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ją w trans, aktorzy zachwycają strojami i ruchem,  
a ogień podgrzewa emocje.

Gili Trawangan

Po kilku dniach dostaliśmy się szybką łodzią na 
inną wyspę - Gili Trawangan. Jest tak maleńka, że 
obejście jej całej zajmuje 2 godziny. To istny raj 
dla imprezowiczów i pasjonatów nurkowania, bo  
w zasadzie tylko (i aż tyle!) ma ona do zaofe-
rowania. Na rajskich plażach spędziliśmy 3 
dni, nurkując na ogromnych rafach, razem  
z metrowymi żółwiami i innymi przedziwnymi stwo-
rami.

Sulawesi

Trzecią wyspą na jakiej postawiliśmy swoje stopy 
(i koła) była Sulawesi - miejsce przez Europejczyków 
owiane tajemnicą. Nic dziwnego - jest tak rzadko od-
wiedzana przez turystów, że większość mieszkańców 
nigdy nie widziała na żywo białego człowieka. Naszą 

„bazą” na wyspie był multikulturowy festiwal tran-
sowy – Eclipse Festival. Przez 5 dni naszym aparta-
mentem stał się namiot. Na wózkach nie było to łatwe  

– w tropikalnym upale, bez dostępu do łazienki i toa-
lety, z nawierzchnią której samodzielnie nie byliśmy 
w stanie pokonać nawet 1 metra - festiwalowy czas 
zabawy przemieszany był z prawdziwym survivalem. 
Event znajdował się w pobliżu małej miejscowości 
Ngata Baru. Chociaż ludzie mieszkali tam w drewnia-
nych domkach wyglądających jak szałasy, to prawie 
każdy z nich posługiwał się nowoczesnym smartfo-
nem. Mieszkańcy wyspy bez przerwy chcieli sobie 
robić z nami zdjęcia, wkradali się również na teren 
festiwalu, gdzie z otwartymi ze zdziwienia ustami 
przyglądali się „przybyszom”. Z pewnością ich wra-
żenie było wzbogacone różnorodnością ludzi którzy 
na niego przybyli z całego świata.

Zaćmienie

Julita Kuczkowska, Rafał Michalczyk

Chcielibyśmy zabrać was w podróż po wspomnieniach z naszej wyprawy do Indonezji. I 
choć są one rozległe jak sam ten kraj, który leży na 17 tysiącach wysp, to opowiemy o tym 
co najbardziej zapamiętaliśmy. O miejscach gdzie wierzy się w czarną magię, nurkuje pod 
wodą z olbrzymimi żółwiami. Gdzie istnieje większe prawdopodobieństwo ograbienia przez 
małpę niż przez człowieka.

14Indonezja,  
ach to ty!

Marzenia się spełniaja

Pomysł wyjazdu zrodził się 
z marzeń o nurkowaniu i po-
nownym ujrzeniu całkowitego 
zaćmienia słońca. Do podróży 
przygotowywaliśmy się ponad 
pół roku. Pojechaliśmy tam we 
czwórkę - my (Julita Kuczkowska  
i Rafał Michalczyk) oraz brat Ju-
lity - Bartek i przyjaciel Rafała – 
Maciek Rzemek. Plan był taki, aby 
w jednym miejscu być 2-3 dni,  
a następnie ruszać dalej.

Na Bali słońce pali

Pierwszą wyspą jaką odwiedzili-
śmy było Bali. To niezwykle barw-
ne miejsce na skalę całej Indonezji. 
Wszystko to przez religię – choć 
prawie 90 % mieszkańców tego 
państwa to muzułmanie, balijczy-
cy są wyznawcami hinduizmu. 
Wierzą w czarną i białą magię,  
a każda większa rodzina na swo-
ich podwórkach ma świątynie. 
Parne, gorące powietrze, niczym 
w saunie, unosi więc zapachy ka-

dzideł - przez mieszkańców wyspy 
nazywanych dupami - które wkła-
dane są w miniołtarzyki utkane  
z liści i kwiatów, będące ofiara-
mi dla bóstw. Takie same wożą 
kierowcy w samochodach, ni-
czym nasz odpowiednik świętego 
Krzysztofa. Będąc przy tematach 
transportu - na Bali głównym jego 
środkiem są skutery. My – jako że 
na wózkach - nie mogliśmy z nich 
korzystać. W efekcie chodziliśmy 
pieszo wśród aut i setek jednośla-
dów, po drogach, bo chodniki są 
tam rzadkością. 

Będąc na Bali nie można ominąć 
dwóch atrakcji. Pierwszą z nich jest  
wizyta w lesie małp. To ogromny 
park porośnięty dżunglą, ze świą-
tyniami i setkami małp w środku. 
Są tak oswojone, że wchodzą na gło-
wy, odpinają suwaki w plecakach  
i kradną co się da. To miejsce, 
przy zachowaniu dozy rozwa-
gi, daje wspomnienia na całe 
życie. Kolejnym wzbogacają-
cym doświadczeniem jest zoba-
czenie lokalnego teatru, który w 
żaden sposób nie przypomina 
naszego. Dźwięki wprowadza-
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A jeśli chodzi o zaćmienie… 
ten fenomen każdy powinien 
móc zobaczyć. Po pierwsze ze 
względu na piękno tego zjawi-
ska. W trakcie dnia nastaje noc,  
a na niebie widać czarną dziurę. 
Cały horyzont robi się czerwony, 
a na niebie pojawiają się gwiazdy.  
Z psychologicznego punk-
tu widzenia konstrukty  
i wiedza o dotychczaso-
wym świecie jakie mamy  
w swoim umyśle upadają – od 

dziecka bowiem każdego dnia nasz 
mózg rejestruje, że jest dzień i noc,  
a podczas zaćmienia zostaje to 
zaburzone. W perspektywie dłuż-
szego czasu zmienia się nasze 
myślenie o całym świecie i istnie-
niu. Każdy, kto choć raz zobaczył 
zaćmienie przyznaje, że zachęca 
go to do przemyśleń nad swoim 
życiem, jego sensem. Jesteśmy 
szczęściarzami na skalę kosmosu 

– Jowisz ma prawie 70 księżyców, 
ale tam zaćmienie w takiej formie 

jak na Ziemi nie jest możliwe. Ze 
wszystkich zbadanych dotąd pla-
net w całym wszechświecie, tylko 
na Ziemi występuje takie zaćmie-
nie słońca. Potrzebne są do tego 
idealne proporcje – rozmiarów 
ciał niebieskich i odległości mię-
dzy nimi. Jedni nazywają to nie-
zwykłym zbiegiem okoliczności, a 
inni dziełem boskim. Odpowiedz-
cie sobie sami.

Czym pachną wspomnienia?

Na pewno wspomnianymi ka-
dzidłami, przywieźliśmy z Indo-
nezji ich pokaźną kolekcję. Poran-
nym aromatem Kopi luwak – kawy, 
której ziarna wydobywane są z 
odchodów zwierzęcia nazywane-
go cywetą (lokalnie luwak). Nie-
raz wraca do nas smak tamtejszej 
kuchni – słodkiej i pikantnej rów-
nocześnie, czasami w domowym 
zaciszu odtwarzamy popularne 
danie nasi campur. Jednak nie 
smakuje tak samo – brakuje towa-
rzystwa wiecznie uśmiechniętych, 
przyjaznych ludzi, których tam po-
znaliśmy. Z pewnością w Indonezji 
została jakaś cząstka nas, za którą 
już zawsze będziemy tęsknić. 


