Przystają, potrząsają nią, pozorując chęć zawrócenia do domu zmarłej, ale
pilnie bacząc, aby czasem nie dotknęła ziemi. Byłby to zły znak i pogrzeb trzeba by powtórzyć.
Gwałtowne potrząsanie  ma na  celu  oddzielenie  ciała  astralnego i  ułatwienie duszy rozpoczęcia
drogi ku gwiazdom. Wokół wieży pogrzebowej stoi kilka lub kilkanaście innych chat, z uwagi na
biorących  udział  w uroczystościach  ludzi,  których  może  być  i  pół  tysiąca.  Dawniej  na  koniec
pogrzebu takie  "miasto zmarłych" było podpalane,  aby dusza w ognistym kręgu mogła  łatwiej
rozpocząć podróż w zaświaty. Dziś jest to zabronione. Uroczystości Rambu Solo trwają od trzech
do siedmiu dni, ale ostatni pogrzeb królewski z 1997 r. trwał aż 12 dni. W tym czasie zabito 100
białych bawołów błotnych jako rytualną ofiarę dla przodków. 

Bawół ma największą obok człowieka siłę duchową i dlatego jego dusza stanowi najlepsze
towarzystwo dla duszy zmarłego w jej drodze do gwiezdnego królestwa. Jest on najpoważniejszą
ofiarą  także  w  sferze  materialnej,  gdyż  cena  białego  bawołu  to  kilka  tysięcy  dolarów.  Liczba
zabitych bawołów, świń i kur jest miernikiem pozycji, jaką w społeczności zajmował zmarły i ma
zagwarantować, że jego dusza dotrze prosto do Puja, nie niepokojąc krewnych. Mięso zabitych
zwierząt  przyrządza  się  w specjalnie  zbudowanej  kuchni  i  podaje  gościom z  dodatkiem ryżu i
warzyw. Popija się  kawą i  herbatą,  a  także palmowym winem task,  które wyraźnie wpływa na
atmosferę wśród widzów obserwujących ważny punkt uroczystości - walki błotnych bawołów na
sąsiednim polu. Na zakończenie ceremonii odbywa się "marsz zmarłego", podczas którego trumnę
przenosi  się  do  rodzinnej  groty,  zwanej  liang,  wykutej  pionowo  w  skale  w  pobliżu  wioski.
Toradżanie wierzą, że im wyżej człowiek pochowany, tym krótszą drogę będzie miała jego dusza w
drodze do nieba.
 Grobowce takie mają często 2-3 m sześc. i mieszczą szczątki dużej rodziny. Zamyka się je
drewnianymi  drzwiczkami,  a  na  straży  umieszcza  figury  tau-tau  (mała  osoba).  Prawo  do
umieszczania figur przysługuje tylko tym rodzinom, które w czasie pogrzebu ofiarowały nie mniej
niż 24 bawoły. Tau – tau wykonane są najczyściej z drzewa chlebowca. Figurka ma być „żywym”
odpowiednikiem zmarłego, dlatego dokłada się starań, by podobizna była jak najbardziej wierna. W
przeszłości  figurki  były  prymitywne  i  można  było  określić  tylko  płeć  zmarłej  osoby.  Koszt
wykonania figurek jest wysoki, więc nie każdego na nie stać. Jako, ze figurki są wystawione na
działanie deszczu, słońca i wiatru, z czasem płowieją i niszczeją. Średnio co 25 lat poddawane są
dużej renowacji, ale co roku w ceremonii zwanej ma'nene figurkom daje się nowe ubrania. 
 Dzieci, którym nie wyrosły jeszcze pierwsze zęby, nie są zaliczane do ludzi i nie chowa się
ich w skałach  ani  trumnach.  Przynależą  one jeszcze do Matki  Natury i  chowane są w pozycji



embrionalnej w dziuplach wielkich drzew wydzielających białą żywicę, zwaną "mlekiem matki".
Dziuple zakrywa się matą palmową, a po pewnym czasie żywica zasklepia otwór.
 Nowe czasy przynoszą  nowe  zwyczaje.  Zamiast  grobów skalnych  zaczęły  się  pojawiać
betonowe  sarkofagi,  na  których  tradycyjne  figurki  tau-tau  są  zastępowane  fotografiami  lub
portretami  zmarłych,  a  krzyże  mówią,  że  zmarły  był  w  jakimś  stopniu  przywiązany  do
chrześcijaństwa.
 Wśród Toradżów panuje przekonanie, że dopiero po śmierci żyje się naprawdę dostatnio,
toteż całe ich życie nastawione jest na śmierć i wspaniały pochówek.

Docieramy do głównego placu ceremonii, gdzie znajduje się jeden główny „budynek”, w
którym witane są przybywające grupy gości.  Najpierw taka grupa gości  jest  prowadzona przez
osoby z rodziny dookoła placu, a potem zasiadają w głównym budynku -  wiacie, gdzie specjalny
orszak niosący wodę i herbatę, każdego z gości częstuje. Tam też rodzina zbiera drobne datki, w
postaci  słodkości,  czy papierosów. Nasz przewodnik w naszym imieniu tez przekazuje rodzinie
paczkę  papierosów.  Po  pewnym  czasie  goście  spod  wiaty  wychodzą  i  przenoszą  się  do
ponumerowanych „domków”, a ich miejsce zajmuje kolejna grupa gości. W międzyczasie kolejne
grupy gości znoszą dary w postaci świń i bawołów. Świnie są przytroczone do bambusowych belek
i rzucane wręcz na placu, natomiast bawoły prezentowane są wszystkim gościom. Wodzirej, który
prowadzi całą imprezę publicznie przechadza się z bawołem, aby każdy mógł go obejrzeć. Potem
odczytuje z karteczek przytroczonych do świń, kto z gości je podarował. I tak bez końca. Potem te
świnie są zabierane i kolejne grupy wchodzą ze swoimi świniami. Straszne zamieszanie przy tym
panuje,  bo  świnie  zabierane  z  placu  czy  przynoszone  kwiczą  wniebogłosy.  Ten  kwik  jest  tak
straszny, że postanawiamy nie zostawać na żadnej ceremonii mordowania świń czy bawołów. 

Ludzie siedzą sobie w chatkach, a w sumie jest  tu kilkaset gości, śmieją się,  jedzą,  piją
herbatę i alkohol. Dzieci biegają z balonami jak na jakimś festynie, albo puszczają bańki mydlane.
Dziwny ten pogrzeb dla osób z europejskiej kultury. Natomiast w centralnym punkcie placu leżą
poćwiartowane rano fragmenty bawoła.  Ten widok już mi wystarcza,  aby nie oglądać zabijania
zwierząt. Wodzirej co jakiś czas przerzuca po kilka fragmentów, które mogą zabrać sobie goście, w
zamian za dar ze świni. Świnie trafiają poza „wioskę pogrzebową”, którą specjalnie buduje się na
pogrzeb, tam są ważone bo trzeba zapłacić specjalny podatek, który wynosi 150 tysięcy rupii od
świni  i  250  tysięcy  od  bawoła.   Nad  placem na  specjalnym paliku,  przywiązany  siedzi  sobie
cherlawy kurczak. Kurczaków na pogrzebach się nie zabija, bo to tzw „szczęśliwe” ptaki. One są na
wesela. Choć z tego co czytałam, wesele w porównaniu do pogrzebu to bardzo skromna impreza. 

W centralnym miejscu  na  placu  znajduje  się  specjalna  piętrowa wiata,  gdzie  na  piętrze
znajduje się drewniana trumna z nieboszczykiem. W tym przypadku jest to zmarły rok temu starszy
Toradżanin,  któremu teraz dopiero wyprawiono dość duży pogrzeb.  Obok trumny siedzi siostra
zmarłego.  Kobiety  z  rodziny  są  pięknie  poubierane  w  pomarańczowe  suknie,  mają  cudny  i
perfekcyjnie  zrobiony  makijaż  oraz  misternie  ułożone  włosy  w  koki.  Tego  dnia  zostało
zarejestrowanych 70 świń i 17 bawołów do zabicia. No trzeba być dość bogatym, aby pozwolić
sobie na taki pogrzeb. Przewodnik powiedział, że to całkiem spory pogrzeb.  Kiedy mówi, że za
chwilę  zostanie  zabity  bawół  postanawiamy  się  ewakuować.  Gdy  wychodzimy  to  na  drodze,
prowadzącej do wioski pogrzebowej i w krzakach są już zabite świnie. Masakryczny widok. Część
z nich jest właśnie patroszona, a część opalana dużym ogniem z butli gazowych. Okropny widok.
Śmierdzi palona sierść świń. Nic się nie marnuje w pobliskim potoku myte są flaki.

W sumie to nie wiadomo gdzie tu kończy się pogrzeb, a gdzie zaczyna wesoły festyn. Nic tu
nie jest sztuczne i wyreżyserowane. Turysta jest tylko małym dodatkiem do pogrzebu, na który w
ogóle nie zwraca się uwagi. Cud, że jeszcze tego nie przekuli na pieniądze. Równie dobrze mogliby
pobierać  opłatę  za  taki  wstęp.  Żal  mi  tych  świń  bo  kwiczą  strasznie,  a  jeszcze  są  tak
bezceremonialnie  rzucane na  ziemię.  Kiedy oddalamy się  z  wioski  spotykamy kolejnych gości
jadących ciężarówkami i wiozących 3 bawoły i kilkanaście świń. Wrzask jest przeraźliwy. 

Po  takich  pogrzebowych  wrażeniach  jedziemy  na  wzgórza  Batutumonga  położone  na
wysokości 1355m npm. Z najwyższego wzgórza roztacza się widok na prawie całą krainę Tana
Toradża – pola ryżowe na terasach, wsie, a w oddali Rantepao. Na wzgórzu jest tez restauracja, w



której jemy zupę z zielonych warzyw i pijemy świeże soki z marakui. 
Dalej jedziemy do okolicznych małych wiosek, w których króluje tradycyjna zabudowa –

tongokany.
Z daleka domy Toradżów wyglądają jak zawieszone w powietrzu siodła, skrzydła ptaków

zrywających się do lotu albo dryfujące wśród drzew łodzie. A są to tylko dachy! Wedle jednej z
hipotez ich kształt nawiązuje do pierwotnej profesji Toradżów - żeglarzy i budowniczych łodzi.
Konstrukcja jest drewniana, a pokrycie z cienkich łodyg bambusa lub z blachy falistej. Przód dachu
wspiera się na masywnym, pięknie rzeźbionym filarze.

Najważniejszą budowlę wsi tubylcy nazywają tongkonan, łącząc z nią przekonania świeckie
i  religijne oraz  liczne  opowieści  mitologiczne.  W domu tym mieszka  z  rodziną  naczelnik  wsi,
którego genealogia sięga nierzadko boskich praojców i powinna przypominać o hierarchii rodzin
arystokratycznych, które jako jedyne mają prawo wznieść ten dom.

Tongkonan, dom plemienny, jest zawsze budowlą wznoszoną jako pierwsza, a symbolizuje
ona skomplikowane odgałęzienia drzewa genealogicznego założyciela wsi, od którego po dziś dzień
każdy  członek  plemienia  może  wywieść  swoje  pochodzenie.  Miejsce  zamieszkania  kieruje  się
przodem ku północy, ku sferze życia, królestwu bogów (Puangiem Matuą) od których pochodzą
przodkowie Toradżów. Tongkonan stanowi punkt orientacyjny dla pozostałych wiejskich budowli. 

Potężną drewnianą kolumnę zdobią bawole rogi, pochodzące z uroczystości pogrzebowych,
a rogi w obrębie dachu pochodzą z  ofiar  obrzędowych składanych z okazji  wzniesienia  domu.
Rzeźbione i malowane ornamenty zdobią nawet belki poprzeczne. Wykonuje się je po dziś dzień
według  przepisów adat,  praw boskich.  Nawet  układ  zmieniających  się  naprzemiennie  rytów –
romboidalnych,  czworokątnych  i  haczykowatych  –  jest  określony  i  ma  znaczenie  sakralne.
Znajdujemy w nich najstarsze symbole religijne, passuro’ todolo, ludu, który nigdy nie przedstawiał
wizerunków swoich bogów.

Dom interpretowany jest kosmologicznie i nie ma tam mowy o statkach. Dach kojarzy się z
ptakiem, z lataniem. To symbol Kosmosu. Z bawolej głowy, umieszczonej nad wejściem, wyrasta
katik,  niebieski  mitologiczny  ptak  o  długiej  szyi,  który  podkreśla  wymowę  tego  symbolu.
Słoneczna tarcza jest  kolejnym symbolem Wszechświata,  podobnie jak kogut na dwuspadowym
dachu. Głowa koguta wiąże się z gwiazdozbiorem Plejad i Syriuszem. Tongkonan po dziś dzień
wznosi  się  frontem na północ.  Ta strona świata  symbolizuje dla  Toradżów wyższy świat,  sferę
życia, królestwo bogów. Toradżowie mówią: „Północ jest głową firmamentu, Wszechświata”. Dom
tongkonan  stanowi  symbol  Wszechświata.  Dach  reprezentuje  niebo  i  jest  utożsamiany  z
Kosmosem. Kolumna centralna łączy ziemię z firmamentem”.

 Naprzeciw  rzędu  domów  znajduje  się  rząd  spichlerzy  na  ryż  (lumbung)  o  podobnej
konstrukcji,  zorientowanych  na  południe,  ku  zaświatom  Puya  zamieszkanym  przez  duchy
antenatów.

Wnętrze  podzielone  jest  na  trzy  poziomy symbolizujące  świat  bogów,  ludzi  i  zmarłych
przodków.  Kosmogoniczne  konotacje  wynoszą  tongkonan  ponad  zwykły  dom,  czyniąc  zeń
miniaturę kosmosu. Jest on także symbolem wysokiego statusu, przywilej jego posiadania należy
bowiem do arystokracji. Biedacy mieszkają w zwykłych chatach zwanych banua.

W porównaniu z dachami same budowle są małe niczym skrzynki. Ich ściany pokrywają
płaskorzeźby pomalowane na  czarno,  czerwono,  żółto  i  biało.  Ściany zewnętrzne  czworokątnej
budowli  stojącej  w środku są zdobione motywami w czerwieni  i  bieli  –  barwach krwi i  kości
człowieka. Żółta barwa wzorów jest kolorem bogów, czarna – śmierci. Stylizowane słońca, kwiaty,
kłosy  i  swastyki,  mężczyźni  niosący  przywiązane  do  drągów  świnie,  kobiety  w  stożkowatych
kapeluszach, koguty i walczące bawoły układają się w opowieść o życiu Toradżów. Wzory i kolory
mają znaczenie symboliczne - odwołują się do dobrobytu, urodzaju, boskiego błogosławieństwa,
pozycji społecznej gospodarzy. Rzeźbiarze idą jednak z duchem czasu i do tradycyjnych wzorów
dodają współczesne. 

 Tongkonan jest doczesnym schronieniem człowieka. Po śmierci staje się nim... grób zwany
domem bez kuchni (tongkonan tang merambu ).
Najpierw odwiedzamy wieś Lempo. Na głównym tongokanie znajduje się wiele poroży bawołów



pochodzących  z  pogrzebów.  Obok  stoją  kolorowe  tongokany  będące  składami  ryżu  dla  całej
rodziny.  Mijamy  po  drodze  dużo  samotnych  głazów,  w  których  znajdują  się  wykute  groby
Toradżan. 

Kiedy jedziemy w stronę Palawy, to natykamy się na kolejny pogrzeb. Jest to już właściwie
sama końcówka ceremonii, bo polega na odprowadzeniu zmarłego do grobu. Trudno na to trafić, bo
trwa z godzinę, może więcej, nie tak jak witanie gości i przyjmowanie świń o bawołów, które może
trwać nawet kilka dni, więc turyście łatwiej trafić na ten moment ceremonii. 

Jednak i tu bardzo jesteśmy zadziwieni. Rytuał odprowadzania zmarłego do skalnej ściany
jest osobliwy. Kilkunastu mężczyzn niesie „trumnę”, a właściwie materiałowy wałek, w którym jest
nieboszczyk.  Wałek  jest  umieszczony  w  bambusowych  noszach.  Ekipa  niosących  młodych
chłopaków przez całą drogę trzęsie tym „pakunkiem”,  a nawet  rzuca nim na ziemię.  Poza tym
niosący,  co  chwilę  kopia  się,  obrzucają  błotem,  śmieją,  z  owym  wałkiem  wpadają  do  rowu.
Przewodnik mówi nam, że to charakterystyczny rytuał, bo jest to ostatnia „zabawa” zmarłego. No
niezła mi zabawa. Niosący wyglądają jak siedem nieszczęść, cali w błocie, ale orszak twardo idzie
przez wieś do skalnego grobowca. Za nim ciągną goście no i my. Żadnych innych turystów nie ma.
Przewodnik mówi, ze mamy naprawdę duże szczęście, że trafiamy na dwie ceremonie pogrzebowe
jednego dnia i na dodatek bez turystów.

Jest tu też jeszcze inna ekipa, która pod pagórkiem na którym znajduje się wielki skalny głaz
z grobowcem, toruje do niego maczetami drogę.  Wszystko jest  zarośnięte dookoła.  I  tu  znowu
trumna co chwile upada, bo niosący ślizgają się pod górkę. Widać, że ubaw maja po pachy. W
końcu otwierają drzwi do wnętrza grobowca, a tam już cała masa takich materiałowych rulonów z
innymi nieboszczykami.  Pojawia się  problem, jak umieścić  kolejny rulon,  bo miejsca jest  dość
mało. W końcu wciskają go na samą górę. Trwa to dobrych parę chwil, bo rulon się zaklinował.
Trzeba więc użyć siły i docisnąć bambusowymi drągami. Masakra jakaś. 

Jedziemy  do  Palawy,  urokliwej  wioski  toradżańskiej,  w  której  są  nawet  sklepiki  z
pamiątkami  i  tutaj  sobie zakupujemy figurki  tau-tau.  Po drodze  w okolicy wsi  Lempo mijamy
miejsce,  gdzie  na  drodze  leżą  skóry  bawole  z  pogrzebu.  Leżą  tam  specjalnie,  aby  pojazdy
rozjeździły twardą skórę. Obok są też specjalne rusztowania, na których inne skóry są naciągnięte i
się suszą. Smród jest niezły.

 W końcu czas wracać do Rantepao. Jesteśmy zadowoleni, bo już godzina 17, więc czas
naszej „wycieczki” to aż 8 godzin, a w tym czasie zobaczyliśmy i doświadczyliśmy niesamowitych
rzeczy.

Czas coś zjeść. Bez większego zastanowienia, bo jesteśmy głodni jemy wypróbowany już
nasi goreng i mie goreng (zasmażany makaron). I w nagrodę za dzisiejszy dzień popijamy zimnym
indonezyjskim piwem Bintang.

Wracając  już  po  zachodzie  słońca  do  naszego  hoteliku  zostajemy  zaczepieni  przez...
Luthera!  Gość  poznaje  Pawła  ze  zdjęcia  w  internecie.  Niestety  my  już  na  ceremoniach
pogrzebowych byliśmy. Okazało się, że Luther w mailu źle podał numer swojego telefonu, myląc
jedną cyfrę. Paweł na wszelki wypadek wymienia się z Lutherem numerami telefonów.

Potem jesteśmy już tak zmęczeni, że dosłownie po kilku minutach zasypiamy. 

19 lipca (sobota)

Od samego rana leje. Kiedy w końcu wstajemy deszcze przestaje padać. Z samego rana
dzwoni do nas Luther, aby powiedzieć, że zadzwonił na ten drugi numer i... odebrała jego żona. Ha
ha dobre. 

Idziemy na śniadanie, a po nim wynajmujemy skuter i jedziemy zwiedzać okolicę. Najpierw
do Kate' Ketsu, które jest bardzo dobrze zachowaną turystyczną wsią regionu.  Zamieszkiwana jest
przez trzy rodziny opiekujące się  wiszącym cmentarzem, utrzymujące wioskę w czystości  oraz



wykonujące rzeźbione pamiątki z Tana Toraja.  We wsi znajduje się główny tongkonan i  szereg
mniejszych na ryż. Jedna z budowli została przerobiona na lokalne muzeum prezentujące historie
Toradżów. 

Za  zabytkowymi  zabudowaniami  znajduje  się  ścieżka  prowadząca  do  skalnej  ściany  z
wiszącymi trumnami i całą masą walających się ludzkich kości. Część z wiszących trumien jest
dziurawa,  ale  jak  podają  źródła  historyczne  niektóre  mają  nawet  700  lat.  Jest  tu  kilkadziesiąt
czaszek. Niektóre mają powciskane nawet papierosy w szczękę... Nie wiem czy chciałabym aby
moje  szczątki  tak  się  poniewierały.  Przy  skalnej  ścianie  grobów  strzegą  laleczki  „tau-tau”
(dosłownie  „ludzie”),  rzeźbione  na  podobieństwo  zmarłych.  Stopień  zamożności  widać  też  po
miejscu pochówku. Im zmarły bogatszy, tym wyżej położony grób. Co więcej – wykuty w litej
skale. Biedniejszy trafi do grobu w jaskini. Figurki tau-tau znajdują się w grocie zamkniętej kartą.
Ma to  być  ochrona  przed  kradzieżą.  Podobno kilka  lat  temu,  gdy miejscowa ludność  była  na
pogrzebie,  część  figurek  tau-tau  została  skradziona.  Te  tau-tau  widać,  że  już  trochę  lat  mają,
niektóre są wręcz naturalnych rozmiarów i wykonane zostały na podobieństwo zmarłego. Obok
znajdują się duże nowoczesne grobowce, gdzie figurki tau-tau zamienia się na fotografię zmarłego.
A trzeba pamiętać, że nie każdy może mieć tau-tau. Jest tu też jaskinia, która przypomina trochę
wysypisko śmieci, ale to nic innego tylko znoszone dary zmarłym. 

W ogóle ciekawe bo tu na Sulawesi, ludzie mogą być chowani różnie. Mogą być to trumny
przywieszone do skalnej ściany, można też pochować zmarłego w wydrążonej jamie grobowej w
skale, może to być również jaskinia, aż do nowoczesnego sposobu czyli wybudowanie normalnego
grobowca w postaci małego domku. Jedno się nie zmienia, pod każdym miejscem pochówku ludzie
znoszą picie i jedzenie zmarłemu. 

Idziemy sobie przez to turystyczne miejsce i pewna ciekawostka... mimo sporej ilości stoisk
z  jakimiś  pamiątkami,  napojami,  nie  jesteśmy w ogóle  nagabywani  przez  sprzedających.  Dość
dziwne, jak na miejsce turystyczne.

Po drodze obserwujemy miejsce, które jest przygotowywane na kolejny pogrzeb. Jest już
gotowy plac ceremonialny i otaczające go domki-wiaty dla gości. Trafiamy też na miejsce, gdzie we
wsi budują się nowe domki – tongkonany. Idzie też nowe... ludzie zaczynają budować nowoczesne
budynki, które zwieńczają toradżańskim wygiętym dachem kongkonanu.

Kolejnym miejscem do którego zmierzamy to Palatoke,  ale  droga jest  strasznie kiepska,
więc nasz skuter zostawiamy pod domkiem napotkanego Indonezyjczyka, a dalej idziemy pieszo
przez pola ryżowe. Cudne widoki. Doczepia się do nas trzech chłopców i idą z nami pod skalną
ścianę. Jesteśmy trochę rozczarowani, bo oprócz kilku wiszących trumien i resztek kości na ziemi,
nic tu nie ma. Na dodatek resztki kości są wszędzie na ziemi, tak, że nie wiadomo, gdzie stanąć aby
nie nadepnąć.  Do ofiarnej miseczki wrzucamy polską monetę, którą chłopcy z zaciekawieniem
oglądają i z prawdziwym znawstwem wymieniają się opinią. Nasz polski orzeł zostaje nazwany
garudą, czyli mitycznym ptakiem występującym zarówno w hinduizmie i buddyzmie. 

Niestety zaczyna padać deszcze, więc ewakuujemy się ze skalnego wzgórza. Po chwili leje
już  mocno,  więc  nie  pozostaje  nam  nic  innego  jak  schronić  się  pod  wiatą  domu,  w  którym
mieszkają chłopcy. Siedzimy z pół godziny z rodziną mieszkającą w tym domku. Pada więc oni też
nic nie robią tylko siedzą na ławeczce. Przestaje padać więc wracamy do naszego skutera. Jedziemy
dalej  przez okoliczne wsie.  A to ktoś prowadzi  świnię na sznurku, a  to dziecko toczy koło po
drodze,  a  to  trafiamy  do  przydrożnego  zakładu  produkującego  tau-tau.  Akurat  są  w  trakcie
tworzenia nowych tau-tau. Mają zdjęcia zmarłej i to co powstaje jest praktycznie identyczne ze
zdjęciem. Obok stoi już skończony tau-tau mężczyzny, naturalnych rozmiarów. W zakładzie tym
tworzone są również głowy bawołów, które potem trafiają na główne tongkonany, na ich frontową
ścianę. Jeden z pracowników maluje też ozdobne deseczki, które będą tworzyły ornament dachu
tongkonanun.

Jedziemy  dalej  do  Sangalli  (a  właściwie  do  Kambiry),  gdzie  tuż  za  wsią  znajduje  się
charakterystyczne drzewo nazywane grobem małych dzieci.  Jest tu około 20 „dziupli”, w których
miejscowa ludność pochowała małe dzieci.  Jeśli  dziecko umrze przed pojawieniem się u niego
pierwszych zębów, pochowane zostanie w pniu drzewa. Otwór zasklepia się drzwiami zrobionymi z



włosów jednego z rodzajów tutejszej palmy. Te drzwi przybija się gwoździami. Po pewnym czasie
otwór w drzewie się zasklepia. Toradżanie wierzą, że składanie dziecka do grobu w ziemi, to zły
omen dla plonów. Poza tym, niewinna dusza szybciej  trafi  do raju wraz z rosnącym drzewem.
Stopień  zamożności  pokazany  jest  tak  samo,  jak  w  przypadku  grobów  w  skałach.  Im  zmarły
bogatszy,  tym  wyżej  składane  zwłoki. Co  ciekawe  udaje  nam  się  tu  wejść  w  cenie  „harga
Indonesia” czyli za połowy biletu, który obowiązuje lokalnych mieszkańców.  

Znowu zaczyna padać, więc kolejny raz siedzimy pod zadaszeniem, tym razem sklepiku z
pamiątkowymi tau-tau. Potem musimy już się spieszyć z powrotem do Rantepao, bo robi się dość
późno, a skuter mamy oddać najpóźniej o 17. Wracamy główną drogą więc idzie nam dość szybko,
ale i tak do wypożyczalni trafiały o 16:55. 

Po powrocie do hotelu, Pawłowi robi się jakoś niedobrze – jest biegunka i wymioty. Hmm
ciekawe, bo mnie nic nie jest. No cóż na kolację idę sama do pobliskiej restauracji, bo Paweł nie
jest  w stanie.  Idziemy spać,  choć ciągle  się  budzę,  bo pianie  kogutów od 3 nad ranem potrafi
wykończyć. Czas skorzystać z korków do uszu... Dobrze, że je wzięłam, mając w pamięci ciężkie,
głośne noce w Indonezji sześć lat temu.

20 lipca (niedziela)

Budzę  się  o  6  rano  i  niespodzianka...  teraz  ja  mam  biegunkę  i  wymioty,  na  dodatek
jednocześnie, a muszla toalety jest jedna. Nigdy nie miałam takiego zatrucia pokarmowego. I co my
wczoraj jedliśmy? W zasadzie to tylko śniadanie w hoteliku, a potem placek z czekolady. To byłoby
wszystko. Może jajko, albo woda w hotelu? Bo placek chyba raczej nie. Ciekawe, że dopadło nas w
odstępie 12 godzinnym. Faszerujemy się z samego rana dawką odpowiednich leków i idziemy spać,
tym bardziej, że za oknem leje jak diabli. 

Wstaję o 9, ale nie czuje się dobrze. U Pawła lepiej,  ale też nie różowo. Postanawiamy
zrobić dzień relaksacyjny, o ile tak można by go nazwać. Jak nam się polepszy,  to popołudniu
pójdziemy do centrum miasta. 

Próbujemy zjeść śniadanie, ale idzie kiepsko. Udaje mi się zjeść dwie kromki tostów, ale
potem muszę niestety położyć się do łóżka. Najlepiej czuję się dzisiaj w pozycji leżącej. 

Obok hoteliku znajduje się protestancki kościół, a że dzisiaj niedziela, to dochodzi stamtąd
śpiew i muzyka. Postanawiamy na chwilę się tam przejść. W kościele niedużo wiernych, ale za to
trwa modlitwa niczym koncert. Zespół ma nawet perkusję, a wokalistka niczym w transie śpiewa
kolejne  psalmy.  Dzieci  uatrakcyjniają  koncert  synchronicznym  machaniem  chorągiewkami.
Niestety po 15 minutach musimy wracać, bo mi słabo. W hoteliku dzisiaj pojawia się dość sporo
nowych turystów. Też negocjują wyjazd na ceremonie pogrzebowe.

Udaje mi się zrobić drobne pranie, choć nie wiem czy wyschnie bo raz świeci słońce, a zaraz
pada. A koło 14 zaczyna się już regularna ulewa.  Z tym deszczem to jakaś dziwna sprawa. Według
geograficznych tabel z danymi opadowymi lipiec i sierpień to miesiące z minimalnymi opadami
deszczu na Sulawesi, ale co pytamy lokalnego mieszkańca, to ten mówi, że trwa pora deszczowa.
Hmm czyżby tak właśnie tutaj objawiały się skutki zmian klimatycznych? 

Z  nudów robię  eksperyment  w  umywalce  w łazience.  Sprawdzam jak  woda  puszczona
swobodnie kręci się do odpływu. Niestety dość trudno to uchwycić, bo umywalka jest mała, ale
jednak  da  się  zaobserwować,  że  woda spływając  kręci  się  w przeciwną stronę,  niż  na  półkuli
północnej. 

Dzień mija na odpoczynku i słuchaniu bębniącego deszczu. Z obiadu nici, bo nie jesteśmy w
stanie  jeść.  Na siłę wciskamy w siebie krakersy, ale i tak nie da się ich zjeść za dużo.

Popołudniu udaje nam się wyjść na chwilę do centrum po bilety do Tenteny oraz po drobne
pamiątki.  Kończy  się  jednak  na  oglądaniu,  bo  znowu  nam  trochę  niedobrze,  a  zapachy  z
okolicznego bazaru dodatkowo nam przypominają o wstręcie do jedzenia. W kościele przy hoteliku
kolejna  msza,  bo  znowu  na  całą  ulice  roznosi  się  muzyka  i  śpiew.  W  miasteczku,  mimo



zapadającego  zmierzchu  i  padającego  deszczu,  życie  toczy  się  w  najlepsze.  Bazar  kwitnie,  a
najlepiej sprzedają się świeże ryby. Bleee, ten zapach... Mają tu nawet lokalne centrum bilardowe
umieszczone w baraku, gdzie mężczyźni w najlepsze pochłonięci są grą.

Jest już 20, a deszcz pada bez przerwy od 6 godzin. Hmm jak się wypada, to może jutro
dzień będzie piękny. Oby tylko tak było, bo zwiedzanie w deszczu do przyjemnych nie należy. 

Wieczór spędzamy na oglądaniu filmów, o jedzeniu dalej nie ma mowy. Czuję jak w żołądku
mi „coś jeździ” i w ogóle nie czuję głodu. 

Późno wieczorem słyszę, jak ktoś w naszym hoteliku ma problemy żołądkowe. Dochodzą
dźwięki z czyjejś łazienki. Hmm czyli jednak nas tutaj podtruwają.  Obym jutro obudziła się w
lepszej kondycji żołądkowej...

21 lipca (poniedziałek)

Dzisiaj zaczynamy wcześnie, bo o 7:30, aby uniknąć deszczu o 14. Jemy śniadanie, ufff i
dzisiaj przynajmniej jesteśmy w stanie je skonsumować. W pewnym momencie odzywa się do nas
po polsku... Szwed Marcus, który urodził się w Szwecji, ale jego rodzice są Polakami i ma rodzinę
we Wrocławiu.

Po śniadaniu znowu wypożyczamy skuter i jedziemy na Pasar Bolu, czyli  targ zwierząt.
Największy odbywa się co 6 dni i akurat dzisiaj ten dzień wypada. Zobaczymy co tam ciekawego
sprzedają. Kiedy dojeżdżamy w pobliże do bazaru, droga się korkuje. Tyle skuterów i ciężarówek
zmierza na targ, że postanawiamy porzucić nasz skuter przy lokalnym sklepiku i dalej iść piechotą. 

Bazar przechodzi nasze najśmielsze oczekiwania. Właściwie można tu kupić tylko bawoły i
świnie.. Większość z tego inwentarza trafi na liczne wakacyjne pogrzeby. 

Bawoły są przywiązane do specjalnych linek rozciągniętych nad placem targowym. Są też w
boksach,  na ciężarówkach,  w bocznych uliczkach.  Takich ilości  bawołów moje oczy nigdy nie
widziały. Są ich tu dosłownie setki. Bawoły małe, duże, szare, w łaty, białe albinosy. Najdroższe są
te które są albinosami. Mówi się, że ich koszt to około 100 tysięcy euro, ale jakoś trudno mi w to
uwierzyć, bo kogo byłoby na to stać? Przemieszczając się po bazarze trzeba uważać, aby nie wejść
w kupę.  Na  obrzeżach  placu  znajdują  się  całe  hałdy  bawolich  odchodów,  i  wcale  nie  jest  to
przesada.

Właściciele  dwoją  się  i  troją,  aby zaprezentować  walory  bawołów  –  podciągają  wargę
bawoła w górę, aby pokazać zdrowe uzębienie, co chwilę polewają wodą, albo wsmarowują olejki
w sierść bawoła, aby ten jeszcze lepiej wyglądał. Potencjalni klienci przechadzają się w tym tłumie
bawołów i zaglądają w zęby, dotykają sierści, a nawet sprawdzają ogon zwierzęcia. Nie wiem jak w
takim galimatiasie można znaleźć TO wymarzone zwierzę. W sumie aż mnie dziwi, że ludzie tak
chodzą i wybierają, bo biedne bawoły i tak skończą wkrótce swój żywot na którymś z rychłych
pogrzebów. Dziś zwierzęta  rzadko zaprzęga się  do pracy na ryżowiskach (od tego są maszyny
zwane tu "japońskimi bawołami"). Dokarmiane, dopieszczane, a nawet namaszczane olejami wiodą
sielskie życie. Do czasu - wszystkie i tak skończą jako ofiary na pogrzebie. 

Na obrzeżach placu natykam się na starego bawoła albinosa. Wygląda na tak starego, że
chyba go już nike nie kupi, tym bardziej że tych albinosów ładniejszych jest tu trochę. Co jakiś czas
z bazaru odjeżdżają kolejne ciężarówki ze sprzedanymi zwierzętami.

Przechodzimy do drugiej części bazaru, znacznie głośniejszej. Tutaj można zakupić świnie,
które podobnie jak na ceremonii pogrzebowej strasznie kwiczą. Leżą pod zadaszeniem na kratkach i
wyglądają niczym mięsko położone na rożnie. Leżą ułożone rzędami. Co jakiś czas jak świnka za
bardzo wierzga, to spada z tej kratki. Upadek do miłych nie należy, tym bardziej że świnka jest
przywiązana do  bambusowej belki, która potem służy do przenoszenia świni, oraz leży na czymś
co przypomina tackę.  Jak sturla się z „grillowej” kraty wraz z ową tacką i bambusową belką, to
znowu zaczyna się potworny kwik.

Na targu świń, transakcje przebiegają dużo szybciej niż w części z bawołami. No i ruch też



jest większy, ale co się dziwić skoro świnie są tańsze.  Mniejsze świnie są niesione na plecach
kupującego,  a  większe  albo  na  tych  bambusowych dragach niesionych przez  dwie  osoby,  albo
wręcz wywożone są na taczkach. Małe świnki są na środku placu i niczym drobnica schodzą w
tempie błyskawicznym pakowane do worków. Zarówno sprzedający jak i „pakowacze” są cali w
błocie i odchodach, bo świnki są bardzo energiczne i tak łatwo nie dają się zapakować do worka. 

Ogólnie cały ten bazar to jak wyjęty z innej bajki. Jest tu nawet dziwne stoisko sprzedawcy
tajemnych mikstur. Coś tam gada przez megafon, a ludzie ściąga do niego niczym muchy do lepu. A
on zachwala towar – różową ciecz, którą nalewa do butelek chochelką z gara... Cudowny lek na
wszystko?

Wracamy do naszego skutera.  Całe szczęście,  że go pozostawiliśmy pod sklepikiem, bo
teraz  korek  jest  okropny.  Tworzą  się  zatory  –  jadą  skutery,  kolejne  ciężarówki  z  bawołami,
świniami, ktoś inny po prostu prowadzi zakupionego bawoła, jedzie motor z balonami dla dzieci,
jak an festyn. Kolorowe jest, ale jakoś trzeba się przez to przebić, lepiej piechota niż skuterem.
Musimy minąć cały ten tłum i dostać się do naszego skutera. 

Udaje  nam  się  sprawnie  wyjechać,  ale  jedziemy  jeszcze  na  stację  benzynową  aby
zatankować naszego rumaka. Na ten pomysł wpadła też spora część osób odwiedzających bazar.
Kolejka jest długa. Na szczęście tankowanie takiej ilości skuterów idzie bardzo szybko.

Po zatankowaniu jedziemy do miejscowości  Lemo,  gdzie  znajdują się  najbardziej  znane
galerie  tau-tau i  wiele  grobów umiejscowionych w skalnym klifie.  Tau – tau  są w „galeriach”
wykutych w skale i prezentują się pięknie. Mają wyciągnięte ręce trochę jak na jakimś wydarzeniu
sportowym. Oczy figurek są białe z czarną źrenicą, więc trochę wyglądają przerażająco.  Co parę lat
ich „ubrania” są wymieniane na nowe, aby cały czas wyglądały atrakcyjnie dla turystów.  Idąc dalej
wąską  ścieżką  między  klifem,  a  polami  ryżowymi  można  trafić  na  kolejną  skalną  ścianę  z
wykutymi na różnej wysokości skalnymi grobowcami, zamkniętymi drewnianymi drzwiczkami. 

Niedaleko skalnych galerii trafiamy do małego warsztatu tau-tau,  gdzie rzeźbiarz tworzy
kolejne figurki dla zmarłych.

Stąd dalej swoje kroki kierujemy do następnej miejscowości turystycznej – Londy. Tutaj też
znajduje się galeria skalna z tau-tau oraz dwie jaskinie. Według legendy tutaj zostali pochowani
potomkowie Tamborolangi. Jedna z jaskiń to niezłe składowisko trumien wciśniętych pod różnym
kątem w wolne przestrzenie jaskini. Wygląda to trochę niczym rumowisk..  Są tu w jaskini również
nowsze trumny, tak na oko kilkuletnie. Niektóre z nich są owinięte workiem, aby nie butwiało za
szybko  drewno.  Na  zewnątrz  jaskini  wiszą  przytwierdzone  do  skalnych  ścian  stare  trumny  i
nowsze. Dookoła oczywiście znowu coś co wygląda na śmietnik, ale to znowu dary dla zmarłych.
Ponownie widzę papierosy wciśnięte w kościstą szczękę czaszki. Czymże dla Indonezyjczyka jest
żywot na tym, czy na innym świecie bez papierosów?
Wracamy ale na jednym ze stoisk kupuję hebanową figurkę... świnki. 

Wracając do Rantepao wstępujemy do wypatrzonej wcześniej przy drodze kawiarni Kopi
Toraja. Jak nazwa wskazuje serwują tu właśnie kawę. Pijemy z Pawłem dwie różne i rzeczywiście
smakują niczego sobie. Starszy pan, który jest właścicielem owej kawiarni, sam również praży ową
kawę. 

Jeszcze po drodze zjeżdżamy do Karasik zobaczyć megality.  Po chwili  goni  nas gość z
zeszycikiem, jak się okazuje to lokalny bileter. Po raz drugi udaje nam się uiścić opłatę jak dla
Indonezyjczyka.  Tym  bardziej,  że  miejsce  nie  powala  na  kolana.  Kilkanaście  skałek
porozrzucanych na polu.

Czas  wracać  do  Rantepao,  an  dodatek  zaczyna  lekko kropić.  Udaje  nam się  wrócić  do
hoteliku przed ulewą, która dzisiaj jest wręcz chwilowa.

Po  deszczu  idziemy  na  spacer  po  mieście  kupić  parę  pamiątek,  Trafiamy  najpierw  do
sklepu-warsztatu w którym na krosnach powstają tkaniny. Zaglądamy do gabinetu dentystycznego,
bo akurat drzwi były otwarte. Gabinet „Dr Gigi”, jak nazywany jest tu dentysta, nie wygląda źle. Sa
tu  nawet  dwa  stanowiska.  W  poczekalni  wywieszone  są  plakaty  w  jaki  sposób  prawidłowo
szczotkować zęby oraz co szkodzi zębom.

Dzień kończymy w restauracji mambo, gdzie wcześniej zamówiliśmy sobie obiad – lokalne



danie papiong z kurczaka. Jest to danie gdzie kurczak (tradycyjnie bardziej mięso bawoła) pocięte
jest w małe kawałki wraz z wiórkami kokosowymi i  włożone do tyki z bambusa. W przypadku
papionga z bawoła czas oczekiwania na danie to 4 godziny, więc należy zamówić wcześniej. Do
tego pijemy sok z marakui i... z ogórka i limonki. Co za niesamowite połączenie!!!

teraz czas na pakowanie, a jutro czeka nas 13 godzin jazdy do Tenteny. Oby 13, a nie więcej,
bo tu nigdy nie wiadomo, co nawali w transporcie...

22 lipca (wtorek)

Wstajemy o 6:30. Zjadamy śniadanie i idziemy pod agencje, gdzie wcześniej zakupiliśmy
bilety  do  Tenteny.  Autobus  ma  być  o  8  rano.  Po  chwili  pojawia  się  jeszcze  inna  para
obcokrajowców. Coś jest strasznie pokiereszowana. Okazuje się, że to Holendrzy, którzy wczoraj
jak omijali auto na skuterze, to wpadli do dziury i się wywrócili. Skasowali skuter, ale i dość mocno
się pozdzierali i nawet byli w szpitalu, gdzie jak opowiadają skakało obok nich 10 osób i za wizyt
zapłacili tylko 5 dolarów. Natomiast za skuter właścicielowi tylko 30 dolarów. Czym byli bardzo
zaskoczeni.

Nasz nieklimatyzowany autobus pojawia się o 8:30. Mam nadzieję, że damy jakoś rade tyle
godzin  jechać  w tym autobusie.  Zanim wyjeżdżamy z  Rantepao,  to  kluczymy po okolicznych
uliczkach, aż w końcu przejeżdżamy obok pustawego dzisiaj Pasar Bolu. 

Godzinę  jazdy  za  Rantepao  widzimy  ludzi  jadących  na  pogrzeb  oraz  mężczyznę
prowadzącego bawoła,  co oznacza ze pogrzeb jest  gdzieś niedaleko. Po chwili  trafiamy do wsi
gdzie auta zastawiły poboczne, ludzie niosą świnie i pojawiają się koleje bawoły. Zaraz obok drogi
widać domki-wiaty dla pogrzebowych gości.  Wioska pogrzebowa została ulokowana zaraz przy
głównej drodze z Rantepao.

Coraz  bardziej  wjeżdżamy  w  góry.  Ta  część  naszej  trasy  to  fragment  tzw.  Drogi
Transsulewiańskiej, ciągnącej się przez całą wyspę. Ma chyba grubo ponad 2 tysiące kilometrów,
albo i więcej. Mimo, że to główna droga wcale tego nie widać. Momentami nie ma asfaltu i są same
wertepy, a silnika autobusu ciężko wyje pokonując kolejne wzniesienie. Ciekawe ile czasu potrzeba
aby przebyć ją całą? Tym bardziej że często jedzie się tylko 20km/godz, a ilość pasm górskich które
trzeba  przeciąć  na  całej  trasie  jest  oszałamiająca.  Zastanawiam  się,  czy  mieszkańcy  często
korzystają z tej trasy aby jechać kilka dni, w celu dotarcia na jej drugi koniec, czy jednak wybierają
dużo droższy, ale szybki transport lotniczy. Jesteśmy coraz wyżej w górach. Robi się zdecydowanie
chłodniej,  co  mnie  cieszy  w  związku  z  brakiem  klimatyzacji.  Pojawia  się  las  deszczowy
pochłonięty przez mgłę. A my mijamy już milionowy zakręt. Na szczycie pasma górskiego, autobus
robi półgodzinną przerwę. Po chwili dojeżdża drugi autobus z Rantepao, z którego wysiada cała
masa obcokrajowców. Hmmm ma klimę. Chyba weszliśmy za szybko do biura transportowego.
Poszlibyśmy dalej, to prawdopodobnie trafilibyśmy na kampanię posiadającą lepsze autobusy i to w
podobnej cenie.

Autobus po przerwie rusza dalej. Mijamy fantastyczne drzewa, mające kilkadziesiąt metrów
i zakończone liśćmi niczym pióropusze. Po ponad 3 godzinach jazdy i przejechaniu raptem 62 km
(!!!) autobus zjeżdża z gór do Palopo położonego nad morską zatoką. Tu czeka nas 140 km jazdy po
równinie. I rzeczywiście na tym odcinku jedziemy niczym strzała, a autobus mknie z zawrotną
prędkością, ale jego silnik ryczy jakby miał zaraz eksplodować. Ufff niestety zrobiło się piekielnie
gorąco.

Po przejechaniu odcinka nadmorskiego autobus mija miejscowość, której ulice składają się z
drzewnych, świetnie ocienionych alej  i ponownie zaczynamy wspinać się w góry.  Drogi są tak
wąskie, że ciężko, aby coś tu się minęło. Dwa autobusy jadące w przeciwnych kierunkach nie mają
tutaj szans. Najczęściej autobus z ciężarówką mija się na zakrętach, gdzie droga jest szersza. Juz
wiem dlaczego jeżdżą tutaj  krótkie autobusy i  ciężarówki. Duże nie dają rady na zakrętach.  Po
pewnym czasie nawet mam okazję zobaczyć dużego tira lezącego jakieś 20 metrów poniżej drogi.
Musiał jakiś czas temu po prostu spaść.

Autobus  ożywa  na  przystankach,  a  tak  to  pasażerowie  śpią  albo  pala  papierosy.  Nasz



kierowca pali jednego za drugim. Do Palu, gdzie zmierza autobus z Rantepao jest 23 godziny jazdy,
a jest  tylko jeden kierowca.  Nie ma tu żadnego zmiennika,  tylko pomocnik odpowiedzialny za
pakowanie bagaży. Masakra jakaś. Nie wiem jak można przez 23 godziny prowadzić autobus i to
jeszcze po krętych górskich drogach.

Zjeżdżamy w końcu z kolejnego pasma górskiego. Trafiamy na południowy brzeg jeziora
Danau Poso, czyli do celu już tylko 75 kilometrów. Tylko, albo aż...  Wydaje się, że za półtorej
godziny powinniśmy być u celu, ale niestety nic bardziej mylnego. Jest dopiero godzina 17, więc
jedziemy już od prawie 9 godzin. Kierowca właśnie zatrzymuje się na dłuższy postój w restauracji.
Nie mamy wielkiej ochoty aby coś jeść, więc przyglądamy się temu co dzieje się dookoła.  Nasz
autobus ma na tyłach przymocowane dwa skutery i tajemniczy worek, który w pewnym momencie
zaczyna się ruszać. Sprawdzam, a tam biedne kury. No to mają przejażdżkę po tych wertepach.

Po  45  minutach  przerwy  kontynuujemy  podróż.  Zaczyna  zapadać  zmrok,  większość
podróżnych  śpi.  Co  ciekawe  już  kolejny  raz  widzę,  że  podróżując  lokalesi  zabierają  ze  sobą
poduszki.  Ale  jakie  poduszki!  Nie  podróżne,  ale  wielkie  poduchy zabrane  prosto  z  domowego
łóżka.  Może  to  i  metoda,  skoro  podróżują  autobusem całą  dobę...  Znowu wjeżdżamy w góry.
Dziwne, wydawało mi się, że teraz powinniśmy już szybko przejechać do Tenteny brzegiem jeziora,
a nie znowu górami. Hmm to jednak szybko nie dotrzemy do celu. Tym bardziej, że trafiamy na
drogę w budowie. Zrobił się tam niestety korek, po czym wszyscy ruszyli wzbijając tumany kurzu.
Trzeba było zamknąć wszystkie okna, aby się nie podusić. No ale teraz dla odmiany jest super
gorąco mimo, że już zapadł zmrok. Oj, biedne kury z worka na tyłach autobusu. Ciekawe czy się od
tego pyłu nie udusiły. 

Gwiazd za oknem coraz więcej na niebie. To południowe niebo jest zdecydowanie ładniejsze
niż  na  półkuli  północnej.  Piękna  Droga  Mleczna  i  widać  „kopnięty”  wielki  wóz.  Dlaczego
kopnięty? Ano dlatego, ze tu na półkuli południowej widać go tuż nad horyzontem, jakby stał na
dwóch przednich kołach, dyszlem do góry.

Jedziemy i jedziemy i dopiero o 21 docieramy do Tenteny. Mamy serdecznie dość jazdy. Na
dodatek autobus wyrzuca nas na przedmieściach miasteczka, na stacji benzynowej. No super. Para
Holendrów, też wysiada, ale tutaj czeka na nich umówiony Indonezyjczyk, który ma ich po nocy
zawieźć do Ampany.  Wyciągamy nasze plecaki, które całe są w pyle. Jak to dobrze, że założyliśmy
na nie ochronne worki, bo inaczej cały ten pył byłby też w plecakach. Nam udaje się wziąć dwa
motorki i zostajemy zawiezieni przez kierowców do hoteliku Victoria. Zawsze mnie stresuje jazda
na skuterze z lokalnym kierowcą, kiedy mam na plecach duży plecak i jeszcze mały plecaczek.
Kiedy odjeżdżamy ze stacji benzynowej, akurat podjeżdża ów klimatyzowany autobus, z którego
wysiada spora część obcokrajowców. Mamy szczęście będziemy  hoteliku przed nimi.

W hoteliku okazuje się,  że bardzo słabo władają językiem angielskim. Kiedy dostajemy
pokój, próbujemy dowiedzieć się jak dostać się stad do Gintu do kamiennych megalitów. Okazuje
się, że to zadanie  arcytrudne do wykonania. Na transport publiczny mamy za mało czasu, natomiast
aby wynająć prywatny samochód,to chcą tu jakichś horrendalnych sum. Za dzień wycieczki 200
dolarów!!!

Postanawiamy iść spać i jutro z samego rana zobaczyć,  jak ułoży się sytuacja,  bo jakoś
trzeba się tu dogadać po angielsku. Czytałam wcześniej, że Tentena to dziwne miejsce i organizacja
czegokolwiek tutaj przeradza się w niewykonalne. No chyba, że posiada się gruby portfel. Idziemy
więc jeszcze do pobliskiego sklepu po picie i zupki chińskie, boi już nie mamy sił aby o 22 iść
gdziekolwiek i szukać czegoś do jedzenia. Tym bardziej, że cały czas jeszcze nie wrócił nam apetyt.
W samej Tentenie nie ma nic ciekawego, to tylko przystanek w połowie drogi do Togianów albo
miejsce wypadowe do rezerwatu w okolicach Gintu.

23 lipca (środa)

Po wczorajszym meczącym dniu podróży, wstajemy dzisiaj wyspani. Idziemy na śniadanie –
niezłe, bo naleśniki z bananami. Dosiada się do nas Niemiec, który już wczoraj z nami rozmawiał, a



widzieliśmy go również w Rantepao. Nie może zrozumieć, dlaczego chcemy jechać oglądać jakieś
kamienne megality, a on woli czystą naturę i dlatego ogląda wodospady. Pokazuje nam całą masę
zdjęć z różnych wodospadów, nie tylko z Sulawesi. Mówi, iż widział ich w sumie ponad sto. Ma też
filmiki kury z kurczakami i zachwyca się, że te malutkie kurczaki robią śmiesznie pi, pi, piiii. No
cóż wychowany w Berlinie, to gdzie miał widzieć kurę z pisklakami. Wewnętrznie ubaw mam po
pachy, bo Niemiec naprawdę jest zachwycony kurczakami.

Po  śniadaniu  idziemy  wypożyczyć  skuter.  Chcemy  jednak  jechać  nad  wodospad  skoro
megality są nieosiągalne.  Kiedy próbujemy wypożyczyć motor okazuje się że się nie da, bo te
skutery, które mają już zostały wypożyczone. Hmm dziwne miejsce. Idziemy więc do hotelu obok,
a tam jeszcze większy marazm. Wiatr hula po parterze budynku. Siedzi jakiś obcokrajowiec i akurat
rozmawia  z  „naszym”  Niemcem.  Pytamy czy da  się  wypożyczyć  skuter.  Odpowiedź  pada,  że
MOŻE, ale muszą to sprawdzić, a to trochę potrwa. Rezygnujemy więc. 

Obok jest jezioro Danau Poso, więc na chwilę przystajemy nad brzegiem. Przy brzegu w
specjalnych kojcach są hodowle ryb. Oczywiście nic nad wodą się nie dzieje, a taki potencjał ma to
miejsce. Jak sobie pomyślę o zeszłorocznym Inle Lake w Birmie, jak mieszkańcy dostosowali to
miejsce do turystyki, to tutaj jest totalnie odwrotnie. Nie dzieje się nic. 

Danau Poso jest  położonym na wyspie  Sulawesi,  niezwykle  malowniczym,  trzecim pod
względem wielkości jeziorem Indonezji. Położone jest na wysokości 600m npm. W najgłębszym
miejscu sięga 450 metrów głębokości.  Woda w jeziorze jest krystalicznie czysta i świetnie nadaje
się  do  pływania,  a  plaże  są  piękne  i  piaszczyste.  Jezioro  otoczone  jest  lasem  deszczowym,
plantacjami  kawy i  poletkami  ryżowymi.  Z  jeziora  poławiane  są  2-metrowej  długości  lokalne
węgorze.  W  okolicy  można  znaleźć  ogród  botaniczny  z  45  gatunkami  storczyków,  liczne
wodospady oraz jaskinie. Region ten słynie również z dzikich orchidei.

Czas pójść w kierunku miasteczka. I nawet udaje nam się trafić na informację turystyczną.
To  dopiero  ciekawe  miejsce.  Powinno  być  informacją  antyturystyczną.  Pytamy  o  połączenia
autobusowe do Poso...  Gość w informacji  śmieje  się i  mówi,  że to niemożliwe, bo tu są tylko
autobusy przelotowe i najczęściej pełne, więc najlepiej aby kupić u nich miejsce w „kijance” i spod
biura pojechać do Poso.  Do wodospadu też nie da się dojechać transportem publicznym, trzeba
wypożyczyć skuter, ale oni nie mają.  A w okolicy ceny są co najmniej dwa razy większe niż w
turystycznym Rantepao, gdzie  powinni zdzierać z turysty.  Naprawdę dziwaczne miejsce ta  cała
Tentena.

Postanawiamy iść dalej  przed siebie...  Między warungami (małymi restauracyjkami) nad
rzeką  Poso  dostrzegam  łódkę,  do  której  pakuje  się  sporo  osób.  Idziemy  zobaczyć  co  robią  i
popatrzeć na rzekę. Idę zrobić zdjęcie, a tu wyskakuje z łódki dziewczyna mówiąca po angielsku i
mówi, że płyną do wsi przy jeziorze, bo jest tam święto „dożynkowe”. Jak chcemy możemy się z
nimi  zabrać.  Wracają  popołudniu  do  Tenteny.  Po  porannych  niepowodzeniach  z  załatwieniem
czegokolwiek zaproszenie odbieramy jako zwrot na lepsze i postanawiamy niczego już nie szukać i
popłynąć  z  mieszkańcami  Tenteny.  Wszyscy  na  łódce  bardzo  się  cieszą,  że  płyniemy z  nimi.
Dziewczyna okazuje się być nauczycielka angielskiego w tutejszej szkole średniej, a dużą część
osób  na  owej  łodzi  to...  pozostała  część  grona  pedagogicznego.  Są  tu  nauczyciele  fizyki,
indonezyjskiego, ekonomii, religii. Ale nam się trafiło. Wycieczka z nauczycielami. Płyną do owej
wioski na zaproszenie innej nauczycielki.

W sumie  płyniemy  do  wsi  przez  1,5  godziny,  czyli  wioska  wcale  tak  blisko  nie  jest.
Podziwiamy cudne widoki okolicznych gór okalających jezioro. Często zbocza schodzą prosto do
jeziora,  więc  nic  dziwnego,  że  wczoraj  zamiast  wybrzeżem  znowu  jechaliśmy  górami.  Ekipa
nauczycielska  robi  sobie  z  nami  zdjęcia.  Naprawdę  na  łódce  jest  wesoło.  Dziewczyna  będąca
nauczycielka angielskiego ma na imię Nita.

Kiedy dopływamy do brzegu wsi, to wita nas głośna muzyka. Na plaży na jednej z łódek
stoją ogromne głośniki, przez które rozchodzi się donośna muzyka. Jak świętować, to świętować.
Dziękczynne dożynki pora zacząć. Idziemy niczym pielgrzymka do wsi, która nazywa się Dulumai.

Na środku wsi stoi protestancki kościół. Wioska jest fajnie zaplanowana na zboczu górski, z
cudownymi  widokami  na  jezioro.  Przez  wieś  poprowadzone  są  betonowe  alejki  na  różnych



poziomach  wzgórza.  Wszędzie  wylegają  ludzie,  którzy  podobno  świętują  owe  dożynki.  Tym
bardziej na widok dwojga turystów przywiezionych przez grupę nauczycieli. Każdy nas pozdrawia i
do nas macha. Wchodzimy do domu owej nauczycielki, która zaprosiła grono pedagogiczne. Na
początku wszyscy się modlą dziękując za dary, które dane im jest jeść, a potem wszyscy zabierają
się za konsumpcję. A jedzenia jest naprawdę dużo. Na stole stoją naczynia z różnym mięsem oraz
sałatkami z warzyw. Nita objaśnia nam co to za potrawy, bo jedna z misek zawiera mięso psa. Tego
jeść nie będziemy. Jest tu też ryż ugotowany na kilka sposobów i zawijany w liście bananowca,
tutejsza ryba z jeziora – odmiana węgorza, jest i wieprzowina, ale także cała masa słodyczy. Są
ciasteczka  przypominające  w  smaku  nasze  pączki,  ale  zrobione  z  ryżu  i  cukru  palmowego,
smakowite rurki, ale bez kremu. Można też wybić kolorowe mikstury – desery, w których pływają
galaretki, albo spróbować sfermentowanego ryżu w alkoholu. Wszyscy konsumują, aż im się uszy
trzęsą. Zaglądamy do kuchni, która wygląda tak, że w centralnej części na podwyższeniu znajdują
się dwa paleniska, a obok jest składzik drewna. Przypomina to trochę kuchnię w szałasie. Warunki
bardzo  spartańskie,  aż  dziw,  kiedy  pani  domu  zdążyła  przygotować  na  paleniskach  taką  ilość
jedzenia.

Kiedy kończymy jeść okazuje się, że idziemy teraz w odwiedziny do kolejnych domów, w
których mieszkają uczniowie szkoły, w której pracują nauczyciele. I tam też mamy jeść. Matko
droga, to po co cała ekipa tyle zjadła w pierwszym domku??? No cóż idziemy. 

Kolejny dom położony jest na zboczu i ma wielki taras, z którego roztacza się cudny widok
na jezioro. Tu też jemy, ale zdecydowanie mniej. Wybieramy makaron i ryby. Nita mówi, że w
kolejnych domach musimy „coś” spróbować, nie musimy jeść dużo. Ufff... Chociaż pojawia się
ciekawa  rzecz.  Pozostali  goście  również  nie  jedzą  dużo,  ale  przy  wyjściu  otrzymują  siatki  z
„prezentami” w  postaci jedzenia na wynos! Sami musimy się bronić, aby nam nie wciśnięto takich
„prezentów”. Na koniec wizyty jeszcze racza nas tutaj domowym bimbrem z kokosa. Piwo jest tu
raczej towarem ekskluzywnym, bo indonezyjski Bintang kosztuje w sklepie średnio 10zł. Tutejszy
alkohol z kokosa niby jest mocny, ale gdy próbujemy to wydaje się być słaby. Kolejny dom przed
nami.  Ograniczamy się do owoców – rambutanów. Są naprawdę pyszne. Nie umyka to uwadze
gospodarzy i kiedy opuszczamy domostwo, to dostajemy siatkę wypchaną owocami. Wycieczka ma
coraz więcej siatek z jedzeniem. Pan od fizyki z mieszkańcem wioski jeździ na skuterze i wiezie
siatki nauczycielom, bo jest tego coraz więcej. Idziemy kolejną betonową alejką po wsi. W piątym
domu jesteśmy już tak nafaszerowani jedzeniem, że pijemy z Pawłem wodę, ale  „wycieczka” nie
zrażona  pełnym  żołądkiem  dalej  zajada  kolejne  potrawy.  Jak  oni  dają  rade  to  wszystko
wepchnąć??? Oczywiście znowu dostają siaty z jedzeniem.

W każdym z domów panuje odświętna atmosfera, wszędzie ludzie się modlą, a potem jedzą
i żartują. Wracamy do pierwszego domu, gdzie dostajemy z Pawłem siatkę rurek, jak widać tutaj
zauważyli, ze nam to bardzo smakowało. No to upodobniliśmy się do naszej wycieczki – też mamy
dwie siatki jedzenia.  Po 4 godzinach we wiosce, odwiedzeniu 5 domów i tyluż uczt (niesamowite
tempo!) przychodzi czas pożegnania. Głośniki z plaży zostały przestawione pod kościół. Widać, ze
wieczorem będzie tu potańcówka. Na koniec pół wsi macha nam na pożegnanie. Podobno nigdy tu
nie było zagranicznych turystów.

Wsiadamy na łódkę i wracamy do Tenteny. Kiedy dopływamy powoli już się zmierzcha.
Pozostaje nam wypić zimne piwo w hotelu za udany dzisiejszy dzień. Siedząc na bambusowych
fotelach przed pokojem, przysłuchujemy się rozmowom innych turystów z obsługą hoteliku. Grupa
Hiszpanów jest ostro wkurzona, bo nie załatwiono im biletów na autobus publiczny do Rantepao. I
niestety zamiast jechać nocą, będą musieli czekać do rana i tutaj zostać. Sprytne zagranie hoteliku.
Oczywiście  okazuje się,  ze  nie  dało się  dzisiaj  kupić owych biletów,  jak chcą mogą próbować
wynająć prywatny samochód, który ich zawiezie. Biznes się kręci. Hiszpanie postanawiają zostać
do rana.  Przez chwilę rozmawiamy z Niemcem, który dzień spędził nad kolejnym wodospadem.
Ciekawa sprawa, że dzisiaj wieczorem nie przyjechał tu żaden nowy turysta, a wczoraj była taka
kumulacja. 

Nocą mocno leje, dobrze że nocą a nie w dzień....



24 lipca (czwartek)

Od rana w hoteliku ruch. Dużo osób wyjeżdża. Kiedy wstajemy, to prawie nikogo już nie
ma. Idziemy na śniadanie i na motorkach kierowcy wiozą nas na pusty terminal autobusowy. Mamy
szczęście, bo dosłownie po 10 minutach pojawia się bemo jadące do Poso. Płacimy za przejazd, ale
okazuje się, że 10 tysięcy rupii trafia do kieszeni gościa z terminalu, a 50 tysięcy do kierowcy.
Dziwny naprawdę ten region Sulawesi. Nic tu nie ma za darmo. Każdy każdemu za coś płaci. 

Jedziemy znowu krętą, górską drogą, choć jesteśmy w sumie tylko na 600 m n.p.m., gdzie
znajduje się jezioro. Jednak mimo to nasze bemo zaczyna się wspinać w tereny górskie. O włos po
drodze mijamy ciężarówkę. Aż mi się gorąco zrobiło.  Po niespełna dwóch godzinach docieramy do
Poso,  a  właściwie  na  terminal  położony jakieś  4-5  kilometrów od Poso.  I  tu  w sumie  zapada
decyzja,  ze  jednak  nie  zostaniemy w  Poso,  a  pojedziemy do  Ampany.  Z  gościem na  pustym
terminalu ciężko się dogadać, niby mówi, że bus będzie o 15, a jest 12.  Jakiś plecak obcokrajowca
leży w „poczekalni”. Nie ma co dłużej w tym dziwnym regionie zostawać, bo ludzie są naprawdę
dziwni. 

Skoro mamy trzy godziny, to postanawiamy podejść do pobliskiej wioski Lembomawo, w
której  ma  być  zakład,  w którym rzeźbi  się  w drewnie  hebanowym.  Idziemy,  strasznie  gorąco.
Ledwie nogę za nogą ciągniemy. W wiosce jakiś warsztacik jest, ale nic szczególnego, a poza tym
właściciela nie ma. Absolutnie nie warte oglądania, więc nie wiem co to robi w przewodniku. Może
ten, kto pisał przewodnik też miał dłuższy postój na tym terminalu autobusowym i z braku innego
zajęcia opisał sąsiednią wioskę. Udaje się nam za to obejrzeć gospodarstwo, w którym mieszkańcy
pakowali  koprę,  czyli  wysuszony  miąższ  (bielmo)  orzechów  palmy  kokosowej  (kokosowca).
Zawiera  on  około  70%  tłuszczu,  jest  stosowany do  wyrobu  oleju  kokosowego,  oczyszczony i
rozdrobniony (wiórki) używany jest w przemyśle cukierniczym   m.in. do wyrobu tortów i  ciast.
Najlepsza kopra to ta, pochodząca z suszarń na Archipelagu Malajskim, Cejlonie i Nowej Gwinei,
gdzie jest suszona gorącym powietrzem.  Mieszkańcy owego gospodarstwa właśnie pakują suszone
na  słońcu,  skorupy  kokosów  do  worków.  Obok  ktoś  suszy  ziarna  kakaowca,  co  skwapliwie
wykorzystuję,  aby  trochę  ziaren  uprosić  od  właścicielki.  Super  pakuje  mi  do  woreczka,  a
obserwujący mnie okoliczni mieszkańcy śmieją się ze mnie, z tego że zabieram ziarna do woreczka.

Wracamy na terminal, ale po drodze siadamy jeszcze w małym lokalnym sklepie. Nie ma tu
wiele,  ale zawsze można kupić zupkę chińską, którą od razu właścicielka sklepiku zalewa nam
gorącą wodą, trzymaną w termosach. Potem oczywiście połowa rodziny robi sobie z nami zdjęcia.
No dobra czas wracać, bo niedługo ma być bus do Ampany. Siadamy w budce poczekalni, która
chyba jednocześnie jest domem pana „biletera”.  Po kwadransie pojawia się „nasz Niemiec” od
kurczaczków, którego to właśnie plecak leży w budce. Był w Poso, ale niczego ciekawego tam nie
ma. Jedzie ostatecznie w przeciwnym kierunku, do parku w którym jest  nic innego jak kolejny
wodospad, a poza tym chce tam pojeździć na... koniu. 5 minut później sprzedawca biletów zabiera
Niemca na motorze w inne miejsce, skąd ma odjechać do parku. Wegetujemy więc dalej sami na
terminalu. To niemożliwe, żeby nikt stąd nie chciał jechać. Coś chyba nam z tym transportem nie
wyszło. Jedyne co tu przyjeżdża to spore ilości bemo, ale przelatujące przez Poso i jadące dalej.
Tutaj bemo zatrzymuje się na chwilę, aby ludzie mogli coś sobie kupić. Dwie panie lezą na ławkach
i mają przenośny punkt sprzedaży napojów i ciasteczek. Bemo są wypchane ludźmi i towarami.
Bemo to malutki busik, ale jak widać nawet takie małe auto jest w stanie na dachu przewieźć szafy,
motory, krzesła i Bóg jeden wie, co tam jeszcze w tych pakunkach jedzie.

Do godziny 15 jeszcze dwadzieścia minut. Ciekawe ile spóźni się nasz transport. Oby jak
najmniej, bo do Ampany jeszcze 5 godzin jazdy, więc dojedziemy i tak po ciemku. 15 minęła, a
busika ani widu, ani słychu. 

Pojawia się jakiś o 15:30, ale zapchany jest po brzegi. No to pięknie... Nasz bileter zaczyna
gdzieś wydzwaniać i coś dla nas szuka, a my obserwujemy plączące się po terminalu kozy, które raz

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Gwinea
http://pl.wikipedia.org/wiki/Archipelag_Malajski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasto_(deser)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Olej_kokosowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82uszcze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bielmo_(botanika)


po  raz  zaglądają  do  naszej  „poczekalni”.  W  końcu  gość  zabiera  nas  300  metrów  dalej  na
rozwidlenie dróg i coś cały czas wypatruje. Hmmm, może jednak gdzieś pojedziemy dzisiaj. W
końcu dopiero o 16:30 pakuje nas do busa, ale niestety musi zmieścić nas trochę na docisk. Roi
lekkie przemieszczenie jadących pasażerów, ale i tak dostajemy z Pawłem... jeden wspólny fotel.
Masakra. Dobrze chociaż, że to bus a nie małe bemo, bo przynajmniej jest dużo miejsca na nogi i
można je rozprostować. W busie przeznaczonym na 8 osób, jedzie aż 12. Znowu śmigamy krętymi
drogami, które raz są, a raz zamieniają się w wyboiste wertepy. Wtedy cały busik podskakuje, a my
z nim na siedzeniach. Rob się coraz ciemniej. Mnie coraz bardzie drętwieje ta część ciała na której
siedzę, bo ileż można jechać we dwie osoby na jednym siedzeniu? Za oknem gdy zapada ciemność
można zobaczyć palące się przy domostwach, na podwórkach świece. Zbliża się koniec ramadanu,
co widać po ruchu publicznym i zapchanych busikach. 

Po 5 godzinach docieramy do Ampany, a kierowca rozwozi ludzi pod domy, a nas pod same
drzwi hotelu Oasis. No fantastycznie, jakaś pozytywna odmiana po dzisiejszym dniu. W hotelu o
dziwo jest pusto. Miejsce z wieloma pokojami, które świeci pustkami. Gdzie turyści??? Dostajemy
duży pokój i idziemy coś zjeść, bo dzisiaj oprócz śniadania, jedliśmy zupkę chińską. Na ulicach
ruch jak  nas przed Bożym Narodzeniem. Wszyscy coś kupują, a że muzułmanie mogą jeść po
zachodzie słońca, to teraz po całym dniu trwa dopiero wzmożone gotowanie na ulicach. Jemy w
przydrożnym barze sataje z kurczaka w pysznym słodkim sosie sojowym. Sataj to kawałki mięsa
(mam nadzieję, że mięsa, a nie podrobów) nadziane na patyczek i grillowane. 

Ampana to miejsce, w którym znajduje się port. Miasteczko żyje właśnie dzięki portowi,
który  łączy  Sulawesi  z  archipelagiem  wysp  Togianów,  które  są  chętnie  odwiedzane  przez
zagranicznych turystów. 

Po powrocie  do pokoju,  włączamy wiatrak,  aby trochę  rozgonił  gorąc  w pokoju  i  przy
cmokaniu, biegających po ścianie gekonów idziemy spać. Jak w pokoju jest gekon, to przynajmniej
święty spokój z komarami, bo zwierzątka bardzo lubią te owady.

25 lipca (piątek)

O 3 nad  ranem budzi  nas  ryk  muezinów z  okolicznych  meczetów.  Co za  potworności.
Środek nocy, a oni wyją niczym syreny. Co z tego, że jestem w zamkniętym pokoju, to i tak mam
wrażenie jakby nasz hotel był w samym centrum tego „koncertu”. Nie da się spać. Dlaczego o takiej
porze? To jeszcze trzy godziny do wschodu słońca.  Może to dlatego, ze to ostatni piątek ramadanu?

Wstajemy  o  8  rano.  Jest  nawet  śniadanko.  Pod  wiatą  w  ogrodzie  jemy  racuchy  w
czekoladzie  i  świeże  malutkie  banany.  Oczywiście  dosiada  się  w  nasze  pobliże  hotelowy
„biznesmen”, który już wczoraj próbował nas nagabywać, ale byliśmy zmęczeni i go zbyliśmy, tym
bardziej  że za różne rzeczy chciał  sporych pieniędzy.  Rano przy śniadaniu przepuszcza na ans
kolejny atak, no cóż nikogo innego oprócz nas chyba w tym hotelu nie ma. Zadziwiające wręcz.
Nagabuje nas na wycieczkę na przylądek ognisty w Tanjung Api National Park. Z wczorajszych 400
tysięcy rupii robi się dzisiaj już 300 tysięcy. Zachwala i zachwala. Hmm jakoś mi się nie chce w to
wierzyć, że tam są jakieś ognie, ale w sumie skoro i tak nie mamy co robić, a statek na Togiany jest
jutro, to może warto popłynąć. Najpierw po śniadaniu oddajemy rzeczy do pobliskiej pralni. To taka
miejska pralnia, gdzie od 6 rano do północy cały czas pierze się pranie ludzi z całej okolicy. Pralki
działają praktycznie non stop i na całą okolice czuć zapach proszku do prania. Nawet wielkie misie
– maskotki są oddawane do prania. To chyba wielkie porządki przed końcem ramadanu.

Idziemy na przystań. Fajnie, bo zaraz obok naszego hotelu odchodzą statki, więc jutro nie
trzeba będzie nigdzie jechać, tylko przejść się do portu. Wsiadamy do małej łódki, która nawiguje
dziadek. Oczywiście nie zna angielskiego, więc nie ma jak z nim zamienić paru słów. Płyniemy 45
minut na owy przylądek ognisty. Zobaczymy, co tam zastaniemy, ale jakoś nie nastawiam się an
fajerwerki.  Niedaleko brzegu,  dziadek musi  mocno manewrować łódką,  aby ominąć  rafę,  a  na
dodatek jest odpływ, czyli  poziom wody znacząco się obniżył. Rafa koralowa jest tu piękna, w
kształcie  wielkich  kalafiorów,  a  morze  w kolorze  czystego  szmaragdu.  Widać  bąble  powietrza



uchodzące spod dna morskiego i czuć siarką. Hmm a jednak coś tu się dzieje. W wielu miejscach
woda  wręcz  bulgocze  od  wydobywających  się  gazów.  Tam gdzie  jest  ich  najwięcej,  najlepiej
ukształtowana jest rafa koralowa. 

Wysiadamy  na  brzeg,  a  dziadek  prowadzi  nas  w  miejsce,  gdzie  jest  ogień.  Słychać
podziemne  dudnienie.  Jakby gdzieś  tam gotowała  się  zupa.  Wystarczy  kijem poruszać  grunt  i
powierzchnia się samoistnie zapala. Po wrzuceniu suchych liści do dziur w plaży, pojawiają się w
tych  miejscach  małe  ogniska.  Kawałek  dalej  jest  drugie  takie  miejsce.  Okoliczne  podłoże  jest
gorące. Czuć to przez podeszwy sandałów, a dotykając skał czuć, również że są nagrzane od tego
wewnętrznego  ciepła.  Wrzucenie  czegokolwiek  suchego  w  pobliże  tych  miejsce  powoduje,  ze
przedmiot  ulega  spopieleniu.  Skały odsłonięte  przez  odpływ świszczą,  bo  wszędzie  są  otwory,
którymi uchodzą gazy spod ziemi. Skały pokrywa lekki nalot siarki. Fajne miejsce. Czas na małą
kąpiel wśród małych bąbelków, niczym małe jacuzzi. Dookoła pływają małe kolorowe rybki. Rafa
blisko brzegu jest  kolorowa. Długo nie  siedzimy w wodzie,  bo pływać się  za bardzo nie  da z
powodu odpływu i niskiego poziomu wody oraz sterczącej dookoła rafy, ponadto woda nagrzana
jest niczym zupa. 

Wracamy do łódki. Dziadek odpływając od ognistego przylądka pokazuje nam jeszcze w
morzu podwodny gejzer. Tutaj to dopiero są bąble, a rafa koralowa ogromna.

Przed godziną 14 jesteśmy z  powrotem w Ampanie. Idziemy do portu, zobaczyć czy można
zakupić bilety na jutrzejszy statek.  W budce portu dowodzi śmieszna kobieta, która w tym upale
nosi wełnianą czapkę. Siebie nazywa Miss Harbour (Panią Portową). Mówi nam, że statek odpływa
jutro o 10. mamy przyjść o 9:30. Kupujemy bilety i wracamy do baru, w którym wczoraj jedliśmy
sataje, aby dzisiaj zjeść je ponownie. Dzisiaj dostajemy jeszcze gratisowo rosołek do zestawu. Szal
zakupowy dalej  trwa.  Na  stoiskach  oferowane  są  całe  słoje  ramadanowych  ciasteczek,  ciasta,
ubrania oraz fajerwerki niczym na Nowy Rok. Zresztą od wczoraj co chwilę gdzieś wybuchają
petardy.  Wszyscy ludzie  są  tu  zdecydowanie  milsi  niż  w Tentenie  i  Poso.  Co chwilę  ktoś  ans
pozdrawia, a do mnie to nawet wołają „hello mister”. Już zauważyłam, że Indonezyjczycy używają
tego zwrotu zarówno do turystek jak i turystów. 

Wracamy do hotelu, aby odsapnąć, bo dzisiaj jakoś wybitnie parno i gorąco jest. Nie ma  to
jak zimny prysznic. Zjadamy zakupioną na bazarze papaje, ale jest dość kiepska, bo mało dojrzała.
Za to sok prosto z kokosa jest orzeźwiający. Komary tną tu niemiłosiernie. Nasz naturalny repelent
przestaje działać, więc sięgamy po drugi, z zawartością DEET, czyli ze związkiem odstraszającym
owady. Ten zaczyna działać i stajemy się „niewidzialni” dla komarów. Podfruwają do nas na 20 cm
i tak jakby się odbijały od niewidocznej szyby. 

Zastanawiamy się ile dni spędzić na wyspie Malenge, czy może jednak w drodze powrotnej
zatrzymać się jeszcze na innej wyspie. Znajdujemy telefon na wyspę Kadidiri, i Paweł dzwoni aby
zapytać  o  ceny noclegów.  Jednak  w tym samym momencie  słyszymy dzwoniący telefon  przy
recepcji w hotelu. Kiedy Paweł się rozłącza, tamten telefon też przestaje dzwonić. Upsss... to ten
sam telefon na wyspach niem mają telefonów i jak widać hotel Oasis pośredniczy, to już się nie
dziwię naszemu hotelowemu „biznesmenowi” co tak za nami łazi. Dobrze, że nie odebrał naszego
telefonu, to by się zdziwił, że dzwonimy z pokoju obok...

W końcu pojawili się w hotelu inni turyści z Hiszpanii. Wieczorem chcemy odebrać nasze
pranie  z  pralni,  ale  niestety,  mimo,  ze  miało  być  gotowe o  22,  to  nie  jest.  Pani  próbuje  nam
przekazać, że będzie rano. No cóż, nie pozostaje nam nic innego jak jutro rano przed wypłynięciem
odebrać pranie. 

Padam do łóżka. Dzisiaj nie wiem jak spać, jest tak gorąco i nawet wiatraczek zapewniający
jakiś ruch powietrza nie daje rady z wilgotnością. Oby udało się zasnąć....

26 lipca (sobota)

Budzę się o 6 rano. Hmm żaden z muezinów wcześniej się nie odezwał. No to ciekawe.



Dobra  to  jeszcze  podrzemiemy do  7:45  i  wtedy wstaniemy.  Zaraz  po  budziku  do  drzwi  wali
„biznesmen”, który każe nam się szybko zbierać, bo prom dzisiaj odpłynie wcześniej. Tak samo w
sąsiednich dwóch pokojach inni turyści, zostają postawieni na równe nogi. No cóż ze śniadania nici,
dobrze, ze mamy suche ciasteczka kupione. Paweł biegnie do pralni po nasze ubrania, a ja pakuję
nasze rzeczy do plecaków. Po kilkunastu minutach Paweł wraca. Nie było łatwo, bo nie mógł się
dostać do pralni, bo było zamknięte, ale w końcu ktoś otworzył. 

Zabieramy rzeczy i przez okoliczny bazar pędzimy do portu. Tam stoją już dwa statku pełne
ludzi i towarów. Kiedy oni się już zdążyli zapakować? A na dodatek wsiadają jeszcze kolejni ludzie
i  doładowywane  są  kolejne  towary.  Wszystkim  zarządza  „Miss  Harbour”.  23  zagranicznych
turystów upycha na tyle statku na ławeczkach, ale aby tam się dostać, trzeba pokonać pokład z
dwoma piętrami łóżek, gdzie jest cala masa ludzi siedząca w kucki. Na tym pokładzie w przejściach
stoją  skutery,  ludzie  tobołki  i  weź  tu  to  wszystko  omiń  w  drodze  na  tyły  statku.  W końcu
poturbowani docieramy i zajmujemy miejsca. Statek pod pokładem ma jeszcze jeden identycznie
wyglądający pokład.  W sumie  na statku  jest  kilkaset  ludzi,  o  towarze nie  wspominając.  Paweł
odkrywa,  że jeszcze trochę ludzi siedzi na dachu,  a są tam jeszcze ulokowane sofy i  fotel.  Na
dziobie statku kilkanaście skuterów i palety z setkami jajek, które smażą się na słońcu przez kilka
godzin płynięcia. 

Grupa Indonezyjczyków gra w karty. Co ciekawe na uszach maja poprzypinane klamerki,
takie jak do prania... Chyba jak ktoś przegra partię to przypina sobie do uszu.

Takie przeładowanie statku, to oczywiście efekt końca ramadanu. Każdy chce pojechać do
domu na święta. Wśród obcokrajowców głównie Francuzi, kilku Hiszpanów, Szwajcarzy i my. Jak
się okazuje większość z tych turystów spała w bungalowach na obrzeżach Ampany. 

Wyspy Togiany to archipelag 56 wysepek  na morzu Moluckim w zatoce Tomini. Główne
wyspy:  Batudaka (z głównym miastem Wakai),  Togian,  Unauna, w większości  otoczone rafami
koralowymi.  Powierzchnia  archipelagu  jest  nizinna,  porośnięta  lasem równikowym,  jedynie  na
wyspie Unauna większe wzniesienie (402 m n.p.m.), to wulkan Colon. Na Togianach dominuje
uprawa ryżu, palmy kokosowej, rybołówstwo, turystyka (gł. nurkowanie). Togeany to wyspy, które
pod względem przyrodniczym wyróżnia obecność trzech rodzajów rafy: atolu, rafa barierowa i rafa
okalająca  (  na  płyciznach,  w  lagunach).  Wszystkie  można  zobaczyć  w  zasadzie  podczas
snorklowania. Na jednej z raf można zanurkować i zobaczyć zatopiony samolot bombowy z czasów
II wojny światowej.  Można tam oglądać pod wodą wiele gatunków roślin, zwierząt i stworzeń
takich jak: gąbki, hydrofoby czy inne skorupiaki. Jest tego naprawdę ogrom. Togiany to dom 500
gatunków korala, 600 gatunków ryb zamieszkujących rafę. Większość archipelagu w 2004 roku
została przemianowana w park narodowy. 

Płyniemy o dziwo z całym tym czamadanem dość wolno, ale przynajmniej nie toniemy...
Mamy ze sobą GPS, który w Ampanie pokazuje 0,5 stopnia na południe od równika. Po ponad
czterech godzinach płynięcia, mijając całą masę wysepek, dopływamy do miejscowości Wakai na
centralnej wyspie Togianów. Ciekawe, jak bardzo przeludni się nasz stateczek. Chwila przystanku
trwa niestety ponad 1,5 godziny. Niestety tyle potrzeba, aby wysiadła spora część osób, ale i żeby
wybebeszono statek z różnych dóbr powtykanych w różne miejsca. Z zaciekawieniem przyglądam
się co można wieźć na statku,.  A więc,  statek puszczają dziesiątki  pudeł  z zupkami chińskimi,
palety jaj,  skrzynie z  kurami,  pręty zbrojeniowe,  rury,  kosze pomidorów, dynie,  skutery,  Ni  po
prostu wszystko co możliwe. Zaglądam nawet na mostek do kapitana, który po zrobieniu mu zdjęć
z chęcią je ogląda.

Szukamy czegoś do jedzenia, ale to nie takie proste, bo przecież trwa jeszcze ramadan, a
więc  i  „lotnych”  sprzedawców  ciężko  namierzyć.  W  końcu  udaje  mi  się  znaleźć  krążącego
sprzedawce z koszykiem. Zaglądam co tam ma. No fantastycznie! Banany smażone w cieście i na
dodatek jeszcze ciepłe.  Biorę 10 sztuk,  a koszt tylko 30 groszy za jednego. Pan wybiera mi te
największe. Ale będzie wyżerka... Biorąc pod uwagę, że śniadania nie zdążyliśmy zjeść, bo trzeba
było gnać na statek. Życie nam ratowały krakersy. Ale krakersy to chyba jednak za mało aby cały
dzień egzystować.
 W końcu statek odbija  i odpływamy z Wakai. Płyniemy dalej niby jeszcze trzy godziny przed



nami, ale czas wlecze się w nieskończoność. Zawijamy do kolejnych wiosek na wyspach. Coraz
mniej ludzi i towaru na statku, ale mimo wszystko na każdym postoju na przystani ląduje sporo
rzeczy. Naprawdę nie mam pojęcia gdzie to się mieściło i to prawdziwy cud, że statek po drodze nie
zatonął.  Trzy godziny minęły,  a  tu  nic.  Do naszej  wyspy Malenge kawał  dogi.  Coraz  bardziej
zapada ciemność, a my płyniemy. Już po ciemku zawijamy do kolejnego małego portu. Tu znowu
trochę czasu na rozładunek. Tutaj też z dachu na linach są spuszczane dwie sofy jedna dwu, a druga
trzyosobowa oraz fotel. Znowu trochę to trwa. Tym bardziej, że trzeba jakoś ze statku oświetlić
tonący w ciemności pomost portu. Odpływamy. W tej czarnej nocy mrok rozświetlają... fajerwerki.
Widocznie ktoś z wysiadających ze statku przywiózł je na święta i już je odpala. Dość absurdalny
widok na tym końcu świata.

Płyniemy  dalej.  Na  tyłach  statku,  gdzie  zostało  sześcioro  turystów,  porozsiadali  się
miejscowo, którzy teraz z  racji  tego iż  słońca zaszło,  wypalają  papieros za papierosem. Chyba
nadrabiają cały dzień, kiedy ramadan im zakazywał. Statek płynie ku czerni nocy... dziwne uczucie.
Nie ma nawet reflektorów, tylko jakieś dwa słabe żółte światła. Dobrze że chociaż jest nawigacja...

Do Malenge docieramy o 20:30 czyli po ponad 11 godzinach, a nie 8. Paweł ma nadzieję, że
ktoś będzie na nas czekał, bo na pewno dotarła nasza prośba o nocleg. Kiedy wysiadamy, to niestety
nikt  na  nas  nie  czeka.  Turyści  zostają  poprowadzeni  alejką  święcących  się  ramadanowych
lampionów do  loosmenu  Malenge  Indah.   Miejsce  to  jest  powiązane  z  naszymi  chatkami,  do
których chcemy popłynąć. Trafiamy na właściciela, ale on nie ma naszej rezerwacji. No cóż skoro
tu nie ma telefonów, ani internetu, to można tylko przekazać informację przez kogoś. Chyba Czech,
którego mailowo prosiliśmy, niestety nawalił. Widać jednak, że jakieś rezerwacje udaje się zrobić,
bo gość wyciąga kartkę z kieszeni, gdzie trochę zapisanych rezerwacji ma. Czyli jednak jakoś się da
to zrobić. 

Okazuje się,  że  niestety wolnych chatek nie  ma.  Będą dopiero  jutro,  bo część  turystów
wyjeżdża, aby nie utknąć tu na święto końca ramadanu. Gość obiecuje zawieźć nas do chatek jutro.
A dzisiejszą noc mamy spędzić w tym loosmenie. Na pierwszy rzut oka dość obskurne miejsce
noclegowe położone na  palach w morskiej  wodzie.  No ale  się  decydujemy.  Pozostała  czwórka
turystów wsiada do łodzi innego miejsca noclegowego i płyną na inną wyspę. No nie chciałabym w
takiej łódce wybierać się gdzieś po nocy... to już wolę zostać w tym loosmenie.

Po chwili spotykamy parę innych turystów, którzy przypłynęli tu z chatek i potwierdzają, że
jutro sporo osób odpływa. Oni śpią tutaj przy porcie, aby nie trzeba było się zrywać o 4 rano na
statek.  No to się uspokajamy, że jutro będziemy w wymarzonych chatkach.

 Na drugi rzut oka loosmen nie wygląda tak obskurnie, mimo że dalej jest to box zbitych
desek. Nawet jedzonko dostajemy w postaci ryżu, zupy chińskiej, smażonego jajka. Po całym dniu
to zestawienie jest nawet dobre. 

Malenge, to niewielka wyspa odległa o 8 godzin płynięcia statkiem (jak dobrze pójdzie) z
Ampany. Trudno się tu dostać i wydostać. Ma główna wieś z portem o tej samej nazwie co wyspa.
Turyści  przypływają  tu  aby  „odciąć”  się  od  cywilizacji,  nurkować,  albo  odwiedzić  lud  tzw.
morskich cyganów.

Czas  się  iść  myć.  Spotkanie z  łazienką nie  należy do najprzyjemniejszych.  To  coś,  co
przypomina trochę  wychodek,  ale  robi  jednocześnie  za  toaletę  i  prysznic.  Nazywane jest  to  tu
„mandi”, co oznacza że łazienka jest wyposażona w beczkę z wodą oraz naczynie do polewania się.
No cóż damy radę, ale zęby myję w mineralce....

 27 lipca (niedziela)

Po godzinie 5 rano budzi mnie łomot biegania po podłogowych deskach pomostu na którym
znajdują się nasze „pokoje”. Owa para turystów jest właśnie poganiana przez gościa z loosmenu.
Prom oczywiście przypłynął wcześniej i za chwilę odpływa. Tyle co wstali, to już muszą biec na
statek.

My wstajemy o 7:30. Gość, mówi, że mamy domek. Zjemy śniadanie (zupkę chińską!!!) i



możemy  płynąć.  Siedzimy  na  pomoście,  gdzie  właściciele  loosmenu  mają  hodowlę  ryb  w
specjalnych zagrodach. Dno morskie tutaj jest całe usłane kolczastymi jeżowcami. Nie ma mowy o
wchodzeniu do wody.. Nabicie się na takiego jeżowca musi być okropne.

Na łódkę oprócz nas zostają zapakowane palety z jajkami. Łódka na silniku płynie do chatek
około 25 minut. 

Kiedy  docieramy  an  miejsce,  jestem dość  przerażona,  bo  plaza  ma  może  150  metrów
długości i dalej nie da się przejść bo ograniczają ją skały, za plażą jest dżungla. Pierwsze, co myślę
to, że umrę tu na tym skrawku plaży!!! co my tu będziemy robić przez te kilka dni??? trochę będzie
jak w klatce! Trochę to przerażające.

Łódka, aby dopłynąć do plaży ma specjalny korytarz wodny, bo inaczej płynęłaby po rafie i
ją niszczyła.

Dostajemy  ostatni  domek  w  rzędzie,  wśród  drzewek  bananowców,  różnej  wielkości.
Drewnianych domków jest tu w sumie 7. Oprócz nas jest tu 8 osób – Amerykanka Lucy, Magda z
Polski  wraz  z  Niemcem – Thomasem, starsze małżeństwo z Dortmundu,  Angielska  rodzinka z
Wielkie Brytanii, gdzie kobieta okazuje się mieć na imię Janina. Jej ojciec podobno był Polakiem i
został po wojnie w Anglii. Jej ojciec pochodził ze Szczawnicy, gdzie co kilka lat przyjeżdżała na
wakacje. Cała ekipa sprawia fajne wrażenie.

Z Pawłem uczymy się snorklowania, czyli pływania z rurką i maską, a że rafa jest przy
brzegu,  to  daleko  nie  trzeba  płynąć.  Ależ  tu  jest  rybek!  Żółtych  i  czarnych  w  zielone  lub
pomarańczowe paski,  są  ryby tęczowe i  z  podnoszonymi grzywami.  Pierwsze koty za płoty w
snorklowaniu i już mi się w palec wbija kawałek korala. Potem trochę się muszę męczyć aby to
diabelstwo wyjąć z palca.

Po  godzinie  12 obowiązkowo wszyscy goście  zbierają  się  na werandzie i  jest  wspólny
lunch. Jedzenia tyle przygotowane, jakby miał się wyżywić szwadron wojska, a nie 10 turystów.
Jest  obowiązkowo  ryż,  ryba  oraz  cała  masa  różnych  sałatek  warzywnych.  Nie  może  również
zabraknąć jajka sadzonego w keczupie.

Po lunchu wspólnie z Niemcami i  parą polsko-niemiecką płyniemy kilka kilometrów od
brzegu na tzw. rafę nr 5. Żesz kurczę, no nie wejdę do wody! Głęboko jest jak diabli. Mam jedną
myśl, że się tu utopię. W końcu po długich próbach, udaje mi się wejść do wody, ale praktycznie nie
odklejam się od drabinki. To co jest po wodą, jest niesamowite, przez duże N. Rafa niczym poroże
jelenia. Inna forma przypomina liście sałaty, ale gigantyczne, bo kilkumetrowe. Do tego wszędzie
dookoła ryby. Taki kosmos pod wodą.

Jesteśmy tu na środku bezkresu wraz z naszym właścicielem chatek i jego dziećmi, które
mimo ze mają 7 i 13 lat, to wyglądają jakby mieli co najmniej 2 lata mniej. Wskakują do wody i co
chwile nurkuj na kilka metrów w głąb. Strasznie im tego zazdroszczę, a gość po prostu ma ubaw ze
mnie. Chyba nie może sobie wyobrazić, że można tak nie umieć pływać, bo przecież tutaj każdy
jest wychowany na morzu. Pozostała nasza ekipa pływa gdzieś tam daleko od łódki, tylko rurki do
oddychania wystają nad wodą.  Niemcy mają kamerę GOPRO, więc kręcą rewelacyjne filmy pod
wodą.

Popołudnie po powrocie z rafy nr 5, spędzamy na leniuchowaniu. O 17 wszyscy znoszą
krzesła z domków i ustawiają je na plaży i przy piwie czekamy na zachód słońca. Co jakiś czas leci
obok nas duży nietoperz, albo morski ptak. Gdzieś tam w oddali widać wyspę Una-una z wulkanem
Colo. Jest to aktywny wulkan, który co jakiś czas demonstruje swoja siłę. Wybuch w 1983 roku
zniszczył całą wyspę, a 90% powierzchni pokrył wulkaniczny pył. 

W naszym „resorcie” jest  dwóch Indonezyjczyków, którzy odpowiadają za to aby plaża
była  czysta  i  rano  oraz  wieczorem  sprzątają  piasek  z  liści  i  spadających  z  drzew  pięknych
pomarańczowych  kwiatów.  Mają  do  tego  „szczotkę”  złożoną  z  patyków,  na  które  nabijają
napotkane śmieci.

Obok  domków  są  bananowce,  ale  zastanawia  mnie  jak  szybko  rosną.  Muszę  to
poobserwować. Aby goście się nie nudzili jest tu nawet rozstawiona siatka do piłki plażowej. 

O 19 przenosimy się wszyscy na werandę. Nadchodzi pora kolacji. Znowu dużo dobrego
jedzenia  i  oczywiście  kolejne  gatunki  ryb,  a  na  deser  ananasy.  Potem  czas  umilamy  sobie



rozmowami. Każda z osób tutaj będących jest w podróży od pewnego czasu. Najdłużej Magda i
Thomas, bo od 4 miesięcy, a planują co najmniej rok, po różnych kontynentach.  Lucy dla odmiany
zrobiła sobie tutaj wakacje, bo skończyła pracę w Australii, a potem chce pojechać pracować w
Nowej Zelandii. 

Gość  z  obsługi  przy  skarpie  kładzie  owoc  orzecha  kokosowego  dla...  mieszkającego  w
pobliżu kraba kokosowego, ale niestety jest kapryśny i się nie pojawia, a podobno jest bardzo duży. 

Prąd jest tu tylko między 18, a godziną 22, więc po 21 czas opuścić jadalnię, bo potem nie
trafi się po ciemku do łazienki. Na dodatek nie ma zasięgu telefonii, nie mówiąc już o internecie. A
ciemność tu dookoła jest taka, że oko wykol. Obserwuję, że morze przy brzegu połyskuje, a to nic
innego jak fluorescencyjna trawa morska. 

Oglądamy jakiś film, ale bateria niestety nie daje radę, prądu nie ma bo już 23:00. Będziemy
musieli film dokończyć jutro wieczorem. 

Nasz GPS wskazuje 0°14′ S, 122°44′ E, czyli od równika jesteśmy tylko 26 kilometrów! Do
snu kołysze nas szum morskich fal.

28 lipca (poniedziałek)

Dzisiaj  święto końca  ramadanu.  Wstajemy o 8 rano.  Ja  wyspana do granic możliwości.
Śniadanie jest  niestety kiepskie,  bo składa się na nie ciasto o dziwnym smaku, banany i  jakieś
placki, które smakują niczym ropa.

Przed moim domkiem bananowiec  rozwinął  do połowy wielki  liść.  Ciekawe jak  będzie
jutro.  Z ziemi  dookoła wychodzą małe sadzonki  bananowców. Muszą mieć tu  naprawdę niezłe
tempo rośnięcia. Szkoda, że moje próby posiadania bananowca spełzają na niczym i drzewka mi
niestety usychają.

Bierzemy rurki  z  maskami  i  idziemy snorklować.  Dzisiaj  rano jest  tu  dużo kolorowych
rybek. Mam tu nawet różową przyjaciółkę, która pojawia mi się co jakiś czas 20 cm od twarzy.
Okazuje się,  że to  nie gest  przyjaźni,  a raczej  coś odwrotnego.  Prawdopodobnie w pobliżu ma
gdzieś złożona ikrę i jej teraz broni i pilnuje przed intruzami. Paweł robi zdjęcia swoją podwodna
komórką. Zobaczymy  co nam wyjdzie. Daleko nie odpływam, bo boję się głębokości. Natomiast tu
gdzie sobie dryfuję jest cudnie. Rybki nawet są w wodzie o głębokości 50 cm. Wystarczy leżeć na
wodzie i  się unosić a rybki przepływają obok. Można podpatrzeć ich życie.  Jak odstraszają się
nawzajem, jak pływają w określone rodzaje koralowców i się dożywiają. Nawet mam wrażenie, że
to  są  te  same  ryby  z  wczoraj.  Jak  widać  muszą  mieć  dokładnie  te  same  rewiry,  w  których
przebywają. Czasami przepływają ogromne ławice ryb, składające się z kilkudziesięciu ryb różnej
wielkości.  Ten  podwodny  ogród  naprawdę  jest  cudowny,  zwłaszcza,  kiedy  świeci  słońce,  bo
promienie wnikają w wodę i  oświetlają całą  rafę z rybami.  Okoliczna rafa  ma różne kształty i
kolory. Aż nie chce się stąd wychodzić, ale trwa właśnie odpływ i niestety za chwilę będę nogami
zahaczać o rafę. Pora więc wychodzić, tym bardziej, że zbliża się pora lunchu.

Na  lunch  kolejny  gatunek  i  inny  sposób  przyrządzenia  ryb  i  nowe  sałatki  warzywne.
Schudnąć to tu się nie da. Jedzenie jest przepyszne, a na dodatek w miłym towarzystwie.

Po lunchu płyniemy do oddalonej o 15 minut łódką wioski morskich cyganów. Zostajemy tu
wysadzeni, a 4 pozostałe osoby płyną dalej na rafę nr 5. Dzisiaj każdy gdzieś wybywa z naszych
chatek. Rodzinka angielska i Amerykanka popłynęli do głównej wioski Malenge. Tak więc nasz
„resort” opustoszał na popołudniowe godziny.

Bajo tzw. morscy cyganie, to lud który rodzi się na morzu i tam spędza większość swojego
życia,  a  na  ląd  schodzą  tylko  po  to,  by  kupić  paliwo  albo  naprawić  łódź..  Ojcowie  podobno
zabierają do łodzi swoje 3-dniowe dzieci, aby już przyzwyczajały się do morskiego życia. Lud Bajo
mieszka rozproszony w różnych częściach Indonezji, łączy ich język przodków, który podobny jest
do tagalog, języka Filipińczyków.

Bajo  wybierają  małe  skalne  wysepki,  które  obudowują  domami  na  palach  i  łączą  je



mostkami. Domy są drewniane,postawione na palach, a w środku właściwie niczego nie ma. Taki
dom zwykle zamieszkuje jedna rodzina. Bajo przy swoich domkach mają niewielkie dłubane łódki,
którymi wypływają na połowy ryb. To główne zajęcie mężczyzn. Ryby łowią zarówno sieciami, jak
i pływając wpław i posługując się niewielkim harpunem, czego sami byliśmy świadkami. Natomiast
kobiety zajmują się domem, dziećmi i pomagają w czyszczeniu ryb i naprawie sieci. Od ludu Bajo
lokalni mieszkańcy wysp zakupują owoce morze. 

  Niektórzy Bajo są w stanie swobodnie nurkować na głębokość ponad 20 metrów, aż do
dolnej części rafy, w poszukiwaniu ryb. W ich życiu czas mierzony jest przypływami i odpływami
morza, a nie godzinami i minutami.

Morscy cyganie,  to ludzie wychowani  w wioskach usytuowanych na małych wysepkach
rozrzuconych  na  wodach  morskich,  bardzo  często  domy  ich  są  na  palach.  Wioska,  do  której
płyniemy znajduje się kilkaset metrów od brzegu wyspy Malenge i prowadzi do nie drewniany
podobno kilometrowy most. Jednak w tym roku nie da nim się przejść bo w wielu miejscach jest
zniszczony.  Podobno w przyszłym roku mają budować nowy.  Najlepszy fragment  jest  w samej
wiosce,  bo  przy  nim  usytuowane  są  domy  na  palach.  Mimo,  że  ten  fragment  jest  cały  czas
użytkowany, to mam wrażenie że część jego trzyma się na słowo honoru. Trzeba patrzeć pod nogi,
aby ni potknąć się o wystające deski. Teraz jedyna droga do wioski morskich cyganów prowadzi z
łódki.

Woda  dookoła  całej  wioski  jest  wręcz  szmaragdowa,  a  na  dnie  widać  brązowe wielkie
kolczaste jeżowce. Wchodzimy do wioski, ale jest dość cicho i pusto. Czyżby mieszkańcy popłynęli
świętować do wioski Malenge koniec ramadanu? Idziemy pomostem, przed lokalnym sklepikiem
trafiamy  na  leżące  kobiety,  których  zajęciem  jest  wyciąganie  wszy  koleżankom.  Przy  okazji
zapewne plotkowanie, bo śmieją się do rozpuku. Panowie też nic wielkiego nie robią. Jedni siedzą
na ławeczce przed chatka, inni oddają się grze w karty i też, tak jak na statku przypinają sobie do
uszu klamerki do prania. Im głębiej wchodzimy do wioski, tym zauważamy ludzi, którzy leniwie
spędzają popołudnie, głównie w swoich drewnianych chatkach na palach. Po chwili napotykamy
grupę rozwrzeszczanych dzieci,  które  chcą  być  fotografowane i  filmowane,  a  potem trzeba  im
pokazać, to co się zrobiło. Oczywiście furorę robią filmiki. Każdy chce być sfilmowany. Potem tak
napierają na mnie, aby zobaczyć, co nagrałam że muszę mocno trzymać sprzęt, a poza tym zapierać
się  aby  się  nie  przewrócić.  Jeden  z  chłopców  ma  osobliwą  koszulkę  piłkarską  z  napisem
PODOLSKI. No i  można być na końcu świata,  na wyspie morskich cyganów i  spotkać akcent
polski.  Próbują nawet rzucać kurami, aby zwrócić na siebie uwagę. Jednemu chłopcu robię zdjęcie
z kogutem, jak widzi to drugi, w trzy sekundy za szyję łapie kolejnego ptaka, który mu się nawinął i
też chce aby zrobić takie zdjęcie. 

W domach,  z  racji  święta  ludzie  nas  zapraszają  i  częstują  ramadanowymi ciasteczkami.
Ciekawe,  że  mimo  iż  muzułmanie  żyją  w  różnych  miejscach  na  świecie,  to  ten  element  jest
wszędzie. Świąteczne łakocie są i tutaj.  Wchodzimy na skalne wzgórze, wokół którego rozrosła się
wioska  na  palach.  Pagórek  stanowi  niewielką  część  wioski,  większość  domków  jednak  jest
bezpośrednio w morzu na palach. Pagórek nieduży, ale i tak widok rozpościera się na całą wioskę.
Tutaj dopiero widać fantastycznie drewniany most, mimo że jest zniszczony. Tutaj również jeszcze
bardziej uwydatnia się szmaragdowy kolor otaczających wód.  W części wyspiarskiej wioski, są
nawet małe studnie-wodopoje, przy których koncentruje się życie ludzi. To tutaj biorą wodę do
picia, to tuja zażywają kąpieli.  Zaglądamy do domków mieszkańców. Właściwie to nic w nich nie
ma. Całe zbite są z desek, a w środku tylko puste pomieszczenia. Może być zbite z desek łóżko.
Właściwie ludzie ci praktycznie niczego nie mają. 

Spotykamy dziewczynki, które na patyku mają zielonkawego ptaszka. Co ciekawe ptaszek
siedzi na owym patyczku i nigdzie nie odfruwa. Jak się okazuje nie potrafi latać, co nie przeszkadza
dzieciom co chwilę owego ptaszka podrzucać. Biedak...

Wracamy do centrum, pod sklepik, gdzie leżą kobiety. Pokazuje im trochę zdjęć z Polski, co
oczywiście  wzbudza  spore  poruszenie.  Najbardziej  zainteresowały  je  ciasteczka,  które  były  na
zdjęciu  z  przyjęcia  komunijnego  oraz  nasz  polski  zwierzak  –  bóbr.  Kobiety  śmieją  się  z  jego
dziwacznego ogona. Z zainteresowaniem oglądają moje blizny na nodze i  nawet  liczą ile  mam



szwów. Mówią, że to na pewno na skuterze się stało... hehe a ja na to, że to robota doktora. 
Po 3 godzinach, które upływają tak szybko, że nawet nie wiem kiedy, czekamy aż łódka nas

odbierze.  Najpierw  jednak  dłubanką  przypływa  z  Malenge  rodzinka  angielska  i  Lucy.  Są
zadziwieni, ze my tu jeszcze jesteśmy. Oni zwiedzają wioskę w piętnaście minut. W tym czasie
przypływa  nasza  większa  łódka  i  zabiera  nas  wszystkich,  bo  dłubanka  niestety  dość  mocno
przecieka, a i fale zrobiły się zdecydowanie większe.

Kiedy dopływamy do naszego „resortu” okazuje się, że pojawiła się czteroosobowa rodzina
Francuzów, która widziałam wcześniej w Rantepao. 

Przed 17 znowu ustawiamy krzesła na plaży aby zobaczyć zachód słońca i napić się piwa,
które tutaj  na wyspie kosztuje  14 zł.  Jednak ja najpierw zbieram pomarańczowe kwiatki,  które
spadają na piasek plaży z dwóch drzew, tylko popołudniu. Jest och sporo, więc postanawiam zrobić
z nich napisy na plaży z pozdrowieniami z równika. Fajna sprawa.

Siedząc potem zresztą ekipy,  okazuje się,  że  owa Niemka z Dortmundu, też ma polskie
korzenie, bo rodzina jej pochodzi spod Szczecina. I tak oto siedząc na równikowych Togianach,
większość ekipy ma polskie korzenie. I kto by się spodziewał. Na dodatek Janina robi w domu
pierogi i barszcz. Poza tym oboje Anglików oraz Niemcy są nauczycielami. Szkoda, że w Polsce
nauczyciele nie zarabiają tak jak na zachodzie. U nas nie jest możliwe, aby oboje małżonkowie
będąc nauczycielami mogli zabrać rodzinę i pojechać na miesiąc do Azji. 

Po kolacji, tak dobrze wszystkim się rozmawia, że okazuje się iż jest już prawie 21:30, więc
wszyscy  biegną  do  chatek,  bo  najpóźniej  za  pół  godziny  zgaśnie  światło...  Paweł  wieczorem
stwierdza, że tutaj na tej plaży jest jak w powieści Agathy Christie. Jakby ktoś został zamordowany,
to grono podejrzanych byłoby bardzo ograniczone. Heh, niezłe skojarzenie... ale może lepiej idźmy
spać, jutro kolejny dzień na końcu świata.

29 lipca (wtorek)

Rety snu mamy pod dostatkiem, przez to że noc zapada szybko i nie ma prądu. W sumie to
logiczne iść spać szybko skoro dzień zawsze na równiku zaczyna się o 6 rano i kończy o 18. tutaj
zegarek nie jest potrzebny, bo ludzie sugerują się słońcem.

Dziś 29 lipca, a więc nasza rocznica ślubu. Nie ma to jak obchodzić ją w tropikach, gdzieś
na końcu świata. W tym roku pada na równik.

Wychodzimy z chatki,  a  tam panowie  już kończą  sprzątanie  plaży.  Bananowce rosną w
zastraszającym tempie. Małe kilkucentymetrowe kikutki pojawiają się po nocy. Bananowce rosną
tutaj około 2cm na dobę! 

Czas na śniadanie, ale nie spodziewamy się niczego zachwycającego. Jest ryż w rulonach
liścia bananowca i placki z kokosem oraz...  przepyszne ciasteczka w karmelizowanym cukrze i
orzeszkach. Wielki słój, którym wszyscy się częstują. Do wieczora cała zawartość zniknie...

Czas na poranne snorklowanie. Zabieramy Pawła komórkę i pływamy po rafie z rybkami.
Siedzimy w wodzie około dwóch godzin i udaje nam się wypływać coraz dalej. Jeszcze tydzień i
pływalibyśmy hen daleko. Choć respekt przed głębią jest. Dalej widać dokładnie koniec szelfu i
spadający stok. Tam już się nie zapuszczam, bo głębokość zaczyna być bardzo duża. Wystarczy mi
oświetlona przez słońce płycizna.  Moja różowa przyjaciółka oczywiście jest na swoim posterunku i
mnie starszy. Hehe. W pewnym momencie są ryby, którym nie podoba się, że stoję w tym miejscu i
zaczynają mnie podgryzać. Chyba maja dość, że kolejny dzień z rzędu, o tej samej porze pojawiają
się intruzi.

Wychodzimy  po  dwóch  godzinach  z  wody,  a  odpływ  jest  już  tak  duży,  że  już  część
przybrzeżnej  rafy  wystaje  ponad  wodę.  Pomiędzy tą  rafą  utknęły  cudownie  błękitne,  malutkie
rybki. Już zdecydowany czas aby wyjść z wody, na dodatek plecy cały czas są ponad wodą, bez
dobrego kremu można się ostro spalić na słońcu.

Gdy wychodzimy z wody, już machają nam z werandy, że zaraz będzie lunch. Oczywiście
kolejna ryba i warzywa. Jak ja uwielbiam duszoną „trawę”. Mogłabym jeść to tonami.



Po lunchu idziemy na wycieczkę do dżungli. Łatwo nie jest. Cały czas w górę, albo ostro w
dół. Nasz przewodnik ma ze sobą maczetę i co jakiś czas toruje nam drogę. Dookoła gęsto od
roślin. Sam idzie cały czas na boso. Chyba ma stopy ze stali! Wilgotność w lesie jest 100%. Po
chwili  jesteśmy  cali  mokrzy.  Nie  da  się  tego  uniknąć.  Przewodnik  prowadzi  nas  do  jaskini
nietoperzowej. Czegoś takiego to się nie spodziewałam zobaczyć. Cuchnie już kilkadziesiąt metrów
przed jaskinią. Ale to co widzimy w jaskini, to jest coś niesamowitego. Tysiące nietoperzy w kilku
komorach, a huk od ich pisków i ruchu skrzydeł jest jedyny w swoim rodzaju. Chustką zatykam
sobie usta i nos, bo śmierdzi straszliwie. W jaskini miejscowa ludność ma specjalną siatkę, którą
można  łapać  nietoperze.  Świecimy latarkami,  a  wtedy widać  czerwone  oczy  nietoperzy.  Setki
oczu...  tysiące oczu...  Jakoś coraz więcej robactwa fruwa dookoła.  Nagle spostrzegam, że jakoś
dziwnie  moje stopy zapadają  się  w miękkim nietoperzowym guanie,  tak  na  15-20 cm. Święcę
latarką na podłoże i  wtedy widzę,  ze w tym guanie są miliony białych, larwowatych robaków.
Ohydztwo. A ja w sandałach!!! a przewodnik BOSO!!! Przebrała się miara mojej wytrzymałości i w
tym momencie wpadam w popłoch i w takim tempie opuszczam jaskinię, że można byłoby pobić
jakiś rekord. Za mną rusza Paweł oraz Janina z córką. Magda i Thomas wyszli już wcześniej. Z
przewodnikiem dalej  idzie tylko Martin. Masakra!!! Gdy wychodzę z jaskini mam czarne stopy.
Patrzę czy nie ma tam robactwa. Fuj! 

Ale musi tu być widok, kiedy ta olbrzymia kolonia wylatuje o zmroku z jaskini. Idziemy
dalej  przez las,  w stronę niewielkiej  wioski,  bo nasz przewodnik potrzebuje zakupić papierosy.
Koniec ramadanu, więc może palić ile wlezie przez cały dzień, a nie tylko po zachodzie słońca.
Część  z  nas  zostaje  na  plaży  przy  pięknie  wyglądającym  bajorze,  które  dookoła  porastają
bananowce i palmy. W dolince rozpościera się niewielka plantacja kakaowca. 

Wracamy do naszych chatek. Układam kolejny napis z kwiatków dla mojej klasy, bo znowu
popołudniu zaczęły spadać z drzew. Ciekawe zjawisko. Czemu nie spadają rano? Robimy sobie
wycieczkę którą nazywamy „od krańca świata do krańca świata”, czyli na długość naszej plaży - od
skał do skał. „Nasz świat” powiększa się przy odpływie. Z obu stron plaży wyłania się więcej lądu.
Na dłuższy spacer nie ma co liczyć. W dżungli byliśmy więc już wiemy jak tam jest. Poza tym
można ładnie się pogubić w gąszczu ścieżek. 

O 17 jak tradycyjnie od kilku dni zasiadamy na zachód słońca. A dzisiaj naprawdę jest an co
popatrzeć. Jeszcze do szczęścia brak kraba kokosowego, ale drań chyba strajkuje i nie ma ochoty
wyleźć. Potem czas na kolację. Dzisiaj jemy duże, różowe ryby. Jest i soczewica, kolejne rodzaje
zieleniny, dynia oraz nieśmiertelne jajko, ale tym razem ugotowane i polane keczupem. Co kraj to
obyczaj. Znowu po powrocie do domu nie będę mogła przez kilka tygodni zjeść jajek... Po raz
kolejny długo siedzimy i rozmawiamy, tym bardziej, że to nasz ostatni wspólny wieczór. Z samego
rana para Niemców oraz Magda z Thomasem przenoszą się w inną część wyspy. Jeszcze tylko
udaje  nam się  zdobyć  kilka  filmów  od  Niemca  z  GOPRO,  tych  właśnie  podwodnych  z  rafy
koralowej. Super! No i oczywiście wszyscy wymieniamy się kontaktami.  

Po zgaśnięciu światła, nie mogę spać, co zamknę oczy to widzę te robaki z jaskini, a poza
tym nasłuchuję  każdego szelestu  dochodzącego z  dżungli.  Jakoś wcześniej  nie  miałam z   tym
problemu, tym bardziej że spałam jak zabita, a podobno nocą latały jakieś większe zwierzątka po
dachach domków i tupały. Tak mówiła Janina. W końcu udaje mi się zasnąć....

30 lipca (środa)

Wstajemy  o  8  rano  i  szorujemy  prosto  na  śniadanie.  Dzisiaj  rulony  niczym  naleśnik
faszerowane kokosem, ale i pojawia się nowy słój ciasteczek z orzeszkami.

Snorklujemy  dość  późno  dzisiaj,  bo  żegnamy  się  z  odpływającymi.  W  międzyczasie
przypływają dwie łódki z nowymi turystami, ale nie wszyscy dostają domek, bo chcą tylko na jedną
noc, a dzisiaj pierwszym statkiem może przypłynąć więcej turystów chcących pozostać tu kilka dni.
Na dodatek cena za osobę w chatce z 200 tysięcy rupii skacze do 250. Ciekawie...  Na dodatek
właściciel prosi nas aby nie rozmawiać z nowymi turystami o cenie chatek...



Potem czas na lunch – kolejna ryba, fasola, moje ulubione zielone duszone „trawy”, kolejne
jajko w keczupie i na deser papaja. Po zjedzeniu smakowitego obiadu znowu idziemy popływać.
Jednak jest znowu duży odpływ i ryby przeniosły się głębiej. Ale i tak mam szczęście bo niedaleko
mnie przepływa pól metrowy  rekinek, a moja różowa psiapsiółka znowu próbuje mnie wystraszyć.

W końcu czas wyjść z wody, spłukać morską sól, spakować się i o 15 płyniemy do wioski
Malenge. Oczywiście najpierw pożegnania z pozostającą rodzinka angielską, która jutro prywatną
łodzią płynie w inne miejsce Togianów. My postanawiamy popłynąć do Malenge, aby przespać się
w  znanym nam już losmenie, ab nie zrywać się o czarnej nocy, by zdarzyć na statek, który o 6 rano
płynie do  Wakai.

Po 45 minutach płynięcia małą łódką docieramy na miejsce. Wysiadam z łódki, prawie cała
mokra.  Fale  były  duże  i  co  jakiś  czas   woda  dość  mocno  mnie  oblewała.  Natomiast  drugi
Indonezyjczyk od czasu do czasu miseczką wylewał wodę z naszej łódki... 

Nasz losmen to taka  poczekalnia,  gdyż statki  z  turystami przypływają  to  teoretycznie o
godzinie 18, a statek odpływający i zabierający turystów na ląd o 6 rano. Wiec często jest tak, że nie
ma wolnych chatek, bo już ludzie przypłynęli, a inni jeszcze nie odpłynęli. Kolejnego dnia o 6 rano
chatki się zwalniają i wtedy z losmenu można przenieść turystów lepsze miejsce. Jak się okazuje
właścicielką losmenu jest matka właściciela chatek. Czyli interes rodzinny.

Paweł odkrył, że urywa mu się sandał. Nasz gość od łódki chce to naprawić, ale najpierw
niestety zepsuł mu się ster lodzi i zabiera się za naprawę tego. Owa naprawa przedłuża się, więc
idziemy zobaczyć wieś Malenge, a także kolejną, która znajduje się około 2 km dalej. Obie wsie
łączy betonowa alejka prowadząca przez gaj palmowy. Co chwilę spotykamy ludzi którzy już z
dużej  odległości  wołają  do  na  „salamat  sore”  czyli  życzą  dobrego  popołudnia.  Po  raz  kolejny
dopadają  nas  dzieci,  które  chcą  aby  robić  im  zdjęcia,  a  potem  oglądać  na  monitorze.  Po  3
sekundach wiedzą jak na moim aparacie przeskakiwać między zdjęciami... Grupka dzieci tak mnie
dopada, że wisi wręcz na mnie. Ręce mam zajęte, więc fotek wielu już nie porobię. Na dodatek nie
mogę robić zdjęć wiosce, bo dzieci pchają się na plan, zasłaniając to co chciałam sfotografować. 

W małych wioskach można zaobserwować ciekawy sposób witania się ludzi. Młodsza osoba
całuje starszą w rękę, a następnie jej rękę przykłada do swojego czoła. Ciekawie to wygląda jak cala
grupa ludzi w rożnym wieku się jednocześnie wita.

Część mieszkańców wioski  gra w siatkówkę,  a wszędzie plączą się kozy,  które zajmują
nawet  ławki  przed  domami  mieszkańców  wioski.  Komiczny widok.  Na  drewnianych  słupkach
przed domami rosną orchidee, ale nie kwitną. Jednak ich wielkość jest imponująca, zapewne jak
zakwitają muszą wyglądać cudownie. Jeden z  domków we wsi jest szczególnie piękny. Postawiony
jest na sztucznym wzniesieniu z kamyków, a dookoła domu stoi kilkadziesiąt doniczek z kwiatami.
Na takim krańcu świata, wygląda to cudnie. 

Kiedy tak spacerujemy po wsi, gdzieś w oddali, słychać płynący do Malenge statek.  NO
proszę, a dzisiaj  jest punktualny, bo odpływa już o 18. czyli przed czasem, nie to co kilka dni temu,
gdy przypłynął dopiero o 20:30.

W losmenie  śpimy  sami.  Nie  ma  nikogo.  Ciekawe  ilu  turystów  przypłynęło  statkiem.
Zapewne od razu zostali przejęci przez właścicieli odpowiednich chatek i popłynęli prosto do nich.
Nie ma też pana, który chciał naprawiać sandał Pawła, chyba popłynął do chatek. Ciekawe kiedy
wróci i czy zabierze się za naprawę. Patrzę na niebo. Znowu zachwycam się nad tym jak bardzo
południowe niebo jest tu rozgwieżdżone. Na dodatek nie rozświetla ich żadna łuna świateł. Droga
Mleczna wydaje się być na wyciągnięcie ręki. 

Czas na kolację.  Tym razem nie ma już jedzenia jak w chatkach, zostajemy nakarmieni
zupką  chińską,  ryżem,  ziemniakami  w  ryżowym  makaronie,  jajkami  sadzonymi  w  sosie
keczupowym i ananasem. O dziwo zjadamy wszystko. Po powrocie do Polski na pewno nie tknę
zupki chińskiej. Choć muszę przyznać, ze naprawdę tutaj w Indonezji smakują lepiej niż w Polsce.
Swoją drogą ciekawe ile już jajek w Indonezji zjadłam... No i dziwne, że się nie psują, skoro stoją
często na słońcu, a na pewno nie w lodówce.

Potem siedzimy sobie na pomoście naszego losmenu. O dziwo nie ma tu jakoś żadnych
komarów.  Po 22 wraca łódka z naszych chatek. Właściciel mówi, że na wszystkie chatki zajęte, a



nawet  oddał  dwa  pokoje  przy  werandzie,  na  której  jadaliśmy  obiady.  Wrócił  też,  z  rybami
kupionymi od morskich cyganów. Duża kilogramowa sztuka to koszt 1 dolara! Nasz właściciel ma
całe dno łódki wypełnione około 30 sztukami.  Potem przekłada je do skrzynek ze styropianu i
zasypuje lodem.

Drugi z Indonezyjczyków zabiera się za naprawę sandała Pawła. Normanie kupa śmiechu.
Najpierw niestety dziabnął się w palec, ale twardo walczy z sandałem. Paweł świeci mu na sandał
latarką, aby lepiej widział, bo żarówka z prądem z generatora żarzy na żółto i światła nie daje za
dużo. Po 20 minutach sandał jest gotowy. Gość zrobił go tak,  że nic nie widać.  Każe Pawłowi
założyć oba na nogi i sprawdzić jak leżą. Powiedział nawet, ze teraz może pójść w nich do Polski
pieszo. Paweł też jest zadowolony z naprawy. Jeszcze tylko zaplata za ową usługę i można iść spać.

W losmenie konkurencyjnych chatek Lestari jest dość tłoczno. Widocznie ludność z innych
wysepek nocuje tu,  aby jutro o 6 wsiąść na statek.  Na morzu widać oświetlone łódki,  których
właściciele wypłynęli na nocny połów.

Nie mogę zasnąć. Jakoś strasznie dzisiaj gorąco i duszno. Powietrze wręcz stoi, a tu jeszcze
jakiś generator głośno chodzi...

31 lipca (czwartek)

Budzik nastawiony na 5:15,  ale budzę się wcześniej.  Nie da rady spać.  Jest  tak parno i
duszno, ze jestem cała mokra. Wstaję więc przed budzikiem o 5 i z latarką idę do łazienki. Stop, do
„mandi”, czyli budki z beczką i polewaczką.

Śniadania nie jemy, bo po 5 rano zjedzenie zupki chińskiej serwowanej przez starszą panią z
losmenu, raczej nie jestem wstanie przetrawić. 

Statek już stoi i ludzie się na niego pakują. Podpływają łódki z małych wysepek. Są nawet
turyście. O i co ciekawe pojawia się nasza angielska rodzinka. Jak się okazało prywatna łódź się
zepsuła więc musieli też skorzystać z publicznego transportu. Jest też francuska rodzinka z panem
w bardzo krótkich spodenkach.

Statek opuszcza port Malenge dokładnie o 6 rano. Nie ma dużo towarów, ale całkiem sporo
ludzi. Można spokojnie chodzić po statku. Ewa dziewczyna z angielskiej rodzinki, jakoś źle znosi
podróż  statkiem  i  jest  cała  biała.  Niestety  ma  chorobę  morską.  Za  burtą  dostrzegam  trzy
wynurzające się delfiny. Piękny widok jak pojawiają się nad wodą i za chwilę zanurzają i tak w
kółko. Z megafonów puszczana jest muzyka, aby umilić ludziom rejs. Same znane hity światowe,
ale jakoś tak dziwnie mi się kojarzą, bo jedna piosenka to z Titanica, potem I'm sailing, don't go
down (płynę nie pójdę na dno...), no i w końcu I will survive (przetrwam...) Jakoś tak złowieszczo
te piosenki brzmią, zwłaszcza że jesteśmy na statku. Ciekawe czy ktoś specjalnie dobrał właśnie te
muzyczne hity.

Co jakiś czas zawijamy do małych portów, ale dzisiaj towarów nie ma, więc odpływamy
szybko.  Po  trzech  godzinach  jesteśmy  w  Wakai.  Miasteczko,  a  właściwie  osada,  ożywa  w
momencie przypłynięcia statku. Po jego odpłynięciu zamiera i zamienia się w dziurę. Na nabrzeżu
trwają gorączkowe próby sprzedawców, aby jak najwięcej sprzedać jedzenia. 

Postanawiamy znaleźć łódkę, która zawiozłaby nas na sąsiednia wysepkę, gdzie znajduje się
jezioro  wypełnione  meduzami,  które nie  mają  właściwości  parzących.  Siły łączymy z  rodzinką
francuską.  Jednak po godzinie  nasze próby nie  przynoszą efektu.  Nikt,  albo nie  wie o co nam
chodzi, albo twierdzi, ze nie ma łodzi... a my przecież jesteśmy na wyspie. Kilkadziesiąt różnych
rozmiarów lodek stoi przy brzegu. Co za paradoks. No trudno. Postanawiamy darować sobie i jakoś
przeczekać do 15. Słońce znowu pali niemiłosiernie. Znajdujemy mały losmen i tu postanawiamy
zostać jakiś czas i zjeść obiad. Potem trochę chodzimy po osadzie,  ale nic tutaj  nie ma. Port  z
którego ma  płynąć  nasz  kolejny statek  jest  zamknięty na  cztery spusty.  Po  odpłynięciu  statku,
którym przypłynęliśmy życie totalnie zamarło i nawet sklepiki zamknęły drzwi.  

W osadzie przy domach leżą płachty na których susza się  goździki,  zwane w Indonezji
kretek. Wszędzie rozchodzi się piękny zapach tej przyprawy. Co ciekawe w Indonezji to nie jest



przyprawa spożywcza, bo większość goździków wykorzystywana jest w przemyśle tytoniowym.
Indonezyjczycy palą papierosy jak smoki, ale właśnie te swoje goździkowe.

Do portu przenosimy się o 14:30 i co ciekawe port ożył. Ludzi dużo, pojawiły się stragany z
jedzeniem i napojami. Ludzie zajmują trawniki i z bagażami czekają na statek, który przypływa
punktualnie o godzinie 15.  Spory,  ale nie  tak duży jak myślałam. Udaje nam się przepchać na
początek tłumu podróżnych. Turystów nie przepędzili za bramę, jak większość miejscowych. W
związku z tym pakujemy się jako jedni z pierwszych na statek, lawirując między tymi co wysiadają.
Szukamy od razu klasy „biznis”, bo ma to być pomieszczenie klimatyzowane z całkiem wygodnymi
siedzeniami.  Znajdujemy i wyszukujemy dla nas dwóch siedzeń. Wygodne jak wygodne... Stare i
zdezelowane,  ale  dość miękkie,  ale  co najważniejsze w pomieszczeniu nie  jest  gorąco.  Po nas
dopiero schodzą się inni turyści. W pewnej chwili widzimy, ze idą z biletami. Tak się śpieszyliśmy z
tym pakowaniem an statek,  że nie  zauważyliśmy iż  przy wejściu był  stolik.  Siedzący za  nami
turyści z Australii mówią, że oni byli na dole, ale musieli kupić bilety na klasę ekonomiczną, bo
niby już bilety w „biznis” się skończyły.  Hmm, ale jeszcze kilka wolnych miejsc przecież jest.
Paweł idzie na dół po bilety, ale też wraca z biletami do klasy ekonomicznej. No cóż najwyżej nas
stąd wywalą. Siedzimy i czekamy, ale nikt nie szuka miejsc w lepszej klasie. Lepiej jednak aby nas
nikt stąd nie wywalił, bo klasa ekonomiczna, to hulaj dusza po całym statku. Część obcokrajowców
zainstalowała  się  na  dachu,  ale  tam  dość  mocno  wieje.  Jacyś  Francuzi  z  płaszcza
przeciwdeszczowego stworzyli sobie na dachu namiot. Obok naszej sali z klimą jest pomieszczenie
z łóżkami, ale bez klimy. Ludzie jeden obok drugiego leżą  na tych piętrowych łóżkach. Ci co się
nie zmieścili śpią na podłodze wzdłuż przejścia. No i jest dolny pokład, tam gdzie powinny stać
samochody,  a  jest  tylko  jeden i  setki  podróżnych,  którzy rozłożyli  maty  i  w ten  sposób  będą
podróżować całą noc. Dookoła na dolnym pokładzie stoją też skutery oraz liczne tobołki. 

 Sporo  turystów  na  statku,  to  chyba  przez  koniec  ramadanu.  Wszyscy  musieli  spędzić
ostatnie dni na Togianach, bo tak czy siak nic nie kursowało. 

W międzyczasie są sprawdzane bilety, ale na szczęście machają ręką na to, że mamy bilety
an inna klasę. Możemy siedzie i nawet nie dopłacamy różnicy. Ufff to teraz można już w pełni się
rozłożyć na siedzeniach. 

Na  kolację  jemy dostępne  tu  w  małym  sklepiku  zupki  chińskie  i  czekamy na  równik.
Niestety płyniemy  w kierunku NEE czyli  pod dużym kątem do równika,  więc czas leci,  a my
bardzo wolno do niego się zbliżamy. Co pół godziny kontrolnie sprawdzam wskazania GPSu, aby
czasem nie przegapić tej wiekopomnej chwili. 

Co jakiś  czas  włażę  tez  na  dach statku,  bo widoki  stamtąd są piękne.  Zwłaszcza kiedy
zaczyna zachodzić słońce i to dokładnie nad wyspą Una-Una. Niebo przybiera całą skalę braw
czerwieni.   Wszyscy  się  oczywiście  zachwycają  i  każdy  z  zagranicznych  turystów  robi  sobie
zdjęcia.  Na  dachu  statku,  trochę  tak  jest  jakby  trwała  impreza.  Obcokrajowcy  pokupowali  w
sklepiku na dole piwa i świętują.

Im dłużej płyniemy, tym fale stają się coraz większe. W pewnym momencie dość ciężko
utrzymać równowagę stojąc.  Fale tak uderzają o blaszany kadłub statku,  że mam wrażenie,  iż
wpada w wibracje.  Całym statkiem dość mocno trzęsie.  Dziwne uczucie. Dolny pokład dużymi
falami jest zalewany. Jak dobrze, że nie muszę tam być.

Oczy mi się kleją,  większość ludzi śpi,  a ja czekam na równik.  W końcu o 21:25 łapię
równik na GPS-ie. Nagrywam na kamerze jak zmieniają się współrzędne z półkuli południowej, na
północną, a w pewnym momencie mam same zera, czyli równik osiągnięty. Tu powinny być jakieś
fanfary,  ale  nic  się  nie  dzieje,  wszyscy  śpią.  Hmm  przejście  przez  równik  odbywa  się
niezauważone.  Tylko  ja  się  niestety  ekscytuję.  Nikt  tego  nie  odnotował...  Wracamy do  swojej
klimatyzowanej klasy „biznis” i teraz mogę iść spać. 

Drgania statku od fal czasem są takie, ze przyprawić mogą człowieka o palpitacje serca.
Ktoś kto ma chorobę morską może tu umrzeć. A co jeszcze powiedzieć o tych, którzy siedzą na
pokładzie dolnym, gdzie wpada woda, wieje wiatr.... brrr...

Udaje mi się jakoś zasnąć....  oby trochę się wyspać, bo jutro dalej  musimy podróżować.
Niestety to najgorszy fragment naszej podróży, bo najdłuższy czasowo i wymaga kilku środków



transportu. Zobaczymy ile w efekcie nam zejdzie czasu, aby dostać się do Tomohon, gdzie właśnie
zmierzamy.
01 sierpnia (piątek)

O 4:30 pobudka. To z megafonu brzmi czyjś głos, że za 20 minut dotrzemy do Gorontalo.
No proszę i  to  jak punktualnie.  Wszyscy się  zbierają,  a  tu  nagle dokładnie  o 4:45 rozlega  się
wściekłe  pianie  koguta.  Najpierw  następuje  konsternacja  wśród  wszystkich  podróżnych  klasy
„biznis”, a potem wszyscy się śmieją. Ktoś z miejscowych przemycił do pomieszczenia koguta. Co
ciekawe siedział tu od wczoraj od 15:30, ale ani razu do tej pory się nie odezwał. Dopiero teraz.

Szybko wysiadamy ze statku,  aby „przegonić” około 50 zagranicznych turystów,  którzy
zapewne udadzą się w podobnym kierunku co my. Opuszczamy statek przez dolny pokład, który
cały jest mokry od wpadającej tutaj przez całą noc wody morskiej. Jest jeszcze ciemno. Tuk tukiem
zostajemy zawiezieni na terminal autobusowy. Jedziemy i jedziemy przez ciemne i puste Gorontalo.
Hmm, a gdzie reszta turystów? Dojazd zajmuje nam całe 20 minut. Jak się okazuje terminal jest
położony po drugiej stronie miasta. 

Wszędzie stoją autobusy, które za chwilę rozjadą się w różnych kierunkach. Chcemy jechać
do Tomohon, ale ten autobus jest już zapełniony. Wsiadamy więc do jadącego do Manado. Niestety
autobus jest  jak z poprzedniej  epoki.  Nieduży,  ale w stanie  dość opłakanym. Bagaże lądują na
dachu. Patrzę tylko czy chociaż dobrze zostaną przywiązane linkami. W autobusie małe siedzenia i
mało miejsca na nogi. Umrę tu przez kilkanaście godzin. Na szczęście nie ma dużo podróżnych
więc mamy po dwa siedzenia dla siebie. Innych turystów nie ma. Gdzie oni się podziali? Czy w
porcie była inna możliwość złapania transportu? 

Autobus rusza, ale strasznie nim telepie nawet na najmniejsze dziurze. Zawieszenie tego
autobusu chyba nie widziało remontu. Próbuję jakoś spać i nawet udaje mi się to robić przez cztery
godziny, ale budzę się za każdym razem gdy plecami uderzam o metalową rurę. Potem okazuje się,
że od tej jazdy mam siniaki na plecach. Znowu jesteśmy na trasie Drogi Transulewiańskiej, czyli
powtórka z rozrywki. Kiedy jedziemy przez góry znowu wertepy. Jak dobrze, że to w sumie ostatni
przejazd na tej wyspie, bo jednak transport tu jest jednym z najgorszych jakie mieliśmy w ostatnich
latach.

Za oknem pojawiają się pola ryżowe, plantacje palm kokosowych. Po 8,5 godzinach jazdy
autobus zatrzymuje się w niewielkiej miejscowości. Tutaj kierowca wypakowuje kilka rowerów,
które z  nami jechały.  Gromada dzieci czekała już na ową przesyłkę przy drodze.  Kiedy trwało
wypakowanie  rowerów,  zauważyliśmy,  że  jesteśmy na  skrzyżowaniu  dróg Manado i  Tomohon.
Postanawiamy więc wysiąść tu, żeby do Tomohon nie jechać naokoło.  Tym bardziej, że do Manado
jeszcze 1,5 godziny jazdy, a tutaj  mamy jakiś skrót.  Miejscowe dzieci, które już zabrały się za
korzystanie z rowerów zaprowadzają nas na postój bemo. Czekamy około pół godziny, aż będzie
więcej ludzi, aby bemo mogło ruszyć w trasę.

Jedziemy prawie godzinę, bo bemo jedzie z prędkością żółwia. Na dodatek co chwilę się
zatrzymuje.  Ktoś wsiada,  ktoś inny wysiada.  Inne bemo nas masowo wyprzedzają. No to sobie
wybraliśmy  środek  transportu.  W końcu  dojeżdżamy  do  Tomohon,  ale  przed  miasteczkiem  z
widokiem na wulkan Lokon buduje się aleja pieknych drewnianych domów. Ciekawe czy to jakieś
wakacyjne dacze mieszkańców pobliskiego Manado.

Bemo dociera do centrum Tomohon i tutaj znajdujemy szybko dwa skutery, które zawiozą
nas do hoteliku Vulcano Resort. O dziwo na miejscu jest tylko JEDEN zagraniczny turysta. Gdzie
podziały się te tłumy ze statku w Gorontalo? Czyżby wszyscy pojechali do Manado, aby potem
popłynąć na słynny Bunaken, żeby tam nurkować? No niemożliwe.

Dostajemy  drewnianą  chatkę  pod  drzewiastą  paprocią.  Urokliwe  miejsce.  Jest  tu  też
drewniana wyspa usadowiona nad sadzawką. Mieści się tu jadalnia. Jesteśmy tak zmęczeni, że nie
chce nam się iść do głównej drogi, aby w restauracji zjeść kolację. Na szczęście w owym hoteliku
są  w stanie  zrobić  nam jedzenie.  Ze  smakiem zjadam nasi  goreng,  bo  cały dzień  jesteśmy na
ciastkach i bananach. 



Potem z radością mimo zimnej wody w kranie, kąpię się i zmywam dwudniowy brud. Przy
okazji znajduję tajemne metki w moich spodenkach z napisem „Paul”. Po chwili dostaję olśnienia.
Toż to metki z pralni w Ampanie. A ja się zastanawiałam, jak oni w takiej wielkiej pralni piorą i
segregują ubrania tylu ludzi i są w stanie oddać po praniu cały zestaw. Teraz już wiem. Po prostu
metkują je przed włożeniem do pralek. Ciekawe czym to podpisują, ze napis się nie zmywa.

Ale jestem zmęczona. Dotarcie tutaj z Malenge zajęło nam 35 godzin. Skutkuje to tym, że o
21 śpię jak zabita.

2 sierpnia (sobota)

Pobudka o 5:20. Mało zawału nie dostałam. Z pobliskiego kościoła, dochodzą głosy. Ktoś
przez mikrofon odstawia jakieś przemowy. Normalnie  kogoś tu porąbało, aby o tak wczesnej porze
wydzierać się na pół okolicy.  Udaje nam się jednak jeszcze zasnąć i spać do 7:30. o tej godzinie
jednak już wstajemy. Śpimy już ponad 10 godzin, więc chyba to wystarczy. Odespaliśmy długą
drogę. 

Postanawiamy zrobić pranie, a chyba to się mija z celem. Ubrania są dość brudne. Okazuje
się, że tu na miejscu mogą to wyprać w pralce, więc wrzucamy to do wiadra i Paweł niesie to
kobiecie do wyprania. Jest rozbawiona, jak widzi mokre pranie w wiadrze.

Na śniadanie pojawia się naleśnik z bananami. Potem idziemy an główną drogę, aby złapać
bemo do centrum Tomohon.  Chcemy dojechać na słynny targ macabre, na dodatek najlepszy i
największy jest właśnie w sobotę. Docieramy bemo na dworzec, z którego piechotką przechodzimy
na pobliski targ. Normalnie masakra.  Targ w Tomohon rzeczywiście zasługuje na miano macabre. 

W regionie Minahasa, gdzie właśnie jesteśmy panują osobliwe zwyczaje kulinarne. Mówi
się, że mieszkaniec Minahasy je wszystko co ma 4 nogi za wyjątkiem mebli...

Targ jest upiorny i trzeba mieć mocne nerwy.  Na początek stoiska „świńskie” - z łbami
ociekającymi  krwią.  Dalej  całe  masy upieczonych szczurów, nietoperzy,  nawet  pytonów. Mięso
ćwiartuje się w każdym zakamarku targu. Aż strach chodzić, aby czymś rykoszetem nie dostać.
Tylko  czekam,  aż  mnie  coś  obryzga  krwią.  Miejscowa  ludność  ze  znawstwem  ogląda  sztuki
nietoperzy (dorodne jak nie wiem co) oraz dodatkowo skrzydła. Swoją drogą ciekawe po co im
one... na zupę? A te zęby nietoperzy, czy szczurów. No potrafią solidnie wystraszyć i zniechęcić do
wszystkiego. Wszędzie są stoiska gdzie palnikiem opalano całe sztuki mięsa, co powodowało, że
większość mięsa na stoiskach ma kolor czarny. Ohydne to. A ruch dookoła miejscowej ludności
trwa  w  najlepsze.  Każdy  coś  kupuje.  Nawet  dzieci  oglądają  poćwiartowane  fragmenty  pyton.
Podnoszą je i przypatrują się im... 

Uciekam, gdy widzę, że właśnie wyciągają z klatki psy, które będą zabijać... to ponad moje
nerwy. Wystarczy, że widziałam opalone psy, gotowe na sprzedaż.  Poćwiartowane też były... to nie
jest widok dla Europejczyka. Żywe psy siedzą w klatkach obok kurczaków. Nietoperzy, szczurów
mi nie żal, ale psy?

Trafiamy też na bazar ciuchów, ale  to tutejsza odmiana ciucholandów. Goście siedzą na
kupie ciuchów swojego stoiska i drą się wniebogłosy, podrzucają ubrania. Kobiety lecą do tego jak
muchy do lepa. Heh kobiety wszędzie są podobne. Nie ma to jak promocja. 

Obok targu macabre znajduje się ogromny bazar zieleniny.  Tutaj też są stoiska produkujące
wiórki  kokosów,  specjalną  maszynką,  która  przypomina  sieczkarnię.  Wrzucasz  z  jednej  strony
kokosowy miały miąższ, a z drugiej wypadają gotowe wiórki. Tutaj też trafiamy na ekologiczne
stoisko. Młode dziewczęta uczą dzieci ochrony środowiska, a przede wszystkim słynnych czarnych,
czubatych makaków. Dzieci  kolorują  rysunki  i  poznają zwyczaje tych  małp.  Podobno na targu
zdarza się, że trafią tu zabite czarne makaku. Akcja ta ma edukować miejscową ludność, aby nie
zabijano tych zwierząt. Można tu złożyć podpis pod petycją, albo zakupić koszulkę, czy książeczkę
o makakach. 

Na chwilę idziemy do centrum, aby w bankomacie uzupełnić braki w finansach. W centrum



miasta też życie toczy się wokół handlu. Sklepiki pootwierane, a ludzie zaopatrują się na weekend.
Potem jedziemy bemo na wulkan Mahawu, ale kierowca za szybko nas wysadza i potem jeszcze
spory kawał idziemy pod górkę asfaltową drogą. Jest tak parno, że co kilkadziesiąt kroków trzeba
przystanąć aby złapać oddech. Zbocza Mahawu, to ogrody z kapustą, cebulą i marchewką. Nie ma
to  jak  żyzna  wulkaniczna  gleba.  W  końcu  docieramy  do  krateru.  Wulkan  Mahawu  jest
stratowulkanem o wysokości 1324m npm. Krater ma średnice 180m i głębokość 140m. Ostatnia
mała erupcja została zanotowana w 1789 roku. Natomiast w 1994 roku pojawiły się potoki błotne,
wyziewy fumaroli.  Jest tu nawet platforma widokowa na krater. W środku jest niewiele, bo małe
jeziorko i trochę siarki. W jednym z miejsc coś tam się dymi.  Można obejść karater ścieżką. Sporo
turystów z Manado, którzy przyjechali do Tomohon na weekendową wycieczkę. Znowu miejscowi
robią sobie śmieszne zdjęcia z komórki umieszczanej na specjalnym wysięgniku. 

 Z wulkanu Mahawu widok rozpościera się na kolejne wulkany Lokon i Lokon – Embung,
pomiędzy którymi znajduje się aktywny Lokon - Tompuluan i nawet widać, że się z niego dymi.
Wulkan Lokon liczy 1580m npm i jest dzisiaj nieaktywny, porośnięty trawa, z 300 metrów poniżej,
częściowo w jego zboczu a częściowo na przełęczy działa aktywny krater Tompuluan, zwany też
Lokon-Tompuluan.  W ostatnich  4  latach  wybucha  dość  regularnie  –  kilka  razy  do  roku.  Nad
wulkanami wiszą ciemne chmury. Czyżby miało dzisiaj padać? Postanawiamy zejść inna drogą, tak
aby  wyjść  niedaleko  naszego  hoteliku.  Zejście  jest  dokładnie  po  przeciwnej  stronie  wulkanu.
Najpierw są schody, a potem stroma ścieżka w dół. Dalej wertepy i dżungla. Czasem ścieżka jest
bardzo  wąska,  że  zastanawiamy  się  czy  dobrze  idziemy.  Hmmm,  ta  trasa  chyba  nie  jest
uczęszczana. Z drugiej strony właściwie można wjechać samochodem pod sam szlaban na krater i
podejść schodkami 10 minut. A tutaj idziemy i idziemy, a końca nie widać. W końcu mijamy obóz
dla młodych osób z parkiem linowym i namiotami, potem wielkie ogrody, ale jakoś nikogo tam nie
ma. Wygląda tam ładnie. Są alejki i jeziorka, a wszystko całkiem ładnie utrzymane.

W końcu po dwóch godzinach maszerowania docieramy do głównej drogi skąd mamy blisko
do hoteliku.  Owa główna droga prowadząca z  Tomohon w kierunku Manado, to  raj  kwiatowy.
Stoisko obok stoiska na długości kilku kilometrów. Tomohon podobno jest stolicą kwiatów i za
tydzień ma tu się odbyć międzynarodowy festiwal. Można tu kupić kwiaty cięte i doniczkowe. 

Szukamy  centrum  wulkanicznego,  ale  podobno  z  racji  soboty  jest  i  tak  zamknięte,  a
chcieliśmy się dowiedzieć, czy można iść na wulkan. Jedno mówią, że ktoś tam spadł parę dni
temu, inni, że wzrosła aktywność i droga jest zamknięta. 

Czas cosik zjeść. Nasz wybór pada na pobliskie... Hello Kitty. Miasto oszalało na punkcie
różowego Hello Kitty. Jest wszędzie. Są zabawki, ubrania, plecaki, nalepki no i hit czyli restauracja.
Cała  różowa.   Owe „kotki”  są  nawet  na suficie,  a  klawiatura  przy kasie  też jest  różowa,  no i
podobna w kształcie kotka wycieraczka przy drzwiach. Czyste szaleństwo. Najpierw zamawiamy
pizzę, bo cudnie wygląda i pachnie, ale mamy pecha, bo właśnie wyszły. No  dobra to zaszalejemy
inaczej... na przystawkę pieczone krążki kalmarów, makaron ala bolonese, i makaron z owocami
morza,  a także soki z marakui i  mango. Przy stoliku obok ekipa pije wściekle różowe shake'y.
Całkiem wszystko dobre, tylko góra krążków z kalmarów trochę gumiasta...

Potem czas na przejażdżkę do centrum miasta, aby połazić po głównej uliczce i zajrzeć do
kilku sklepików.  Widać, że to sobotni wieczór. W stosunku do poranka ilość ulicznych straganów z
jedzeniem znacząco wzrosła. Część ulicy prowadzącej przez miasto została zamknięta dla ruchu
pojazdów. Mogą się nią przechadzać ludzie, albo przejeżdżać powozy z końmi niczym taksówki. 

Wracamy do hoteliku. Dalej nikt nie przyjechał z turystów. Jesteśmy my i Niemiec, który
jest nauczycielem w niemieckiej szkole podstawowej. 

Kiedy wieczorem jestem pod prysznicem, to mam wrażenie, że za szybką okienka macha
szczurzy ogonek... eee nie... Chyba mam przewidzenia chyba.

3 sierpnia (niedziela)

 W nocy pobudka. Coś szeleści w pokoju, słychać jak łazi po workach. Tylko co tam łazi?



Zapalam błyskawicznie światło, a tu wyskakuje wielki szczur, który sam się przestraszył nagłego
światła i nie wie co zrobić. Najpierw ucieka po oparciu ratanowego fotela i po moich ubraniach,
potem rzuca się na zasłonkę i wdrapuje się po niej aby przez kratki and oknem dać dyla z domku.
Uff, potem staram się spać, ale ciągle nasłuchuję dźwięków.

Wstajemy o 6:30, bo chcemy pójść na wulkan Lokon. Na śniadaniu z Niemcem wychodzi,
że on o 9 jedzie prywatnym samochodem do rezerwatu Tongkoko. Zagadujemy, czy nie mógłby
poczekać tak do 11 i wtedy zabierzemy się z nim i zapłaci za wynajem mniej. Okazuje się, ze
spokojnie poczeka na nas. Super w takim razie, mamy transport do Tongkoko.

Idziemy z Pawłem pod wulkan Lokon. Wygląda trochę jak nasze połoniny w Bieszczadach,
bo porasta go trawa. 

Idziemy przez godzinę, mijając wioskę i pola na zboczach wulkanu, które porastają spore
ogrody z krzewami papryczek chili, czy kapusty. Docieramy do ostatniego poletka, gdzie znajduje
się wiata, pod którą można chwilę odpocząć. Dalej są wysokie trawy i chaszcze. Nie da się ich
łatwo pokonać, poza tym zbocza wulkanu mają głębokie bruzdy. Chyba tedy nigdzie dalej już nie
pójdziemy. Podobno szybciej  da się tu przejść jak się ma przewodnika. Postanawiamy darować
sobie to przedzieranie przez krzaki a cieszyć się widokiem wulkanów, których ze zbocza Lokonu
widać wiele. Gdzieś tam w oddali jest wulkan Saupton, co dość mocno dymi. Hen wysoko ciągnie
się od niego smuga popiołów. Saupton liczy 1784m wysokości,  ale przy aktywnych wulkanach
wysokość potrafi się zmieniać kilka razy do roku, najczęściej w związku z erupcją. Znajduje się na
skraju  kaldery  Tondano.  Jeszcze  jest  wcześnie  rano  więc  wulkany  nie  są  przykryte  gęstymi
chmurami,  co  niestety dzieję  się  w godzinach popołudniowych.  Po przeciwległej  stronie widać
Mahawu,  na  którym  byliśmy  wczoraj.  Jeszcze  dalej  widać  wulkan  Klabat  wygasły  wulkan
zaliczany do stratowulkanów o wysokości 1995 m n.p.m. W oddali widać jeszcze kilka mniejszych
wulkanów. 

Zawracamy  do  naszego  hoteliku,  ale  po  drodze  spotykamy  lokalnych  turystów,  którzy
pokazują nam zdjęcia z czynnego, bocznego stożka Lokonu. Okazuje się, że aby tam wejść należy
skorzystać z całkiem innej drogi niż ta na której jesteśmy. Hmm, o tym niestety nie wiedzieliśmy.
Choć i  tak  nie  wiem czy dałoby się  tam wejść,  skoro  aktywność  wulkanu  wzrosła  i  podobno
zamknęli wejście.

O 11 zbieramy rzeczy i wsiadamy do samochodu aby dojechać do miejscowości Batuputih.
Chyba mieliśmy dobry pomysł z tym samochodem, bo aby dotrzeć tam transportem publicznym
potrzeba ponad 4 godzin, bo aż trzy razy trzeba zmieniać środek transportu. Na dodatek dzisiaj
niedziela, więc nie wiem czy czas przejazdu znacząco by się nie wydłużył. Samochodem jedziemy
najpierw bardzo krętymi drogami w kierunku Manado.  Dość spory ruch, tak jakby mieszkańcy
Manado jechali an weekendowe wycieczki. Mijamy się z samochodami dosłownie o włos. Cud, że
nie ma po drodze ani jednego wypadku. Ciekawe ile razy samochody urywają sobie tu lusterka.
Krętymi drogami objeżdżamy dookoła kolejny wulkan i po dwóch godzinach docieramy pod drzwi
Tarsier Homestay w rezerwacie Tongoko. Na dodatek jesteśmy w porze lunchu, z którego możemy
od razu skorzystać. Nie ma tu żadnych restauracji. W rezerwacie jest tak samo jak na Togianach.
Zakupuje się miejsce noclegowe wraz z trzema posiłkami. Na ów lunch składa się papaja, rybka,
sałatka z duszonej kapusty pekińskiej oraz tofu. W owej restauracji na stoliku leżą czaszki czarnych
makaków, a na ścianie czaszki babirusy (czyli świnio-jelenia) oraz hornbila (lokalnego ptaka)

Potem idziemy na plażę. I tu zaskoczenie. Plaża jest czarna od wulkanicznego piasku. Nie
da się przejść gołą stopą, tak jest nagrzany od słońca. Nawet idąc w sandałach stopy zapadają się w
piasku, co grozi poparzeniem. Gorąc piasku jest taki, jakby ktoś mi na stopy lał wrzątek. Nie da się
za bardzo przebiec po piasku, bo się w nim grzęźnie. Masakra.

Na plaży dziesiątki kolorowych łódek,a na morzu stoją kolejne. Indonezyjska młodzież jak
nas  zobaczyła  to  przyleciała  robić  sobie  z  nami  zdjęcia.  Idziemy kawałek  plażą.  Na szczęście
idziemy tam gdzie piasek zalewa woda, więc nie dość że jest  ubity,  to jeszcze chłodny. Rybak
naprawia sieci, miejscowe dzieci szaleją w wodzie, a jakiś piesek gdzieś plażą pędzi w dal.  Potem
jednak musimy wrócić na drogę i pokonać po raz drugi żar piasku. Normalny horror. W pewnym
momencie do sandałów nasypuje mi się tyle piasku, że mam wrażenie, iż idę po żarzących węglach.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stratowulkan


We wsi jest kilka kościołów. Dziwne, że aż tyle kościołów w jednej i to małej miejscowości,
jaką jest Batuputih. Czyżby kościoły były rodzinne? Ilu wiernych ma taki kościół? Mają tu na tym
punkcie jakieś prawdziwe szaleństwo. A ze dzisiaj niedziela, to wszyscy w odświętnych strojach. W
jednym  z  kościołów  jest  właśnie  jakaś  lokalna  impreza.  Przed  kościołem  stoi  kilkadziesiąt
zastawionych jedzeniem stołów, ale jeszcze nikt nie ucztuje. Ludzie albo siedzą przed kościołem,
albo są w środku i  uczestniczą w… aukcji  i  licytują.  Właśnie pod „młotek” idą kolejne kiście
bananowców. Widać,  ze  jest  wesoło.  Pastor  coś  tam komentuje,  a  ludzie  co  chwilę  wybuchają
śmiechem.  No  i  kolejna  kiść  bananów  znalazła  swojego  właściciela.  Ciekawa  licytacja,  tym
bardziej, ze każdy w swoim ogródku ma po kilka drzew bananowca. 

Wracamy do naszego Tarsius Homesteya., bo za chwilę będzie godzina 16, a umówiliśmy
się na spacer do lasu z przewodnikiem. Szybko przebieramy się w ciemne ubrania, aby nie straszyć
zwierząt  i  być  jak  najmniej  widocznym.  Smarujemy  się  sporą  ilością  repelentu  an  komary  i
możemy ruszać w drogę. Chcemy zobaczyć tutejsze wyraki upiory, czyli tarsjuszy. Zamieszkują one
właśnie  rezerwat  Tongkoko.  Na  wycieczkę  wybiera  się  z  nami  Niemiec  i  para  Chorwatów.
Najpierw zostajemy dowiezieni ciężarówką w konkretne miejsce, aby nie tracić czasu. Na początek
wysoko w koronie drzew możemy zobaczyć zwierzątka zwane kuskusami. Zobaczyć to trochę za
dużo powiedziane. Są tak wysoko, że trudno coś więcej o nich powiedzieć.  

Potem wchodzimy do lasu.  Na pierwszy rzut oka wydaje się być bardzo suchym lasem.
Mnóstwo uschniętych liści leży pod drzewami. Natomiast wielkość drzew robi wrażenie. Co roku
kiedy widzę drzewa z korzeniami podporowymi to się nimi zachwycam, ale ilość tych drzew i
wielkość bije  na głowę wszystko co do tej  pory widziałam. Co kolejne drzewo,  to ma jeszcze
większy rozmiar. Ciekawe ile takie gigantyczne drzewo ma lat?

Czas na wyraki.  Tarsius to ssak z rodziny wyraków.  Wyrak upiór (albo inaczej tarsier) to
niezwykły ssak żyjący w gęstych lasach Indonezji. Ma niewielkie ciało, bardzo długi ogon, mierzy
zaledwie  kilkanaście  centymetrów.  Jego  znakiem  szczególnym  są  wielkie  hipnotyzujące  oczy.
Tarsius tarsier ma oczy o średnicy nawet 3 cm (są większe niż żołądek i mózg tego zwierzęcia). 

Co ciekawe, oczy wyraka są skierowane do przodu, a sama gałka oczna jest nieruchoma. Ale
wyrak nie ma problemy z rozglądaniem się na boki, potrafi (jak sowa) obrócić głowę o 180 stopni.
Ogon zakończony kitą,  jest dwa razy dłuższy niż reszta ciała. Tarsier jest aktywny głównie nocą,
kiedy poluje na owady. Śpi z jednym okiem otwartym i żyje w grupach rodzinnych. Posiada uszy
jak u nietoperza, nagie. Futerko jest brunatne. Kończyny tylne znacznie dłuższe od przednich. Jest
wyposażony w przylgi na palcach. Dorosły wyrak to świetny skoczek.  Porusza się skokami jak
żaba. Dzięki długim nogom potrafi skakać między drzewami na odległość nawet 6 m.

 Odpoczywa  przyczepiony  do  pionowej  gałęzi.  Wyrak  ten  żyje  w  parach.  Zjada  małe
kręgowce  oraz  owady.  Samica  rodzi  zwykle  1  młode,  które  waży  20-25  g. Gatunek  ten  jest
narażony na wyginięcie. Wyrak upiór ma największe oczy w stosunku do reszty ciała ze wszystkich
ssaków. Czaszka jest szersza niż dłuższa.

W końcu zasiadamy pod jednym z drzew i czekamy na wyraki. Nasz śmieszny przewodnik,
który zachowuje się bardziej jak kobieta niż mężczyzna, zarządza zmianę miejsca, bo wyraki się nie
pokazują. Rozsiadamy się pod drzewem na wielkich liściach i wpatrujemy się w pień drzewa i
czekamy....i czekamy...  Trochę pod drzewem głośno, więc rodzinka wyraków zamieszkująca owe
drzewo wysłała najmłodsze na zwiady, co tam się dzieje. Zaspany młody wyraczek wynurzył się ze
szczeliny w drzewie i zaraz się schował. Mamo, tato przyszły te upiory! ja tak tylko wyjrzałem, a
oni  mnie  zobaczyli  i  zaczęli  się  cieszyć...  Dorosłe  wyraki  wpadły w panikę,  raz  po  raz  same
wyglądały ze szczeliny... No faktycznie ludzkie upiory zasiadły pod naszym drzewem. Trzeba dać
show.  Szybciutko  odświętne  ubranko  założyć  i  wyskakujemy.  No  i  wyraki  co  chwilkę  się
pokazywały, a ludzkie upiory cieszyły się jakby milion na giełdzie wygrały. Aż w końcu zwierzątka
stwierdziły koniec tej zabawy, czas iść na polowanie, ale żeby ludzkie upiory im nie przeszkadzały
wysłały jednego z nich aby robił  za modela.  Wyraczek "superstar" skoczył  na jeden z badyli  i
prezentował się w całej  okazałości  z  długim włochatym ogonkiem, wielkimi oczami.  O...  ja to
jestem gwiazda proszę milion zdjęć, teraz patrzę tu... a teraz tam... o zamknę dla was jedno oko. Oj
wy głupie ludzkie upiory, nawet to was rozśmiesza. Powygłupiam się przed obiektywami kamer



jeszcze chwilę i znikam na nocne polowanie... 
fajnie  tak obserwować wyraki,  które budzą się  do nocnego życia  i  ruszają  z  drzewa na

polowanie. Najpierw nieśmiało, a potem tylko hyc i hyc. Szybko skaczą z drzewa na drzewo. 
Wracamy o 19 prosto na kolację. Bufet dzisiaj pęka w szwach. Okazuje się, że tak wystawna

kolacja  to  efekt  pożegnania  filmowej  ekipy  z  Japonii,  która  kręciła  tutaj  program.  Jest  nawet
gotowana głowa świni!!! tego może jeść nie będę, ale smakowicie wyglądają ryby i sałatki, są też
kurczaki  i  wieprzowina.  Jednak  część  potraw  jest  tak  ostra,  że  wypala  przełyk.  Jakaś  matka
francuska idzie dopytać się z czego jest dziwny różowy napój w wiadrze. Czy aby an pewno jej
dzieci mogą to pić i woda jest bezpieczna. Siedzimy z innymi turystami i rozmawiamy o podróżach.

Impreza  po  kolacji  przenosi  się  przed  budynek,  gdzie  miejscowi  mają  trzy  gitary  w
rozmiarze mini oraz „drewniany kontrabas” z dwoma strunami. Toteż z takim sprzętem przez długi
czas imprezują przy śpiewie.

Czas spać, bo jutro wstajemy o 5:15. Czeka nas kolejna porcja lasu i zwierząt...

4 sierpnia (poniedziałek)

Budzik dzwoni, trzeba wstawać. Małe śniadanie, bo kto widział aby coś więcej jeść po 5
rano. Po czym wraz z Niemce i dwoma przewodnikami idziemy w las. Na początku przy plaży hasa
stado kilkudziesięciu czarnych, czubatych makaków. Podobno są tutaj trzy grupy. Nasza to akurat
nr 2, bardzo liczna ze sporą ilością młodych makaków, nr 1 to z kolei grupa dużych makaków, a nr
3 to malutka ekipa składająca się tylko z 6 sztuk. Czyżby wyrzutków?

Makak czubaty, zwany też czarnym makakiem czubatym lub czubatym pawianem. Jest to
gatunek endemiczny występujący wyłącznie na dwóch wyspach Indonezji: Sulawesi oraz na wyspie
Pulau Bacan, gdzie został sprowadzony przez człowieka w 1867 roku. Na Sulawesi grupy makaków
czubatych można spotkać na terenie rezerwatów Tangkoko DuaS udara (w tym miejscu wyspy jest
ich  najwięcej),  Gunung  Ambang,  Gunung  Manembonembo  oraz  na  terenie  parku  narodowego
Bunaken Marine.

To  małpa o szczątkowym ogonie,  krępej budowie ciała,  o trochę niesamowitym wyrazie
twarzy.  Całe  jej  ciało  pokrywa  czarna  lub  ciemnobrązowa,  dość  długa  sierść.  Na  pośladkach
widoczne są nagie modzele barwy czerwonej lub cielistej. Demoniczny wygląd nadaje makakowi
również wysoki (do 10 cm) czub, zdobiący głowę tak samca, jak i samicy. Mocno wydłużona twarz,
pozbawiona mimiki, z licznymi wypukłościami, u osobników młodych jest różowa, u dorosłych -
czarna. Samice są o połowę mniejsze od samców.

Znaczną  część  swego  życia  spędza  na  ziemi,  gdzie  żyje  w  parkach  lub  w  grupach
składających się z kilkunastu osobników. Osobniki dorosłe, starsze samce, poszukują pokarmu na
ziemi i tu również układają się do snu. Samice z młodymi oraz osobniki młodociane przebywają w
koronach  drzew,  gdzie  swobodnie  poruszają  się  na  czterech  kończynach.  Nieco  demonicznym
wyglądem  makaki  zyskują  sobie  respekt  w  otoczeniu  i  skutecznie  bronią  się  przed  wieloma
drapieżnikami.

Makak  czubaty  jest  małpą  wszystkożerną,  choć  w  jego  diecie  zaznacza  się  przewaga
owoców, które zbiera pod drzewami. Małpy te chętnie przebywają w pobliżu rzek i na wybrzeżu
morskim, gdzie łowią różne drobne zwierzęta.

Po ciąży trwającej  około 22 tygodni  samica rodzi  jedno młode,  pokryte czarną sierścią.
Młode dość długo, bo aż 3 miesiące,  pozostaje  na brzusznej  stronie ciała  matki,  dzięki  czemu,
mimo iż ma jasnoróżową twarz, nie jest z daleka widziane. W 3 miesiącu jego twarz zmienia barwę
na ciemniejszą. Wówczas młody makak przenosi się na grzbiet matki, ale przestraszony wraca na
brzuch  samicy i  pozostaje  w  jej  objęciach,  aż  niebezpieczeństwo  minie.  Chętnie  jest  noszony
również  przez  starsze  siostry  i  bawi  się  z  rówieśnikami.  Dojrzewa  w wieku  około  3  lat.  Nie
wiadomo, jaki wiek osiąga w swoim naturalnym środowisku.

Podczas obserwacji życia tych małp nie zauważono wyraźnej dominacji samca, członkowie



stada są zgodni i solidarni. Zapewne dzięki swemu wyglądowi i spokojnemu zachowaniu makak
czubaty był przez wiele lat uznawany za zwierzę święte przez tubylcze plemiona wyspiarzy.

Małpy niewiele sobie robią z naszej obecności. Hasają po drzewach, przechodzą obok nas.
Trzeba bardzo uważać, bo makaki siedząc nad nami na drzewach sikają na potęgę. W pewnej chwili
jeden  z  samców  wydał  „rozkaz”  i  wszystkie  makaki  jak  na  komendę  ruszyły  za  nim,  a  my
oczywiście za całym tym kordonem.  Część z nich pędzi po ziemi, inne po drzewach. Jedna to
nawet złapała mnie za nogę, bo chyba zaciekawił ją mój różowy adidas. Wiedziałam, że to słaby
punkt mojego nierzucającego się w oczy ubioru leśnego.  Przewodnicy każą nam wyprzedzić grupę
małp i  usiąść sobie na polance w lesie.  Podobno za dziesięć minut całe stado tędy przejdzie.  I
rzeczywiście mija ów czas, a tu z lasu an polankę zaczynają wychodzić po kolei kolejne makaki.
Niektóre tylko wykazują zainteresowanie turystami, którzy z boku sobie zasiedli. Jedna z małpek
zainteresowała się leżącym obok mnie aparatem. Nawet się położyła i zerkała z ciekawością do
obiektywu. Inna małpka znalazła sobie w lesie reklamówkę i zaczęła się nią bawić, a potem zabrała
ze sobą...

Kiedy  całe  stado  przemaszerowało  przez  polankę  udało  się  pod  drzewo.  Przewodnik
powiedział, że pod tym drzewem makaki zatrzymują się codziennie na śniadanie. Drzewo ma jakieś
lokalne  owoce,  które  owe  zwierzęta  bardzo  lubią.  Rozsiadały się  po  całej  okolicy  i  obgryzają
owoce.  Trochę przypominają jabłuszka. Leży ich na ziemi cała masa, więc makaki mają duże pole
do popisu. Niektóre nawet jedzą jednocześnie dwie sztuki trzymając po jednym w każdej łapie.
Momentami makaki przypominają ludzi, kiedy siedzą „po ludzku” na pniach drzew. Czasem mają
nawet ludzki wyraz twarzy. Niesamowite to.  Tu też dochodzi do kłótni między małymi makakami,
które  rozstrzygają  dorosłe  małpy.  Nie  ma  to  jak  do  akcji  wkroczy matka.  Od  razu  młode  się
uspokajają. Małe makaki ganiają się po drzewach i czasem gryzą. Z makakami spędzamy prawie
dwie godziny. I nie wiem, kiedy ten czas nawet minął. 

Dalej  nasza droga prowadzi przez las.  Mijamy kolejne ogromne drzewa z podporowymi
korzeniami. Trafiamy nawet na puste drzewo. Można wejść do środka i popatrzeć w górę, a tam nie
ma  wnętrza.  Zajmują  je  nietoperze.  Mimo,  że  puste  w  środku,  to  jednak  jeszcze  żyje,  bo  na
konarach są liście. Potem trafiamy na inne drzewo, a właściwie, miejsce po nim.  Kiedyś było tu
drzeo, które obrosły pasożytnicze liany, drzewo obumarło, liany zostały. W miejscu drzewa pustka.
To kłębowisko lian jest niesamowite. Można nawet wejść do środka, ciekawe uczucie.

Przewodnicy prowadza nas w miejsce gdzie można spotkać jadowite węże.  Jeden siedzi
wysoko  w  koronie  drzew,  ale  drugi,  zieloniutki  na  wysokości  naszych  oczu.  Ciekawe  skąd
przewodnicy wiedzieli,  że tam będą. Przecież węże raczej nie są związane z drzewem na stałe,
chyba się przecież przemieszczają...

 Mamy też  w planie  zobaczyć  ptaka  hornbila,  ale  za  długo siedzieliśmy z  makakami  i
najwidoczniej odleciał.  Leżeliśmy pod drzewem prawie 45 minut, ale się nie pojawił. Ale to co
zobaczyliśmy to było fantastyczne.

Po 5,5 godzinach wracamy. Miały być cztery godziny, ale wyszło więcej. Na parkingu ku
radości  naszego  przewodnika  czekał  na  nas  truck,  inaczej  piechotą  wracalibyśmy  do  hoteliku
jeszcze z 30-45 minut.

Docieramy  do  Tarsius  Homestay,  bierzemy  prysznic,  zimny  napój  i  wraz  z  Niemcem
wsiadamy do samochodu i  jedziemy do Manado. Tutaj tez postanowiliśmy sobie na szaleństwo
wynajęcia samochodu. Na drodze bardzo duży ruch. Co chwilę stoimy w korku. Aż niesamowite.
Na całej wyspie ruch był głównie skuterów, a tu nagle pojawiają się samochody i jeszcze droga się
korkuje.  Najgorsze są tu ciężarówki, które nie mogą podjechać pod górkę więc jechały bardzo
wolno i tarasowały przejazd.

Zatrzymujemy się na stacji benzynowej i ku mojemu zdziwieniu słyszę z pobliskiego bemo,
jak w najlepsze leci... piosenka Stachurskiego!!! Ciekawe skąd ta piosenka tutaj???

Okoliczne wulkany toną dzisiaj w chmurach. Dobrze, ze widziałam je wczoraj, bo dzisiaj
wcale bym się nie domyśliła, ze one tam są. W końcu po dwóch godzinach jazdy docieramy do
Manado  i  Rex  Hotelu.  Niemiec  jedzie  dalej  do  portu,  aby popłynąć  na  Bunaken.  My z  kolei
zostajemy w Rexie  i  jesteśmy zaskoczeni.  Nie  dość  że  hotelik  za  14  dolarów,  to  jeszcze  ma



klimatyzację. Pierwszy od miesiąca!!! Jak cudnie. Obok hotelu Rex jest Regina, ale standard dużo
wyższy niż naszego, ale i ceny duuużo wyższe niż tu. Nam zdecydowanie wystarczy to, co mamy.
Jedynie co przeszkadza, to straszny huk dochodzący z ulicy. Mam wrażenie, jakby każdy pojazd
przejeżdżał przez nasz pokój i wcale nie przesadzam! Znowu przydadzą się moje korki do uszu.

Manado  to  drugie  co  do  wielkości  miasto  Sulawesi.  Zamieszkuje  je  około  0,5  mln
mieszkańców.  Nie ma tu za bardzo co zwiedzać. Z racji tego, że dzieli je od Makassaru ogromna
odległość, to stało się punktem handlu dla całej północnej części wyspy. 

W 1844 roku miasto zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi. 14 lat później dotarł tutaj
przyrodnik i badacz Wallace stwierdził, że to najpiękniejsze miasto Dalekiego Wschodu. No cóż
chyba niewiele z tego pozostało. Teraz to miasto ulic i centrów handlowych.

W czasach  holenderskiej  kolonii  miasto  było  centrum handlu  przyprawami  z  Moluków.
Natomiast w 1945 roku miasto zostało zbombardowane przez wojska japońskie. 

Koło 17 ruszamy zobaczyć miasto. Ruch dalej bardzo duży. Wszędzie niebieskie bemo jadą
z kolejnymi podróżnymi. Przez ten tłok na szczęście jadą powoli, bo inaczej trudno byłoby przejść
między  nimi.  Wszędzie  sklepy  z  ciuchami,  lokalne  supermarkety,  sklepiki  z  rzeczami
produkowanymi w Chinach, stragany „z mydłem i powidłem” na chodnikach. Najlepsze są stoiska,
gdzie prosto z walizeczki sprzedawane są telefony komórkowe. Tu w Indonezji praktycznie każdy
ma jakiś  sklep.  Nie ważne że  ma kilka  towarów na  krzyż,  zawsze  ktoś  coś  kupi.  Tradycyjnie
napotykamy na sklep Baty, na który składają się głównie klapki i inne plastikowe buty.

Manado, to miasto bez jakiegoś wyraźnego centrum. Stanowi je kilka równoległych ulic,
przy których zlokalizowane są największe supermarkety z  centrami  handlowymi,  w których są
McDonaldy,  KFC,  Pizza  Hut.  Strach  iść  chodnikiem,  bo  występują  w nim duże  dziury,  a  pod
spodem  śmierdzący  rynsztok.  Ulicą  strach  iść,  bo  można  zostać  przejechanym.  No  niestety
wybieramy ulicę i ostrożnie przemieszczamy się po mieście. Ludzie na zakupach i to z całkiem
dużymi siatami. Manado to jedno z dwóch dużych miast wyspy, z tym że Makassar, znajduje się po
drugiej stronie wyspy, drogą lądową prawie 2 tysiące kilometrów stąd!!! Dlatego Manado jest tu
niczym wielka metropolia. 

Na obiad idziemy do Sate Raja, które jest polecane w przewodniku. Siedzimy na podłodze,
na  poduchach.  Zamawiamy  kurczaka  z  grilla  z  frytkami  i  sałatkami.  O  dziwo  otrzymujemy
mięciutki kawałek mięsa, a nie kości. Po smakowitym obiedzie idziemy miastem, które tonie w
zmroku. Kupujemy z przyczepki kilogram rambutanów, które tutaj kosztują 3zł, a w Polsce 50zł. 

Wieczór spędzamy na dobijaniu komarów latających w pokoju i padamy spać. 

5 sierpnia (wtorek)

Uff, korki do uszu się przydały. Gdyby nie one to byłaby bezsenna noc. Nie dość że łomot z
ulic nie z tej ziemi, to jeszcze klimatyzacją bucząca na całego.

Pan  z  recepcji  przyniósłszy  nam śniadanie.  Hmmm śniadanie  to  za  dużo  powiedziane.
Składa się na nie herbata i „ciasteczko”. Owe ciasteczko to jest ryż z suszonymi centymetrowymi
rybkami zawinięty w liść. Okropieństwo. Żeby panu z recepcji nie było przykro, że oddajemy owe
ciasteczka, szybko utylizuję.

Do  centrum  miasta  ruszamy  koło  10,  kierując  się  do  buddyjskiej  chińskiej  świątyni  i
porannego bazaru. Kierunek wskazał nam gość z hoteliku. Najpierw trafiamy do małej świątyni.
Śmiesznie, bo dużej nie zauważyliśmy, a to dlatego, że była ustawiona bokiem do ulicy. W każdej z
tych  świątyń  mają  interesujące  kalendarze.  Jeden  „normalny”  oraz  muzułmański  pokazujące
całkowicie inną datę.  Całe świątynie niesamowicie  kolorowe.   Największa  buddyjska świątynia
Kienteng Ban Hian Kong pochodzi z XIX wieku i jest jedną z najstarszych świątyń byddyjskich we
wschodniej Indonezji. 
 Idziemy w kierunku  bazaru,  a  tu  nagle  czuję  zapach  goździków.  Trafiamy na  magazyn
sprzedaży hurtowej. Już się bałam, ze nigdzie nie kupię sobie goździków. W supermarketach jakoś



strasznie drogo, a przecież Indonezja to kraj goździków. Tutaj też drogo, ale przynajmniej ilościowo
wychodzi bardzo dobrze. Same goździki są takie, jakich nigdzie w Polsce nie kupię. Mają nawet
kulkę kwiatową na końcu patyczka. Zanim do ans dotrą to zostaje niestety już sam pręcik. A ten
cudny zapach świeżo wysuszonych goździków to jest to. 

Idziemy dalej. Wzdłuż drogi ciągną się magazyny hurtowe z różnościami, można trafić na
sprzedaż jajek, kabli, ryżu. Jest i gość który w klatkach sprzedaje kolorowe papugi. No po prostu
sklepiki są tu każdego rodzaju. Piję też śmiesznie wyglądającą niebieską Pepsi Blue, która mimo
koloru smakuje dokładnie tak samo jak tradycyjna. Na dodatek barwi język na niebiesko.

Docieramy na bazar. Jakoś wyjątkowo tu cuchnie. Może to dlatego, że bazar zlokalizowany
jest przy morzu? Targ rybny już dawno się skończył. Zostały puste stoliki i z rzadka kręcący się
sprzedawcy,  którzy  jeszcze  sprzątają  swoje  stanowisko.  Na  dalszej  części  bazaru  całe  stosy
suszonych  rybek,  których zapach  miesza  się  ze  śmierdzącym dookoła,  co  jeszcze  wzmaga ten
nieprzyjemny  zapach.  Kupuję  na  bazarze  trochę  mielonego  cynamonu,  kurkumy,  kory
cynamonowej.

Obok bazaru znajduje się przystań stateczków, które pływają między innymi na Bunaken,
aby tam nurkować. Obok buduje się wielki most, który połączy dwie części miasta nad zatoką. Z
jednej dużej łodzi wynoszone są wielkie kiście bananowców. Próbuję taką kiść podnieść. Rety ileż
ona  waży.  Chyba  kilkadziesiąt  kilogramów.  Rozładunek  trwa  i  trwa.   Stąd  chcemy wrócić  do
centrum miasta,  ale  jakoś  krążymy po ulicach i  w końcu okazuje się,  że  obeszliśmy wszystko
dookoła i znowu jesteśmy pod buddyjską świątynią, czyli niedaleko naszego hoteliku. Normalnie
wręcz niemożliwe. 

Trafiamy  również  do  szkoły.  Jak  się  okazuje  dzisiaj  jest  jeden  z  pierwszych  dni  po
świątecznej  przerwie,  która rozpoczyna na Sulawesi  nowy rok szkolny.  Odwiedzamy szkołę,  w
której właśnie przyjęto uczniów do pierwszych klas. na ławkach, tak jak w Polsce dzieci postawiły
kartki ze swoimi iminami i nazwiskami. Na placu trwa ogromny rozgardiasz. Zwłaszcza wtedy,
kiedy z Pawłem się pojawiamy. Obcokrajowiec w szkole!!! Tłum dzieci wali w nasza stronę, prawie
mnie tratując. Każde dziecko chce nas dotknąć i zostać sfotografowane. Zaczepia nas nauczycielka
angielskiego, która pokazuje swoją klasę ze starszymi uczniami. Kiedy wychodzimy, dopadają nas
dwie dziewczynki, które przeprowadzają ze mną po angielsku wywiad i nagrywają go na komórkę.
Wywiad oczywiście jest o Sulawesi i o turystyce. Wynika z niego, że turyści kojarzą im się głównie
z wyjazdami na nurkowania na Bunaken.

Kiedy wychodzimy na główną handlową ulice Manado,  to  widzimy wcześniej  widziany
most w budowie. No to zdecydowanie zrobiliśmy niepotrzebne kółko. Trzeba było zdecydowanie
iść w przeciwnym kierunku. Jedziemy już przez Sulawesi przez ponad 3 tygodnie i obserwujemy
mieszkańców.  Każdy  ma  tu  komórkę  i  jest  do  niej  wręcz  przylepiony,  niezależnie  od  wieku.
Wygląda niczym polski gimnazjalista. Czemu tu tak wszyscy z tymi telefonami? Bo rozmowy są za
grosze. 

Ruch  w  mieście  dzisiaj  jeszcze  większy  niż  wczoraj.  Spędzamy  sporo  czasy  w
klimatyzowanym  centrum  handlowym.  Najpierw  w  Pizza  Hut,  gdzie  jemy  małą  pizzę  z
makaronem,  który  wysechł  w  piecu  i  teraz  chrupie,  są  też  pieczone  chlebki  z  kurczakiem  i
warzywami  oraz  makaron  świderki  z  kurczakiem  i...  ziemniakami.  Nie  ma  to  jak  azjatyckie
połączania znanych nam składników.. do tego pijemy sok pomarańczowo-arbuzowy.

Potem czas ruszyć na drobne zakupy, gdzie w końcu udaje mi się kupić batikowy materiał
na mój kolejny azjatycki  obrus.  Ludzi wszędzie pełno.  Noszą całe siatki zakupów. W sklepach
widać,  że trwają wyprzedaże poświąteczne.  Są całe  stoiska,  gdzie  wyprzedawane są eleganckie
ubrania, które miały być na święto końca ramadanu. 

Wracamy do hoteliku, ale po drodze robimy zdjęcia centralnej ulicy Manado. Dziwne to
miejsce trochę, bo jest tu cała masa niedokończonych i porzuconych wielkich budynków, które po
prostu straszą. Ponadto równoległa ulica, która przebiega wzdłuż wybrzeża morskiego, praktycznie
nie  jest  zagospodarowana.  Zamiast  plaży cała  masa  głazów.  Aż się  prosi,  aby tutaj  były fajne
kafejki.

Czas wydać  ostatnie indonezyjskie pieniądze. Kupujemy smażone pierogi, które okazują się



być słodkim pączkiem nadzianym mięsem i rybą. Kolejne bardzo dziwaczne połączenie. Dobrze, ze
jeszcze mamy zupki chińskie.

Po dotarciu do hoteliku wypijamy schłodzone piwo, które trzymaliśmy w lodówce w hotelu
obok,  bo  tutaj  nie  mieli  jak  tego  schłodzić.  Czas  umilamy  sobie  oglądaniem  idiotycznych
kreskówek w telewizji o karaluchach w roli głównej. Nie wiem czemu są tak wciągające. 

Jeszcze tylko wieczorne wybijanie komarów, pożegnanie z biegającym po ścianie gekonem,
korki do uszu i można iść spać. To nasza ostatnia noc na Sulawesi....

6 sierpnia (środa) 

Dzisiaj  na  śniadanie  prosimy sama herbatę  bez  ciasteczka  w postaci  ryżu  z  suszonymi
rybkami. Zamiast tego jemy kupione wczoraj w markecie ciasto bananowe. 

 O  10:30  pojawia  się  samochód,  który  zabiera  nas  na  lotnisko.  Po  pół  godzinie  jazdy
jesteśmy an miejscu. Lotnisko nie jest duże. Zaraz przy wejściu znajduje się punkt prześwietlania
bagaży. No i po prześwietleniu mojego od razu zostaję skierowana na bok z zapytaniem co tam
wiozę  w  środku.  Kiedy  Panowie  w  białych  rękawiczkach  znajdują  u  mnie  worek  piasku
wulkanicznego czy gleby wulkanicznej puszczają mnie dalej z uśmiechem na twarzy.

Idziemy  nadać  bagaże,  ale  zanim  otrzymamy  karty  pokładowe  musimy  cofnąć  się  na
sprawdzenie  bagażu.  Jak  panowie  widzą  mnie  z  powrotem  już  po  raz  drugi  nie  zaglądają.
Przejrzany  jest  bagaż  Pawła,  oczywiście  panowie  trafiają  na  moje  skałki  wulkaniczne.  Coraz
bardziej są ubawieni tym co wieziemy. Dobrze, że wolno. Czemu takie drobiazgowe kontrole? Bo
lecimy do Singapuru, a tam za posiadanie w bagażu określonych rzeczy można zapłacić dość dużą
karę.  Na specjalnej stronie internetowej jest napisane, ze nie wolno do Singapuru wwozić gumy do
żucia. Po sprawdzeniu bagaży dostajemy naklejki na plecaki i możemy wracać do stoiska odprawy
bagażowej  i  odebrać  karty  pokładowe.  Potem  idziemy  przez  bramki  odprawy  paszportowej  i
zasiadamy w hali odlotów. Są tu tylko cztery tzw. gate'y, skąd samoloty odlatują na inne wyspy
indonezyjskie  i  do  Singapuru.  Tradycyjnie  na  lotnisku  są  sklepy  z  pamiątkami,  a  że  jak  się
przekonaliśmy sulewiańskich pamiątek nie ma, więc sprzedawane są rzeczy z Bali.  Oczywiście
ceny z kosmosu. Mamy ostatnie 8 000 rupii, za które udaje nam się kupić wodę mineralną. 

Czekamy na nasz lot.  Czas  leci,  a  dookoła pojawia się  coraz więcej  obcokrajowców. O
godzinie  13:30  jesteśmy pakowani  do  samolotu  i  o  14  startujemy.  Linie  lotnicze  Silk  Air  na
początek lotu podróżnym serwują piwo o orzeszki. Chwilę później pojawia się obiad – makaron z
kurczakiem, bułeczka, deser i sok. Podczas lotu mam okazję zobaczyć Borneo. Momentami widać
dżunglę,  a  innym  razem  ogromne  plantacje  palmy  olejowej.  Drzewa  w  równych  rzędach
poprzecinane drogami, a kiedyś był tu gęsty las deszczowy. 

Po  trzech  godzinach  lotu  jesteśmy nad  Singapurem,  ale  zanim lądujemy musimy przez
kwadrans nad nim krążyć, bo się lotnisko zakorkowało. Dzięki temu mogę poobserwować morze,
które u wybrzeży Singapuru roi się od całej masy statków.  To tutaj przez cieśninę Melaki wiedzie
główny szlak morski z Azji. 

O 17:20 lądujemy na lotnisku w Singapurze. Coś cudnego. Drzewa w środku budynku, jest
wodospad, a ile storczyków. Są nawet przy taśmach po których jadą bagaże. Nie mogę od tego
oderwać wzroku.

Po odebraniu plecaków, szybko wymieniamy pieniądze,  ja  szukam mapek Singapuru do
wykorzystania na szkolnych lekcjach i potem prosto pędzimy do metra. Tutaj już napotykamy na
koloryt Singapurczyków. Każda nacja jest możliwa do zobaczenia w jednym pociągu. Obok mnie
stoją dwie Chinki, które raz używają chińskiego, raz angielskiego. Inne hinduski robią to samo, ale
łączą angielski z hindi.  Singapur to takie miasto świata. Godzinę później dojeżdżamy na stację
Outram Park w chińskiej dzielnicy. 

Budynek Pearl's Centre, w którym mamy mieszkać znajduje się dosłownie kilka kroków od
metra. Właścicieli mieszkania ma nie być. Odnajdujemy wejście do budynku i windą wjeżdżamy na
20 piętro.  Właściciele zostawili nam różowa karteczkę na progu mieszkania, że klucz jest pod...



wycieraczką.  Dobre  sobie.  Wchodzimy  więc  i  się  rozgaszczamy.  Po  kilkunastu  minutach
wychodzimy jednak na drobny spacer po mieście. Czysto i ładnie.

Singapur  to  miasto-państwo  położone  w  pobliżu  południowego  krańca  Półwyspu
Malajskiego.  Leży  w  południowo-wschodniej  Azji.  Nazwa  Singapur  pochodzi  od  dwóch
sanskryckich  słów:  singa  (lew)  i  pura  (miasto),  stąd  niekiedy  stosowana  nazwa  Miasto  Lwa.
Wizerunek posągu Merlion jest znanym symbolem Singapuru, używanym do 1997 jako logo przez
singapurską izbę turystyki.

Singapur został wydzierżawiony w 1819 roku jako placówka handlowa od sułtanatu Johor
przez Kompanię Wschodnioindyjską. W 1826 roku Brytyjczycy kupili Singapur od sułtana. Był
odtąd wykorzystywany głównie jako brytyjska baza morska. Od 1867 stanowił część brytyjskich
kolonii zwanych Straits Settlements.

Po I wojnie światowej Singapur stał się najważniejszą brytyjską bazą wojskową na Dalekim
Wschodzie.  Zaprojektowany  tak,  aby  mógł  oprzeć  się  atakom morskim,  w  lutym  1942  został
zdobyty przez Japończyków od strony lądu, a następnie był przez nich okupowany do września
1945 roku.

W 1946 Singapur stał się oddzielną kolonią brytyjską, a pełną autonomię uzyskał w 1959.
Na czele rządu stanął Lee Kuan Yew. W 1963 Singapur przystąpił do Federacji Malezji, ale już
1965 został  wydalony wskutek głosowania parlamentarnego 126 głosów za,  0  głosów przeciw.
Niepodległa Republika Singapuru, należąca do brytyjskiej Wspólnoty Narodów, została utworzona
w sierpniu 1965. W tym samym roku Singapur stał się członkiem ONZ.

Partia Akcji Ludowej zdobywała wszystkie miejsca w parlamencie w wyborach 1968-1980.
Pod  przywództwem Lee  Kuan  Yewa  Singapur  szybko  się  rozwijał  jako  port  przeładunkowy i
centrum  finansowe  dla  nowych,  produkujących  na  eksport,  gałęzi  przemysłu.  Dzisiaj  jego
mieszkańcy cieszą się najwyższym poziomem życia w Azji, poza Japonią i Brunei. Na początku lat
80.,  w wyniku spowolnienia  wzrostu  gospodarczego,  ujawniła  się  opozycja  wobec  reżimu Lee
Kuan Yewa,  a  poparcie  dla  Partii  Akcji  Ludowej  spadło.  W 1984 po raz  pierwszy 2  fotele  w
parlamencie  zdobyli  deputowani  opozycyjni.  W wyborach  powszechnych  w 1988  Partia  Akcji
Ludowej odniosła zwycięstwo.

W 1990 Lee Kuan Yew ustąpił ze stanowiska premiera, przekazując je swojemu zastępcy
Goh Chok Tongowi, ale zachował wysokie stanowisko w gabinecie. W 1992 zrezygnował też z
kierowania partią, zastąpił go tam Goh Chok Tong. W 1993 Ong Teng Cheong został wybrany na
prezydenta  w  pierwszych  wyborach  powszechnych.  W  1999  prezydentem  został  polityk
pochodzenia hinduskiego, Sellapan Rama Nathan.

W wyborach do parlamentu w 2001 zwycięstwo odniosła rządząca Partia Akcji Ludowej, na
stanowisku premiera został Goh Chok Tong. W tym samym roku na skutek azjatyckiego kryzysu
ekonomicznego rozpoczęła się recesja. W 2004 nowym szefem rządu został Lee Hsien Loong, syn
Lee Kuan Yewa.

Powierzchnia  to  641 km2.  Centralny punkt  państwa znajduje  się  na  1°22'N i  103°48'E.
Państwo to ma szerokość 25 km i długość 45 km. Linia brzegowa wynosi 193 km. Singapur jest od
północy oddzielony wodami cieśniny Johor od Malezji,  a od południa Cieśniną Singapurską od
Indonezji.

Państwo Singapur składa się dużej wyspy Singapur o powierzchni 544 km2 i 58 małych
wysp. Kraj jest nizinny. Zachodnia część wyspy to dawny basen sedymentacyjny, obecnie o lekko
pofalowanej rzeźbie. Wschodnia cześć jest równinna i jedynie w środkowej części wyspy znajduje
się  niewielkie  wzniesienie  Timah,  gdzie  znajduje  się  najwyższy punkt  wyspy (162  m n.p.m.).
Podłoże skalne Singapuru zbudowane jest głównie ze skał granitowych. Wszystkie wyspy leżące w
niewielkiej odległości od głównej wyspy także są nizinne.

Linia  brzegowa  głównej  wyspy  jest  średnio  rozwinięta,  nie  posiada  dużych  zatok,  ani
półwyspów.  Naturalnym  typem  wybrzeża  było  wybrzeże  mangrowe,  które  obecnie  zajmuje
niewielki procent brzegu morskiego. Większość linii brzegowej kraju została przeobrażona przez
człowieka. Tam gdzie istniało podmokłe wybrzeże, teraz miejsca te zostały osuszone i zajmują je
plaże, a także nabrzeża portowe. Ponadto władze miasta ingerują w geografię swego kraju poprzez



osuszanie zatok morskich.
 Singapur leży w strefie klimatu równikowego, 140 km na północ od równika. Cechą klimatu
singapurskiego są wysokie i stałe temperatury, duże ilości opadów i wysoki poziom wilgotności,
utrzymujący się przez cały rok powyżej 75%, często osiągający poziom 90%.

Średnie miesięczne temperatury wahają się od 25°C w styczniu do 27°C w lipcu. Amplitudy
dobowe nie przekraczają 10°C. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na klimat Singapuru jest
obecność akwenów morskich. Opady są wysokie i utrzymują się na średnim poziomie 2 500 mm
rocznie.  Opady  są  całoroczne,  ale  nieco  większe  wartości  opadowe  notuje  się  w  miesiącach
zimowych,  kiedy  wieje  monsun  północno-wschodni.  Do  częstych  zjawisk  pogodowych  należą
burze.

Z powodu wysokich opadów Singapur posiada gęstą sieć rzeczną, jednak cieki wodne mają
postać strumieni. Tak więc w Singapurze nie ma rzek, czego przyczyną jest nie urozmaicona rzeźba
terenu, a co ważne sama wielkość kraju. Toteż faktem jest, że pomimo wysokich opadów deszczu
władze  kraju  są  zmuszone importować  wodę pitną  rurociągiem z  Malezji.  Na obszarze  wyspy
Singapur znajduje się szereg jezior.

Pierwotnie Singapur był miejscem, które pokrywały tropikalne lasy, zaś wybrzeże kraju w
większości porastały lasy namorzynowe, wcinające się głęboko w ląd. Obecnie roślinność naturalna
występuje w nielicznych miejscach, zachowały się resztki lasów, które zajmują ok. 5% powierzchni
kraju. W niektórych miejscach, gdzie istniał las, a teren nie został zabudowany przez człowieka,
występują sawanny z licznymi zaroślami. Mimo licznych obszarów miejskich, w mieście jest wiele
terenów zielonych. Do głównych drzew należą palmowate. W wodach przybrzeżnych rosną rafy
koralowe.

Świat  zwierzęcy  należy  do  Regionu  Sundajskiego  Krainy  Orientalnej  i  jest  bogaty  na
obszarach sąsiadujących z miastem. Do głównych gatunków należą małpy, m.in. makaki, a także
wiele gatunków ptaków, jaszczurek i węży. W wodach żyje krokodyl błotny.

Po Monako Singapur jest drugim najgęściej zaludnionym państwem świata[5]. Większość
mieszkańców  zamieszkuje  wyspę  Singapur,  na  pozostałych  wysepkach  mieszka  niespełna
kilkanaście tysięcy osób. Singapur jest państwem bardzo zróżnicowanym pod względem etnicznym.
Zgodnie z cenzusem przeprowadzonym w 2000 roku, największe grupy etniczne zamieszkujące
Singapur mają pochodzenie

China Town całkiem inne niż gdzie indziej. Chyba do tej pory najładniejsze jakie widziałam.
Stare kamieniczki nie zostały zburzone tylko odrestaurowane, a w nich na parterach działają lokalne
restauracje. Wieczorem nie ma w nich wolnego miejsca, bo Singapurczycy podobno bardzo lubią
jeść na zewnątrz.  Za tymi starymi kamieniczkami wyrastają wysokie wieżowce. Wszystko razem
ze  sobą  cudownie  współgra,  tym  bardziej,  że  teraz  o  zmroku  każdy  budynek  jest  pięknie
oświetlony. 

Kierujemy swoje kroki do Maxwell Food Center. Jest to jedno z kilkunastu takich miejsc w
Singapurze,  gdzie w hali  mieści się kilkadziesiąt  stoisk z jedzeniem. Serwowana jest  tu prawie
każda kuchnia azjatycka. Każda budka ma tylko kilka dań, a ceny są naprawdę rewelacyjne, średnio
10 zł. Super jest to, że posiadają zdjęcia serwowanych potraw, bo można łatwo wybrać co chce się
zjeść. Hmm, łatwo to może za pięknie powiedziane, bo jest tu kilkadziesiąt budek z jedzeniem więc
tak czy siak wybór jest bardzo trudny. W alejkach między budkami znajdują się stoły. Obowiązuje
samoobsługa, więc trzeba pilnować swojego zamówienia.  Podobno jak nie wiemy gdzie jeść to
należy stanąć tam gdzie jest najdłuższa kolejka, to oznacza, że w tej budce dobrze gotują. Miejsc
przy stolikach niewiele. Panuje taka zasada, ze najpierw trzeba sobie zająć miejsce. Najlepszym
sposobem jest... położenie paczki chusteczek. Jak już to załatwiliśmy szukamy jedzenia, nawet w
kilku różnych budkach i znosimy do stolika na zajęte przez nas wcześniej miejsce. Są też osobne
stoiska z napojami. Większość ludzi pije świeży sok z trzciny cukrowej. Każda budka ma swoje
określone talerze. Nie ma dwóch takich samych. Są osoby, które po jedzących sprzątają ze stołów
talerze i  odnoszą do określonych budek. Przed udkami znajdują się wielkie wiadra,  do których
trafiają  brudne  naczynia.  Budki  działają  w  określonych  godzinach  i  w  określone  dni.  Każda
restauracyjka ma swój harmonogram, ale tak, że przez cały dzień i cały tydzień dziesiątki serwują



jedzenie.
 Wybór naprawdę bardzo trudny. Po przejściu dwóch alejek, zgłupiałam. Nie wiem co chcę

zjeść. Za dużo możliwości. Ostatecznie wybieram kurczaka na słodko z ryżem i warzywami. Paweł
natomiast chińską zupę z makaronem i kaczkę. Tak jak wszyscy piejmy sok z trzciny cukrowej.

Wracamy  uliczkami  Chinatown,  ludzi  jest  jeszcze  więcej.  Co  zaskakujące,  widać,  że
mieszkańcy lubią bardzo grillowane jedzenie. W większości restauracji znajdują się stoły, na środku
których są wbudowane stanowiska do grillowania. 

Na parterze  naszego  budynku  Peral's  też  znajduje  się  kilkanaście  budek z  jedzeniem,  a
ponadto cały parter wypełniają sklepiki prowadzone przez Chińczyków. 

Singapur  ma  czyste  ulice,  przejścia  z  sygnalizacją,  równe  trawniki,  idealnie  posadzone
palmy. Wszystko jak z katalogu. Tak jak nie lubię wielkich miast tak tym razem chyba zmienię
zdanie.  Pierwsze zetkniecie z  Singapurem i  to o zmroku wypadło bardzo dobrze.  W sumie tak
wyobrażałam sobie Hongkong, który mnie rozczarował. Singapur jest taki jak powinien być.

Wracamy zmęczeni  do  mieszkania.  Nikogo  nie  ma.  Koło  23  zapadamy  w  sen.  Chyba
właścicieli poznamy rano.

7 sierpnia (czwartek)

Wstajemy  o  8:30.  W  mieszkaniu  cisza,  ale  chyba  jednak  ktoś  śpi  w  pokoju  obok.
Właściciele musieli wrócić późną nocą. 

Zjeżdżamy windą na parter naszego budynku i szukamy miejsca, gdzie zjemy śniadanie.
Trafiamy na kanapki. Kiedy zabieram się za moją kanapkę czuję, że bułka z omletem jajecznym
jest... słodka. Smak bezcenny.

Wsiadamy  w  metro  i  jedziemy  do  Raffels  Place,  które  w  tej  chwili  jest  centrum
biznesowym, gdzie jeden obok drugiego, gęsto stoją wysokie wieżowce. Krawaciarze z centrów
biznesowych z powodu gorąca chodzą bez marynarek, ale reszta stroju to elegancki strój biurowy.

Singapur  jest  najbardziej,  po  Japonii,  rozwiniętym  państwem  Azji.  Ze  względu  na
gwałtowny rozwój gospodarczy od czasów drugiej wojny światowej, zalicza się je do azjatyckich
tygrysów. Pod względem PKB jest w światowej czołówce. W 2006 roku PKB per capita wynosiło
31 400 dolarów USD.

Gospodarka  Singapuru  jest  gospodarką  rynkową z  własnością  prywatną.  Inną  dziedziną
znajdującą  się  pod  prawie  całkowitą  kontrolą  państwa  jest  polityka  mieszkaniowa,  której
rozwiązania przypominają rozwiązania socjalistyczne. Gospodarka opiera się głównie na usługach
(finansowych), turystyce, oraz na przemyśle petrochemicznym, stoczniowym i tekstylnym. Bardzo
szybko  rozwija  się  przemysł  elektrotechniczny i  elektroniczny.  Zyski  przynosi  także  przemysł:
chemiczny, farmaceutyczny, fotooptyczny i spożywczy. W kraju ma swoją siedzibę 170 banków
oraz 80 towarzystw ubezpieczeniowych. Żywność jest w większości importowana, gdyż rolnictwo i
rybołówstwo są dość słabo rozwinięte.

Standard  życia  Singapurczyków  jest  na  niezwykle  wysokim  poziomie.  Rządząca  partia
postanowiła  także,  iż  wszyscy  mieszkańcy  w  ciągu  najbliższych  lat  będą  mieli  dostęp  do
bezpłatnego Internetu finansowanego z podatków. Singapur jest  czwartym finansowym centrum
świata po Londynie, Nowym Jorku i Tokio. Port w Singapurze przeładowuje drugą co do wielkości
ilość kontenerów na świecie, po porcie w Szanghaju.

W 2010 roku Singapur przeżywał kolejny boom gospodarczy. W pierwszym kwartale wzrost
gospodarczy  wyniósł  45,8%  PKB.  W ujęciu  rocznym  po  pierwszym  półroczu  wzrost  wyniósł
18,1%.  Jeżeli  tendencja  utrzyma  się,  Singapur  będzie  najszybciej  rozwijającym  się  państwem
świata
 W  zabudowie  Singapuru  przeważają  wieżowce.  Sercem  miasta  jest  stara  dzielnica
kolonialna. Znajdują się tu gmachy rządowe, kościoły, hotele, kluby sportowe, luksusowe domy
mieszkalne oraz nowoczesne drapacze chmur. Do zabytków z czasów kolonialnych należy odlana z
brązu statua Thomasa Stamforda Rafflesa, neogotycka katedra św. Andrzeja i budynek ratusza. W
mieście  istnieje  wiele  świątyń  buddyjskich,  taoistycznych,  hinduistycznych  i  meczetów.



Interesujące  zbiory  sztuki  azjatyckiej  i  europejskiej  można  zobaczyć  w  kilku  muzeach
(Narodowym, Sztuki i Azjatyckim).

Jest to miasto, gdzie intensywna zabudowa kontrastuje z bujną zielenią rozlicznych parków.
Do  najchętniej  odwiedzanych  należą  takie  miejsca  jak  ogrody  botaniczne  czy  bukit  timah  (z
najwyższym wzniesieniem w Singapurze). Dodatkowo, do Singapuru należy niewielka wyspa Pulau
Ubin (wschód Singapuru, nieopodal lotniska), która nie została poddana procesom modernizacji i
jest w zasadzie jedynym skrawkiem singapurskiej ziemi o charakterze wiejsko-rolniczym. Pulau
Ubin jest dosyć popularnym miejscem wycieczek rowerowych i spacerów

Spacerujemy nabrzeżem rzeki singapurskiej.  Wieżowce przytłaczają swoim ogromem, małe
kolonialne  kamienice.  Po  rzece  płyną  amfibie  z  turystami,  które  potem jadą  ulicami.  Ciekawy
pomysł na zwiedzane. Jest tez specjalna czyściarka do rzeki. Pływa i zbiera śmieci z rzeki. Nie
widziałam jeszcze takiego urządzenia nigdzie.  Mijamy teatr  i  parlament  docierając do pomnika
Raffelsa, uważanego za założyciela tego miasta-państwa. To właśnie tu, na brzegu rzeki, miał on w
1819 r. po raz pierwszy postawić stopę na singapurskim lądzie. Obecnie nazwa „Raffles” jest w
Singapurze synonimem jakości i luksusu. Jest więc i Raffles Hospital (pięciogwiazdkowa prywatna
klinika),  jest  prestiżowa szkoła Raffles  Girls’ School,  no i  oczywiście  jeden z  najsłynniejszych
hoteli  świata  –  Raffles  HotelTu  robimy  przerwę  i  zajadamy  się  lodami  ciętymi  z  bloku  i
pakowanymi  do  słodkiego,  kolorowego  kawałka  chleba  tostowego.  Mam lody  mangowe  i...  z
chlebem smakują wyśmienicie, choć miałam obawę aby próbować takiego połączenia. 

Dalej  nasza  trasa  biegnie  obok  hotelu  Fulertona  i  do  zatoki  Marina  Bay.  Tutaj
obowiązkowym miejsce jest Merilon Park z lwem, symbolem miasta, który tryska wodą z paszczy.
Jest tu tłum turystów, którzy fotografują się z owym lwem, jak i panoramą na zatokę, gdzie znajduje
się słynny hotel Marina Bay Sands, otworzony w 2010 roku. Obchodzimy całą zatokę, aby wejść do
galerii,  w  której  znajduje  się  makieta  całego  centrum.  Potem  przechodzimy  przez  centrum
handlowe Marina Bay,  gdzie  sklepy powalają z  nóg. Takiego nasycenia sklepami największych
światowych marek nie widziałam. Obok siebie Gucci, L. Vitton, D&G, Prada, Pierre Cardin, Dior,
Karolina Herrera, Yve Saint Lauren, Channel.... itd. Tego nie da się opisać. Ceny tu są kosmiczne,
więc nie pozostaje nam nic innego jak pospacerować głównym pasażem. 

Za Marina Bay Sands budowana jest scena, jak się okazuje w sobotę Singapur obchodzi
Dzień Niepodległości. Właśnie trwają próby nagłośnienia i lecą piosenki wychwalające miasto. 

Trafiamy do  Raffles Hotel i jego kipiącego tropikalną zielenią dziedzińca. Trochę tak jaby
człowiek przeniósł  się  w czasie  kiedy to  w  tym miejscu zatrzymywał  się  tu  Joseph Conrad i
Rudyard Kipling. 

Kiedy  tak  idziemy  zaczyna  lać,  więc  uciekamy  do  najbliższego  McDonaldsa,  gdzie
przeczekujemy urwanie chmury. 

W końcu trafiamy do dzielnicy Little  India.  I  znowu się  dziwię,  bo nie  przypomina mi
indyjskiej  dzielnicy  znanej  z  innych  dużych  azjatyckich  miast.  Tutaj  też  są  ładnie  zadbane
kamieniczki,  a  w  nich  indyjskie  sklepiki.  Zewsząd  dochodzi  z  nich  indyjska  muzyka.  W
Singapurze, Indusi, to głównie Tamilowie, więc niestety niczego sobie nie poczytam, bo wszystkie
napisy są po tamilsku.  A to całkiem inny alfabet,  nie  przypominający hindi.  Trafiamy do baru
szybkiej obsługi, gdzie zjadamy samosy, daal i ciapati. 

Wchodzimy do  Sri  Yeeana  Kaliammdu.  Od  razu  przypomina  mi  się  klimat  indyjskich,
kolorowych  świątyń.  Jest  tu  jeszcze  jedna  świątynia  Sri  Laksminarayan,  która  jest  najstarszą
świątynią. Dookoła hindusi w kolorowych indyjskich strojach. Tak jakbym przeniosła się prosto do
Indii.

Wracamy metrem  do  mieszkania,  aby  chwilę  odsapnąć  od  gorącego  miasta,  bo  już  ze
zmęczenia ciągniemy za sobą nogi. Po godzinie znowu wychodzimy, ale niedaleko bo do  świątyni
Relikwii Zęba Buddy. Tuż za progiem budynek ten szokuje złotem – wszystko tu lśni i mieni się: od
ogromnego  posągu  Buddy po  sufit,  ściany  i  lampy.  To  co  tworzy  atmosferę  tego  miejsca,  to
monotonne inkantacje mnichów, rozłożone pod ścianami poduszki do medytacji i delikatny zapach
kadzideł. Ogromna chińska świątynia, mająca kilka pięter.  Przepych robi ogromne wrażenie. W
głównej  sali  są  tysiące  małych  figurek  Buddy.  Wszystko  jest  tak  pięknie  kolorowe,  że  aż  nie



wiadomo czy to już kicz, czy jeszcze nie. Jak widać nie tak dawno powstała. Będziemy musieli
przyjść  tu  jutro,  bo  niestety  za  15  minut  zamykają.  Odkrywamy również,  że  na  ulicach  obok
świątyni znajduje się ogromny uliczny chiński  market.  Setki stoisk z  mniejszym lub większym
badziewiem. Choć czasem pojawiają się ładne przedmioty. Tutaj też znajduje się jedno z centrów
„jedzeniowych”. 

Wchodzimy do jeszcze jednej świątyni Sri  Mariamman, najstarszej i najbardziej uroczej
świątyni  hinduistycznej  Singapuru.  Pielgrzymów  niesamowicie  kolorowa brama  z  wieżą  jakby
ulepioną  z  różnorakich  bóstw.  A w środku –  jeszcze  więcej  barw,  mitologicznych potworów i
bogów za  ścianą  której  trwa w najlepsze  chiński  bazar.  Z  jednej  strony rozrywka,  a  z  drugiej
modlitwa. 

Zapadł zmierzch, czas coś zjeść. Idziemy ponownie do Maxwell Food Center. Tym razem
wybieramy stoisko z jedzeniem „zachodnim”, gdzie serwowany jest kurczak i wieprzowina z grilla,
z frytkami i surówką. Do tego kupujemy sok z trzciny cukrowej. Wkrótce wracamy do domu, a tam
tego soku nie znajdziemy. 
 W mieszkaniu jesteśmy o 21, kwadrans później wracają właściciele, których w końcu mamy
okazję poznać. Siedzimy z nimi godzinkę i rozmawiamy. Potem padamy spać, bo dzisiaj nasze nogi
zrobiły szmat drogi, a jutro mamy kolejne bogate plany i stopy muszą naprawdę odpocząć. 

8 sierpnia (piątek)

Wstajemy  o  8:15.  W  mieszkaniu  czuć  intensywny  zapach  kadzideł,  który  przechodzi
korytarzem  z  mieszkania  obok.  Mieszkają  tam  Hindusi  i  jak  widać  dość  mocno  rano  palą
kadzidełka. Pachnie niczym w świątyni.

Schodzimy do budki z kanapkami na śniadanie. Szybkie jedzonko i pędzimy ponownie do
Świątyni Zęba, gdzie odwiedzamy wszystkie cztery jej piętra, a jest tu co oglądać.  Na czwartym
piętrze również nie brakuje złota: ząb Buddy (co do którego niektórzy eksperci mają wątpliwości,
czy nie należał do jakiegoś zwierzęcia) otoczony jest stupą wykonaną z 480 kg 24-karatowego złota
wysadzanego  600  szmaragdami.  Na  jednym  z  pieter  znajduje  się  muzeum buddyzmu.  Można
zobaczyć przedmioty z różnych krajów, w których jest buddyzm. Na najwyższym pietrze znajduje
się nawet ogród świątynny. Na parterze trwają właśnie mantry czytane przez kilku mnichów.

Wsiadamy do metra i kierujemy się na słynną Sentosę. Wszędzie w środkach transportu
znajdują się ogłoszenia o zakazie  jedzenia,  picia,  śmiecenia,  że grozi  za to  grzywna.  Jaka? Za
jedzenie  5  tys.  dolarów  singapurskich,  za  palenie  10  tysięcy.  W  Singapurze  moda  jest  na
umieszczanie  w  publicznych  miejscach  tabliczek  z  nakazami  i  zakazami.  Można  się  z  nich
dowiedzieć, że w metrze powinno się ściągać plecak, aby nie walnąć innego pasażera, które miejsca
w metrze są zarezerwowane dla osób starszych, schorowanych itp., władze miasta przepraszają za
utrudnienia w ruchu, bo akurat gdzieś tam jest remont, ale jednocześnie dziękują za współpracę.
Wszystkie ważne napisy są w czterech językach – angielskim, tamilskim, malajskim i chińskim.
Nawet na banknotach występują owe cztery języki. 

Dalej  zmierzamy  na  Sentosę.  Nazwa  Sentosa  (w  języku  malajskim  SENTOSA znaczy
"spokojny") była kiedyś niewątpliwie adekwatnym określeniem. Dziś jednak, zważywszy na to, że
jest to jedna z najbardziej rozwiniętych południowych wysp Singapuru, do tego miejsca już nie
pasuje.  Sentosa  w  czasach  kolonialnych,  gdy  stacjonowały  tu  wojska  brytyjskie,  zwana  była
również Pulau Blakang Mati albo Island of Death Behind. Tłumaczy się to różnie: wyspa śmierci,
śmiercionośna wyspa,  wyspa zmarłych (bo podobno jest  rajem poległych piratów).  Mieszkańcy
Sentosy odnoszący się sceptycznie do wszelkich chwytów stosowanych, by przyciągnąć na wyspę
światowy kapitał turystyczny, tłumaczą nazwę jako "So Expensive and Nothing To See Also", co
znaczy: tak drogo, a jednocześnie nic wartego uwagi. Na szczęście nie jest to prawdą.

Sentosa to wyspa singapurska, gdzie znajduje się między innymi wielkie Oceanarium. Sto
tysięcy zwierząt morskich, osiemset unikalnych gatunków, dziesięć różnych obszarów i czterdzieści
dziewięć  habitatów.  A wszystko  to  w  czterdziestu  pięciu  milionach  litrów  wody.  Największą



atrakcją jest habitat oceaniczny, który można oglądać przez największe podwodne okno na świecie:
szerokie na trzydzieści sześć metrów i na ponad osiem metrów wysokie. Zwiedzający czują się,
jakby stali na dnie oceanu. Tuż obok znajduje się "kopuła oceaniczna" - miejsce również na dnie
oceanu, w którym można rozglądać się bez przeszkód dookoła. Marine Life Park jest liderem w
dziedzinie edukacji, ochrony zwierząt morskich i badań naukowych. Zaprojektowany został tak, by
każdy mógł pogłębiać wiedzę na temat oceanów i ich ekosystemów.

Sentosa jest jednocześnie wielkim centrum rozrywkowym mieszkańców Singapuru. Dla nas
istotne  jest  dzisiaj  oceanarium,  w którym i  tak  spędzimy bardzo  dużo czasu.  Oceanarium jest
ogromne. Bardzo dużo rzeczy znajduje się pod ziemią, a właściwie pod wodą. Ogromne baseny
ogląda się z boku niczym w kinie. Przez niektóre baseny prowadzą szklane tunele, więc ma się
wrażenie jakby się było wewnątrz basenu.

Są  tu  ogromne manty,  ryby po dwa metry.  W jednym z  basenów ponad setka  różnych
rekinów!!!  Kolorowe  morskie  ogrody  na  wyciągniecie  ręki.  Niektóre  stworzenia  są  niczym  z
kosmosu.  Az  dziw  berze,  że  coś  takiego  mogła  stworzyć  natura.  Są  tez  mniejsze  akwaria,  z
kolorowymi rybkami, langustami, meduzami. Wszystko tak cudnie kolorowe. A jest tego tyle, ze
niestety aż trudno zapamiętać, co widzimy. Idziemy też na prelekcję o rekinach. Pewna Włoszka
rozwiewa wszelkie mity o rekinach. Mówi, że film „Szczęki” narobił złej sławy. W ciągu roku tylko
kilka razy rekin atakuje pływającego, a to najczęściej surfera na desce, bo rekinowi przypomina....
żółwia!. Ona od 20 lat zajmuje się badaniem rekinów na Bahamach. Schodzi w głębiny, tworzy im
pozytywną atmosferę i potrafi je karmić. Zaprasza za godzinę na pokaż, kiedy to zejdzie do owego
basenu  ponad  stu  rekinów  i  też  będzie  je  karmić.  Postanawiamy  tu  wrócić.  Wychodzimy  z
oceanarium, aby coś przekąsić, ale jakoś strasznie drogo tu wszędzie dookoła. Robię sobie zdjęcie
przed kulą do Universal Studios, centrum filmowego. Ludzi w centrum rozrywki na Sentosie są
tysiące i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. 

W pewnej chwili odnajdujemy centrum jedzeniowe, a ceny jedzenia takie jak w Maxwell.
Znajdujemy ogromne  donice  z  zapiekanym  ryżem,  warzywami  i  kurczakiem.  Smakowite.  Tak
najedzenie,  możemy dalej  zwiedzać.  Wracamy na  pokaz  Włoszki.  Rzeczywiście  zanurza  się  w
kombinezonie przypominającym rycerską kolczatkę. W wiadrze trzyma kawałki ryb. Od razu wokół
niej  pojawiają  się  hordy małych rybek oraz rekiny młoty.  Włoszka jednak je odpędza bo chce
karmić żarłacze. Z fragmentów pociętych ryb uwalnia olej rybny i „buduje” pozytywna atmosferę z
rekinami. Jakoś żarłacze nie są zainteresowane, tylko młoty cały czas mają ochotę coś przekąsić. W
końcu udaje się nakarmić dwa żarłacze. Rety ależ one mają paszcze z zębiskami. Po kwadransie
bezpiecznie wychodzi z wody. Jednak można przebywać w wodzie z taką ilością niebezpiecznych
zwierząt. 
 Ogrom zwierząt morskich i ich wielkość są niesamowite w tym oceanarium. Chyba nie ma
takiego drugiego miejsca na świecie. A jak jest to nie wiem jak jeszcze bardziej może powalić mnie
z nóg. 

Z oceanarium jedziemy do ogrodów Marina Bay. Kompleks ogrodowy Gardens by the Bay
w Singapurze wygrał konkurs World Architecture Festival 2012. Park, na którego 101 ha przyroda
miesza się z olbrzymimi konstrukcjami ze stali i betonu, został wybrany najlepszym budynkiem
świata. Całość przypomina klimatem konstrukcje rodem z filmów science fiction. 

Projekt Gardens by the Bay jest otwarty dla zwiedzających od 2012 roku. Mimo to już stał
się nowym symbolem Singapuru. Wszystko dzięki niesamowitej, futurystycznej architekturze. 
 Gardens by the Bay to kompleks ogrodowy, który składa się z trzech części: Bay South, Bay
East i Bay Central. Prawdziwa przyroda miesza się tu z olbrzymimi konstrukcjami ze stali i betonu.
Na  terenie  znajdują  się  dwie  ogromne  szklarnie  z  ponad  220  tysiącami  gatunkami  roślin
pochodzącymi z różnych zakątków świata i stref klimatycznych, a także park, którego ozdobą są
50-metrowe Supertrees. To konstrukcje przypominające drzewa porośnięte różnorodnymi roślinami
z całego świata.  Tworzą nie  tylko pionowe ogrody,  ale  mają ekologiczne zadanie -  dostarczają
deszczówkę  do  całego  parku,  a  także  pobierają  i  przetwarzają  energię  słoneczną,  która
wykorzystywana jest na potrzeby parku, w tym do iluminacji świetlnych.

Są tu gigantyczne drzewa - jest ich w sumie 12, a ich wysokość wynosi od 25 do 50 metrów.



Dwa największe superdrzewa połączone są mostkiem dla zwiedzających. Można z niego podziwiać
widok na Zatokę Marina,  nad którą Gardens by the Bay jest  położony, i cały ogród, w którym
powstały też inne obiekty gromadzące roślinność z różnych stref i warunków klimatycznych - m.in.
ogród z przyrodą śródziemnomorską, lasy tropikalne i deszczowe.

Gardens by the Bay to jedno z największych założeń tego typu na świecie. Obiekt powstał
na  zrekultywowanych  terenach  Singapuru  nie  bez  przyczyny.  To  część  projektu  "Miasto  w
ogrodzie",  stworzonego,  by pokazać mieszkańcom i  turystom najlepsze rozwiązania techniki  w
połączeniu  z  naturą  oraz  nowe standardy  zarządzania  środowiskiem.  Jest  również  atrakcją  dla
mieszkańców i turystów - to przestrzeń do spotkań, gdzie działają kawiarnie,  restauracje i  inne
obiekty  usługowo-handlowe.  Być  może  tak  właśnie  będą  wyglądały  ogrody  przyszłości.  I  tę
nowoczesną ideę w połączeniu z  ciekawymi rozwiązaniami  architektonicznymi docenili  jurorzy
World Architecture Festival 2012, którzy przyznali Gardens by the Bay tytuł World Building of the
Year.

Alejkami idzie się przez różne małe ogrody – chiński, indyjski. Wszystko po raz kolejny
niczym z katalogu. Na środku wielkie metalowe drzewa, które obrasta naturalna roślinność. Trochę
to surrealistyczne, ale jak zarośnie będzie wyglądało jeszcze ciekawiej.  

Po ogrodach ledwie powłóczymy nogami. Zmęczenie robi swoje, tak ze aż musimy na pół
godziny położyć się pod wiatą i odpocząć. W końcu koło 18 ruszamy do słynnego hotelu Marina
Bay Sands. Trochę z dusza na ramieniu, czy nas tam wpuszczą. Paweł zmienia sandały na pełne
buty, bo niestety w barze hotelowym obowiązuje specjalny dresscode, więc w sandałach mężczyźni
wejść nie mogą. Na parterze hotelu znowu ekskluzywne sklepy, a ludzie którzy chodzą po tych
sklepach  jak  z  żurnali  modowych.  Chcemy  wjechać  do  baru  Ku  De  Ta  na  57  piętro  hotelu.
Podchodzimy  do  recepcji,  zostajemy  zmierzeni  od  stóp  do  głów  i...  wpuszczeni.  Super.  To
największa z niepewności rozwiana. Wsiadamy do winy, która w bardzo szybkim tempie przenosi
nas na 57 piętro. Wchodzimy na taras baru podniebnego i zamawiamy najdroższy drink jaki do tej
pory piliśmy. Kosztuje za sztukę ok. 70zł. Można było wejść tylko na taras widokowy pół piętra
niżej, ale koszt wejścia to 50zł, więc lepiej być w barze, gdzie nie dość, że jest ten sam widok to
jeszcze można wypić drinka. Piwo jest już od za 30zł, czyli taniej niż sam bilet na taras. W karcie
alkoholi  jest  polska  wódka  Chopin  i  Belweder.  Hmm  jeśli  popatrzeć  na  ubrania  gości,  to
wyglądamy najgorzej niestety. Nie śpieszymy się z naszymi drinkami, bo osoby które już wypiły,
albo muszą opuścić bar, albo kupić nowy. Drugiego na pewno nie kupimy.

Siedzimy, a właściwie stoimy przy wysokich stolikach przez prawie dwie godziny. Nogi nie
powiem  gdzie  mi  wchodzą,  ale  chcemy zobaczyć  Singapur  za  dnia  i  po  zmroku.  Jest  na  co
popatrzeć. Singapur to miasto wyglądające niczym las z wieżowcami. Przy takim widoku nasze
nawet największe miasta Polski wydają się być biedne.  Aż dziw bierze, jak człowiek mógł coś
takiego skonstruować. Widać nawet budynki z których spływają ogrody składające się z drzew.
Singapur ma misję, aby stać się miastem w ogrodzie. I muszę przyznać, że całkiem dobrze mu
idzie.  Robimy piękne zdjęcia miastu w zachodzącym słońcu. Im ciemniej  się robi to wszystkie
wieżowce  stają  się  coraz  bardziej  rozświetlone  przez  neony.  Widok  jedyny  w swoim rodzaju.
Trochę jak w filmie fantastycznym. 

Po dwóch godzinach stania, już nie wiem jak stać, tak bolą mnie stopy. Zjeżdżamy winda na
parter hotelu. Paweł idzie jeszcze zrobić z daleka zdjęcie hotelu, a ja zostaję pod nim, bo właśnie
rozpoczyna się  małe show. Pokaz światło,  dźwięk i  woda.  Wygląda super.  Zwłaszcza kiedy na
widownie  zaczynają  lecieć  tysiące  baniek  mydlanych.  Potem  na  chodniku  spotykam  dwóch
oszołomów, którzy przerobili swoje rowery na coś co przypomina rozświetloną na święta choinkę.
Gościom nawet kaski świecą małymi światełkami. Dziwactwo.

Na  koniec  jeszcze  robię  zdjęcia  w  centrum  handlowym.  Oczywiście  kolejnym  z
ekskluzywnymi  sklepami.  Na najniższym piętrze  przez  całe  centrum ciągnie  się  kanał,  którym
można popłynąć łódką! To jest dopiero ekstrawagancja.

Ostatkiem sił doczłapujemy się di metra i dojeżdżamy na naszą stację Outram. Mieliśmy w
planach  iść  jeszcze  na  obiad  do  Maxwell,  ale  nie  damy  rady.  Wybieramy  jedną  z  małych
restauracyjek na parterze budynku,  w którym mieszkamy.  Dużo ludzi  w niej  je więc musi  być



smacznie. Zamawiam makaron w sosie sojowym i zieleniną, a Paweł zupę z pierożkami won-ton.
Potem wjazd na 20 piętro, mycie, picie soku z mango i możemy iść spać. Naszych gospodarzy i tak
nie ma. Mieli iść na jakąś nocną imprezę i wrócić w nocy. A my zasypiamy po przyłożeniu głowy
do poduszki...

9 sierpnia (sobota)

Budzik dzwoni o 8 rano, czas wstawać, zebrać rzeczy w jedno miejsce i iść na śniadanie.
Jadąc windą czytamy ogłoszenia, jak należy zabezpieczyć okno,żeby szyba czasem nie wyleciała w
mieszkaniu  i  nie  zrobiła  krzywdy  przechodzącym  pod  budynkiem.  Albo  jak  zabezpieczać
mieszkanie, aby nie pojawiły się komary, które odpowiadają w dużych miastach za dengę.

Dzisiaj  przy  sobocie  stoisko  z  kanapkami  na  parterze  naszego  budynku  zamknięte.
Decydujemy się więc na parotty jajeczne i bananowe na stoisku Hindusa.

 Potem czas iść do metra i ruszyć w drogę do singapurskiego zoo. Dojazd nam zajmuje
godzinę, bo jednak najpierw trzeba jechać metrem, a potem jeszcze autobusem. Wszędzie dzisiaj
wywieszone  flagi  i  my  dostajemy  w  metrze.  Dzisiaj  49  urodziny  Singapuru,  czyli  dzień
niepodległości. Ludzie idą poubierani na czerwono w barwie Singapuru. 

Zoo jest cudowne, niczym dżungla. Singapurskie zoo zajmuje dwadzieścia osiem hektarów
ziemi.  Słynie z tak zwanej  ,,otwartej  koncepcji’’-  zwierzęta  nie są trzymane w klatkach i  mają
wielkie wybiegi. Wiele zwierząt swobodnie porusza się po całym zoo. Na przykład orangutany,
które zeskakują z  drzewa na drzewo lub wiszą nad głowami zwiedzających. Znaleźć tu można
ponad trzysta gatunków zwierząt, z czego wiele uważa się za zagrożone wyginięciem Nie ma tu
praktycznie klatek, tylko zwierzęta odgrodzone są od ludzi fosami wypełnionymi wodą. Na wejściu
otrzymujemy mapkę. Całe zoo jest świetnie zaplanowane. Są tu wyznaczone sektory z konkretnymi
gatunkami zwierząt. A czego tu nie ma? Sama nie wiem. Jest tu część z niedźwiedziami i w wielkim
basenie pływa niedźwiedź polarny, ale gigantycznych rozmiarów. Są Afrykańskie oingwiny i foki.
Słonie mają tu duży wybieg z sadzawką. Jest i biały tygrys bengalski, też sadzawką i murkiem
oddzielony od ludzi. Jest nawet żółta linia z napisem dokąd sięga tygrys jak jest zły. W niektórych
miejscach można wręcz dotknąć zwierzątko. Tak blisko zwierząt nigdy nie byłam w zoo. Niektóre
chodzą jak chcą i przecinają ścieżkę zwiedzającym. Małpy orangutany skaczą na lianach ponad
ścieżką. Mogą do woli patrzeć na ludzi. Są wybiegi dla wielkich żółwi z wysp Galapagos. Rety, to
są prawdziwe olbrzymy! Jest i woliera z ptakami, do której się wchodzi, a po ścieżce biegają ptaki
nieloty  oraz...  lemury.  Mają  w  nosie  zwiedzających.  Jakieś  dziecko  przestraszało  się  ptaków
wyskakujących na ścieżkę, drze się  wniebogłosy, a lemury lecą sprawdzić co się stało. Siedzą na
gałęziach, a długie ogony zwisają. Turyści podchodzą i lemury są dosłownie na wyciągnięcie reki.
Niektórzy nawet je dotykają, ale lemurów to nie rusza. W wolierze są też i motyle i śpiące latające
lisy. Zwisają głową w dół z gałęzi. 

Ludzi w zoo cała masa, chyba korzystają z dnia niepodległości. Mija nas rodzinka, która ma
czerwone koszulki z napisem „I love Singapur”. 

Udaje nam się trafić na show ze słoniami. Można zobaczyć jak toczą wielkie bale drewna do
wody, a potem je wyciągają. Słonie wygłupiają się i np. leżąc machają trąbą niczym ludzką ręką,
kradną opiekunom marchewki. Widać, że sprawia im to frajdę. W zasadzie w  tym miejscu to takie
połączenie zoo z cyrkiem. Potem można osobiście pokarmić słonie. 

Trafiamy  i  na  drugie  show  z  pokazem  zwierząt  z  dżungli.  Widownia  pełna  ludzi,  z
megafonów lecą piosenki chwalące Singapur. Show się zaczyna...  Najpierw zza sceny wypadają
dwie małe wydry, które biegną przez scenę i skaczą do basenu, zabierają dwie plastikowe butelki i
uciekają z nimi za sceną. Śmieszny widok. Nad widownią wypełnioną ludźmi pędzą po lianach
zwierzęta, albo przelatują papugi. Lemury skaczą po skalnej ścianie na scenie, a małpka pokazuje w
błyskawicznym tempie jak zrzucić  kokosy z  drzewa.  Nie wiem jak je można tak fantastycznie
wytresować. To lepsze niż nie jeden cyrk.  Jest tu też pokaz różnych węży. Na koniec pojawiają się



kaczki,  które  pozują  w  rządku  niczym  gwiazdy  Hollywood.  Wychodzi  też  biały  paw,  który
demonstruje swój wielki pióropusz z ogona. Nie no naprawdę takiego zoo tylko pozazdrościć. A to
przecież ułamek wszystkich pokazów, które tu można na różnych wybiegach zobaczyć. Są zresztą
tabliczki, o której odbywa się show lub karmienie zwierząt. 

Jednym z  ciekawych  miejsc  to  wybieg  dla  nosaczy –  małp  ze  śmiesznymi  nosami  jak
kulfony. Małpy te pochodzą z Borneo i są naprawdę komiczne. Małpy są wszędzie – są i langury,
pawiany, czarne czubate makaki, gibony, szympansy, mandryle. No i jeszcze apre innych gatunków,
których nie znam.

Można sobie zobaczyć na wielkiej ścianie niczym w przekroju podziemny „dom” myszy. Są
tu  gniazda,  a  w  nich  myszy  w  różnym  stadium rozwoju.  Można  do  woli  patrzeć  jak  chodzą
korytarzami. Ciekawe czy wiedzą, że są jak w Truman Show obserwowane przez obcych. Trafiamy
również na wybiegi dla małp - pawianów z różowymi tyłkami. A tych małp jest kilkadziesiąt. Małe
niesforne włażą na skalną ścianę i w kółko spadają. Widać, że właśnie któraś z matek się wkurzyła
przyszła i swojego malca za fraki zabrała i zakończyła zabawę w spadanie ze skały. 

Możemy zobaczyć jak wygląda babirusa, czyli świnio-jeleń, który zamieszkuje Sulawesi.
Dziwaczna  świnia  z  kłami  niczym poroże  jelenia.  W sadzawce  siedzą  wielkie  krokodyle.  Nie
brakuje  hipopotamów,  czy nosorożców,  zebr,  żyraf,  kangurów.  Nie  wspominając  o  całej  masie
innych zwierząt, które na mieszkają w tym pieknym ogrodzie zoologicznym. 

W zoo spędzamy ponad 4 godziny. W sumie można tu spędzić i cały dzień w ogóle się nie
nudząc. Jednak na nas czeka jeszcze jedna atrakcja więc trzeba jechać.  Wsiadamy do autobusu i
jedziemy przez miasto. Teraz widzimy, że na blokach, na specjalnych żerdziach umieszczonych
prostopadle do okna, wiszą prania. Całe bloki są nimi oblepione. Kiedy jechaliśmy rano, tego nie
było. A to dzisiaj święto narodowe i bloki są tak oblepione wypranym praniem? Taki wypiękniony,
katalogowy Singapur i sobotnie pranie na setkach mieszkań. Dziwowisko nie z tej ziemi. 

Przesiadamy  się  do  metra  i  jedziemy  do  ogrodów  botanicznych.  Ogród  Botaniczny  w
Singapurze to rozległy zespół parkowy składający się z różnych ogrodów. Ten 63-hektarowy teren
jest zieloną oazą spokoju, miejscem, w którym można odpocząć od nowoczesnego miasta, jakim
jest  Singapur.  Jest  tu wspaniały,  największy na świecie  ogród orchidei,  ogród z  przyprawami i
ziołami, ekologiczne jezioro i wiele innych atrakcji. Między poszczególnymi ogrodami wizją się
ścieżki,  nie  brakuje  zacisznych altanek.  Na terenie  ogrodów ustawione są  tablice  informacyjne
dokładnie opisujące otoczenie, można obejrzeć także liczne rzeźby.

Ogród botaniczny w Singapurze to jeden z największych ogrodów botanicznych na świecie,
można  tu  zobaczyć  ponad  600  tysięcy  gatunków  roślin.  Szczególną  popularnością  cieszy  się
wspaniały  ogród  orchidei,  ogród  z  przyprawami  i  ziołami  i  ekologiczne  jezioro
Historia Ogrodów Botanicznych Singapuru od samego początku związana jest z historią miasta.
Singapur  (wyspa  wraz  z  osadą  rybacką)  został  wydzierżawiony  w  1819  roku  jako  placówka
handlowa od sułtanatu Johor przez Kampanię Wschodnioindyjską. Już niespełna trzy lata później
założony został  pierwszy ogród botaniczny i  eksperymentalny.  Celem tego ogrodu była uprawa
roślin ozdobnych, ale także prowadzenie badań nad tamtejszymi roślinami, które potencjalnie mogą
przynieść dochód. Stamford Raffles, założyciel Singapuru (miasta), właściciel wspaniałego hotelu
w Singapurze, ale i wielki wizjoner oraz strateg, zwrócił uwagę nie tylko na doskonałe położenie
wyspy,  ale  i  na  wprost  idealne  dla  wegetacji  roślin  warunki  klimatyczne.
Od 1829 roku, a więc od śmierci Raffelsa ogród nie działa i dziczeje, ale 30 lat później czyli od
1859  roku  powstaje  park  z  roślinami  ozdobnymi  w  miejscu,  w  którym  do  dzisiaj  są  Ogrody
Botaniczne Singapuru.  Od tego czasu OBS były profesjonalnie zarządzane przez specjalistów z
Królewskich Ogrodów Botanicznych i zaczęły pełnić funkcję instytucji naukowej oraz parku. 
Niektórzy nazywają  to  miejsce  edenem,  który liczy sobie  150 lat.  Leżące  w ogrodach  Jezioro
Łabędzie jest prawie tak stare jak same ogrody. Nad nim znajduje się mały amfiteatr. Założyciele
ogrodów pomyśleli  o  wszystkim.  O zacienionych altankach,  w których Singapurczycy mogliby
przysiąść i  schronić się  przed słońcem, o miejscach do piknikowania,  a  także aby cieszyć  oko
zmyślnymi pomnikami. 

Tu chcę zobaczyć ogród orchidei, którym Singapur się chwali jako największy na świecie



ogród orchidei. Jest ich tu aż 1 tys. gatunków plus 2 tys. hybryd. Naprawdę jest czym nacieszyć
oczy. Jestem w szoku. Na nie ma praktycznie żadnych storczyków phenelopsis, czyli takich jak
mam w mieszkaniu. Tu są tylko orchidee, a ile ich jest! Podobno mają tu trzy tysiące gatunków.
Część kwitnie, część przekwitła. Robią niesamowite wrażenie. Kolory i kształty jakich nigdy nie
widziałam. Szara orchidea? Też tu jest!  Szaro-niebieska,  i  granatowa, i  prawie czarna....  Cudne
kolory. Jest tu też dom chłodu, w którym w wilgotnych i chłodniejszych warunkach rosną storczyki
i inne rośliny,  które przyczepiają się do kory drzew, wilgotnych skał. W ogrodzie co jakiś czas
znajdują  się  miejsca  szczególnie  atrakcyjne,  aby  zrobić  sobie  zdjęcie  w  otoczeniu  ciekawych
gatunków orchidei np. w postaci wielkich pergoli z żółtymi kwiatami.

Czas powoli wracać. Przechodzimy przez ogrody botaniczne, gdzie na wielkich trawnikach
Singapurczycy piknikują, spędzają wolne popołudnie. Mnóstwo osób siedzi na kocach lub matach.
Dzieci grają w gry. Jakiś Hindus uczy swojego syna narodowego indyjskiego sportu – krykieta.
„Zachodni” mieszkańcy Singapuru przychodzą tutaj ze swoimi psami. Całe gromadki ich tu biegają.
 Wracamy do Chinatown, aby zdążyć na pokaz chińskich lwów. Kiedy docieramy na ulicę Pagody,
pokaz  właśnie  się  zaczyna.  Do  ogłuszającej  muzyki  z  bębnów  dwóch  gości  przebranych  za
chińskiego lwa skacze, wygina się, turla, kłapie mordą, mruga oczami. Współczuję temu z tyłu,
naprawdę nie ma łatwego zadania. Nad miastem właśnie przelatują eskadry myśliwców, to zapewne
trwa w centrum miasta pokaz zbrojnej siły Singapuru z okazji święta narodowego. 

Za świątynią Zęba trafiamy na pokaz tańców. Kilkudziesięciu Singapurczyków ubranych w
czerwień i biel wspólnie tańczy do hitu Britney Spears. Wszyscy wykonują te same kroki. Ciekawe
ile to ćwiczyli. Może to spotkanie różnych grup tanecznych, które teraz z okazji święta wykonują
wspólnie nauczone tańce? Kończy się jedna piosenka, a ekipa już tańczy do kolejnej. 

Czas ruszyć do Maxwella na ostatni azjatycki obiad. Tym razem jemy po chińsku. Kurczak
w orzeszkach z ryżem i ostatni sok trzcinowy.  

Po 20 wracamy do mieszkania, Bierzemy prysznic i o 21:30 zbieramy się do wyjścia. Czas
jechać na lotnisko. Na parterze kupujemy sobie jeszcze soki  z dragona z  gruszką i  orzechowy.
Wypijemy  na  lotnisku.  W  metrze  tłumy  ludzi  poubieranych  na  czerwono.  Chyba  wracają  z
koncertów i defilad. W metrze pojawiły się specjalne osoby kierujące ruchem podróżnych. Po 45
minutach jazdy docieramy na lotnisko. Potem przejażdżka lotniskowym metrem na nasz terminal
odlotów. Wszędzie dookoła są storczyki...  ale  nie tylko bo i  całe palmy,  ogródki  z kwitnącymi
słonecznikami. Pięknie wygląda to lotnisko. 

10 sierpnia (niedziela)

 Około pierwszej  w nocy zostajemy zapakowani  do samolotu.  Hmm czuję,  że mój polar
trochę jednak zatęchł, czego w tym parnym i wilgotnym klimacie nie było czuć. Zapaszek niestety
wychodzi w pomieszczeniu z klimatyzacją. 

Startujemy  o  1:55.  przed  nami  6  godzin  lotu.  Samolot  cały  wypełniony.  Najpierw  po
godzinie lotu dostajemy ciasteczko i kanapkę. Wypijam wino i zapadam w sen. Śpię jak zabita do
tzw. „śniadania”, które wypada koło 6 czasu singapurskiego, a 2 czasu dubajskiego (wrrrr....). W
sumie to nie wiadomo czy o takiej porze coś jeść. No ale dobra, zjadam jednak ryż z kurczakiem,
bułeczkę i sałatkę owocową, a potem śpię dalej.

W Dubaju lądujemy po 6 godzinach i 27 minutach lotu. Jest tu teraz 4:22 nad ranem, ale
zanim wychodzimy z samolotu to mija jeszcze 35 minut. Samolot niestety długo kołuje do rękawa,
bo taki korek zrobił się na płycie lotniska.

Czas  przeczekać  do  następnego  lotu.  Najpierw  przechodzimy  całe  lotnisko,  a  potem
siedzimy po prostu czekamy. Są w końcu Polacy i wietnamskie kapelusze. Jednak tym razem w
poczekalni  bardzo  dużo  Azjatów  czekających  na  samolot  do  Warszawy.  Jedzie  nawet  jakaś
tajwańska grupa z całą masa instrumentów. Jest też kilku Hindusów i jakiś Arab wyglądający jak
mudżahedin z długą brodą. I co ciekawe idzie w samolocie do pierwszej klasy!

Szybkie pakowanie ludzi do samolotu i o 7:40 wylatujemy. Chwilę po starcie otrzymujemy



posiłek – owoce, sałatka z kurczakiem i szynką,  ryż z kurczakiem. Po 3 godzinach lotu jeszcze
lunch kurczak z brokułami, kolejna sałatka. Lot przebiega spokojnie i bez opóźnień. Tylko Polacy
dość kiepsko się zachowują. Leci z nami jakaś ekipa Polaków, napakowanych gości, z rozmów
wynika że wracają z Korei Południowej. Piją na potęgę małe buteleczki alkoholu. No i zachowują
się dość głośno, co chwilę rzucając przekleństwami – przerywnikami.  Nie wiem jak to jest,  że
Polacy tak lubią owe przerywniki. Jakoś inne nacje, a przecież np. anglojęzyczni podróżni tak się
nie zachowują. Nie słychać od nich przekleństw. 

W drodze powrotnej droga samolotu nie przechodzi nad Ukrainą. To efekt zestrzelenia nad
Ukrainą z końcem lipca pasażerskiego samolotu Malaysia Airlines z holenderskimi turystami.
O 11.07 lądujemy w Warszawie.

Odbieramy bagaże, które i tym razem wraz z nami dotarły do celu. Wsiadamy do pociągu i
jedziemy do Warszawy zachodniej, aby tam wsiąść do pociągu jadącego do Krakowa. W pociagu
spotykamy  rodzinę  Dubajczyków,  która  przyjechała  na  tygodniowe  wakacje,  aby  zobaczyć
Warszawę, Kraków i Zakopane. To dopiero egzotyka! 

W Krakowie jesteśmy przed 18. Zamawiamy taksówkę i przyjeżdża taksówkarz, który wiózł
mnie ze szkoły do domu w dniu zakończenia roku szkolnego! Ale spotkanie. 

Tak więc tym sposobem definitywnie kończy się nasza tegoroczna azjatycka przygoda....

Zakończenie

I tak oto po raz kolejny nasza podróż dobiegła końca. Czy było warto? Oczywiście moja
odpowiedź jak zawsze jest twierdząca. Mimo, że to już kolejny pobyt w Azji, to mnie jest ciągle
mało.  Przy każdym kolejnym wyjeździe  do Azji  przekonuję  się,  że  zawsze  można poznać  coś
nowego i dać się zaskoczyć. 

 W tym roku łatwo nie było. Pierwszy raz zobaczyłam mniej niż założyłam. Drogi Sulawesi
jednak mnie  pokonały,  choć  w sumie  mogło  być  gorzej.  O dziwo przez  miesiąc  żaden środek
transportu się nie zepsuł, co należy odnotować jako wieki cud. 

Wyspa ta szczególnie mi się podobała, bo nie było tu dużych miast. Otoczenie przyrody,
licznych parków z ciekawymi zwierzętami, okoliczne pola to jest to co najbardziej lubię.

Sulawesi to wyspa przyrody i ludzi. Przyrody, którą trudno zmienić przez wszędobylskie
góry (uff tu nie wytną dżungli, aby zamienić tereny na uprawę palmy oleistej), ludzi których też nie
łatwo zmienić,  bo są góry które odcinają  poszczególne  populacje.  Dzięki  tym górom Sulawesi
jeszcze długo zachowa swój charakter.

Mieszkańcy Sulawesi mieszkają pomiędzy górami i ten świat długo jeszcze będzie mało
dostępny. Tutaj nie ma pieniędzy, aby przebić się przez pasma górskie i skrócić drogę. A ilość pasm
górskich jest oszałamiająca. Może to i dobrze, bo przynajmniej tutejszy różnorodny świat jeszcze
długo  pozostanie  takim  jaki  jest.  Chociaż  i  tu  docierają  nowinki  techniczne  w  postaci
wszechobecnych telefonów komórkowych, do których Indonezyjczycy są wręcz przyssani, ale to
chyba  efekt  strasznie  niskich  cen  rozmów  i  smsów.  Dzieci  oglądają  filmy  kung-fu  albo
amerykańskie  kryminały  i  wysłuchują  najnowszych  komunikatów  o  wynikach  bundesligi  (stąd
chyba te koszulki nawet z Podolskim), a na Togianach o telefonii i internecie ani widu ani słychu, a
lekarz to prawdziwy cud.

Sulawesi to takie pomieszanie z poplątaniem. Nowoczesny świat Makassaru, czy Manado
przeplatający się z  prostymi chatami morskich cyganów. To wyspa gdzie mieszkańcy podający się
za  chrześcijan,  mimo  wszystko  są  animistami  i  najważniejsze  są  dla  nich  letnie  ceremonie
pogrzebowe. Owe ceremonie Europejczykowi nie mieszczą się w głowie.  Sulawesi to północne
regiony  Minahasów,  którzy  mają  całkowicie  inne  upodobania  kulinarne  od  pozostałych
mieszkańców wyspy. Jak już wiemy dość makabryczne. 

Sulawesi wyspa Indonezji inna niż te, które poznaliśmy przed 6 laty. Indonezyjskie motto
narodowe mówi „jedność w różnorodności”.  Będąc na Sulawesi  jeszcze raz przekonałam się o
trafności tego stwierdzenia. 


