
Skład wyprawy 

Pierwsze Polskie udokumentowane wejście na najwyższą 

górę archipelagu Moluki, 89. najbardziej wybitny szczyt na 

świecie czyli Gunung Binaiya 3027m n.p.m..  

Założeniem projektu jest samodzielny trawers wyspy z 

południa na północ wraz z wejściem na najwyższy szczyt 

archipelagu od strony południowej i zejściem na stronę 

północną. 

Pokonanie 3027m deniwelacji z poziomu morza na szczyt 

góry i samodzielny, kilkunastodniowy, ekstremalnie trud-

ny trekking przez wilgotny las deszczowy. 

Dodatkowym, równie ważnym celem jest eksploracja - poznanie mniejszości etnicznych zamieszkujących wioski, które 

spotkamy na trasie. Przyjrzenie się codziennemu życiu endemicznych plemion: Manusela oraz Nuaulu, zamieszkują-

cych dżunglę na Seram i w miarę możliwości dokumentacja fotograficzna. 

  

Izabela Ryba i Krzysiek Gajda. Pochodzą z Lubelszczyzny, mają 23 i 24 lata. Para podróżników, zapaleńcy autostopu 

i podróży rowerowych, pasjonaci gór, przyrody i przygody. 

Nasze dotychczasowe osiągnięcia to m.in. samodzielny trekking dookoła Dhaulagiri, bez pomocy przewodnika i porterów 

— przekroczenie kilku lodowców i dwóch przełęczy na ponad 5000 m n.p.m., przejechanie trasy ekstremalnego rajdu wy-

sokogórskiego Yak Attack z roku 2014, czyli między inny-

mi szlaku dookoła Annapurny na rowerach, zjazd z przełę-

czy Thorung La na 5416m n.p.m., samodzielne wejście na 

Kazbek (Izabela), mniej znaczące przejścia w Tatrach i 

górach Kirgistanu. Z nie-górskich osiągnięć możemy dodać 

również przejechanie rowerem Mekong Discovery Trail, 

czyli ponad 500 km po drogach i bezdrożach Kambodży. 

Obecnie jesteśmy w rowerowej podróży po Azji Południowo

-Wschodniej, którą zaczęliśmy autostopem w Chinach i 

Kirgistanie. Dotychczas odwiedziliśmy odpowiednio 26 i 30 

krajów świata, z czego 11 poza Europą. 

Cel wyprawy 

Izabela Ryba i Krzysztof Gajda 

Gunung Binaiya 2016. Pierwsze 
polskie wejście i trawers góry. 

 

Szczyt Gunung Binaiya, źródło zdjęcia: https://

kmpaekacitraunj.wordpress.com/ 



Dzień 1.  Prom z Borneo na Sulawesi. 

Dzień 2. Zakup suchej żywności i uzupełnienie apteczki i 

 sprzętu w Makassar. 

Dzień 3.  Przelot z Makassar do Ambon. 

Dzień 4.  Prom na wyspę Seram do wioski Yaputi. 

Dzień 5.  Trekking do wioski Piliana. Uzyskanie niezbęd-

nych pozwoleń, załatwienie ostatnich formalno-

ści i zakupów przed rozpoczęciem właściwej wy-

prawy. 

Dzień 6-10. Marsz przez las deszczowy w kierunku północ-

nym, przygotowanie do ataku szczytowego. 

Dzień 11.  Atak szczytowy od strony południowej. Zdobycie 

obu wierzchołków góry. Zejście na stronę północną. 

Dzień 12.  Dzień rezerwowy. 

Dzień 13-16. Zejście kolejno do wiosek Kanikeh, Salimena, Solea i Wahai po północnej stronie wyspy. 

Dzień 17-20. Dni rezerwowe na wypadek problemów z indonezyjską biurokracją, połączeniami czy na wypadek możliwości 

 dłuższego pozostania w którejś z wiosek, by móc zobaczyć więcej codzienności mieszkańców. 

Zakończenie głównej części wyprawy 

Dni 20-35. Dalsza eksploracja wyspy, przygotowanie większej ilości materiałów fotograficznych z życia mieszkańców. Powrót 

promem do miasta Ambon. 

Dzień 36. Przelot z Ambon do Makassar na Sulawesi. 

Dzień 37. Prom lub przelot na Borneo. 

Plan wyprawy 

Koszt wyprawy 

Całkowity koszt wyprawy: 9800 zł 

W tym koszty opcjonalne: 1800 zł 
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Himalajska dżungla to przedsmak tego,  

z czym zmierzymy się na Molukach 



Gunung Binaiya (3027m n.p.m.) to najwyższy szczyt indo-

nezyjskiej wyspy Seram i jednocześnie całego archipelagu 

Moluków. Jest to region z wielu powodów niezwykły, a 

jednocześnie zupełnie nieznany wśród Polaków oraz rzad-

ko odwiedzany przez polskich podróżników. 

 

Z punktu widzenia biogeografii, Moluki znajdują się na 

styku dwóch wielkich krain: eurazjatyckiej oraz australij-

skiej, a sam archipelag należy do strefy przejściowej zna-

nej jako Wallacea. Tamtejsza flora i fauna są więc niezwy-

kłą mieszanką dwóch zupełnie odmiennych światów, dając 

w rezultacie bogaty ekosystem o bardzo wysokim stopniu bioróżnorodności. Samą wyspę Seram zamieszkuje 117 gatun-

ków ptaków, z czego 14 jest endemicznych dla Indonezji. Ssaki zamieszkujące Seram to mieszanka azjatyckich łożyskow-

ców i australijskich torbaczy. 

 

Mieszkańcy Moluków traktują Seram jako swoją ojczystą 

ziemię (Nusa Ina). Przez wieki zamieszkujące wyspę ple-

miona pozostawały kolejno w strefie wpływów Sułtanatu 

Ternate, od XVI wieku zaczęli przybywać tam portugalscy 

misjonarze, następnie wyspa została skolonizowana przez 

Holendrów, a ostatecznie — mimo rebelii mieszkańców — 

została wcielona w granice niepodległej Indonezji. Jest to 

więc także niezwykle ciekawe miejsce z punktu widzenia 

historii oraz etnografii. 

 

Pierwsi przybysze z Europy określili archipelag Moluków mianem Wysp Korzennych, ze względu na bogactwo znajdują-

cych się tam przypraw. To właśnie stamtąd w epoce wielkich odkryć do Europy trafiło najwięcej przypraw, między innymi 

goździki, które jako towar eksportowy zadecydowały o potędze sułtanatów Ternate i Tidore. 

 

Trafił tam także badacz Alfred Russel Wallace, jedna z czołowych postaci odpowiedzialnych za rozwój teorii ewolucji w XIX 

wieku obok Karola Darwina. W czasie swojej ośmioletniej podróży po Archipelagu Malajskim spędził on sporo czasu na 

wyspie Seram, poszukując tam rzadkich okazów motyli i żuków oraz obcując z natywnymi plemionami. W swojej książce 

„The Malay Archipelago” opisuje trudne przeprawy przez tamtejszą dżunglę w towarzystwie tubylców. Wspomina, że 

marsz przez dżunglę, a w szczególności wielogodzinne brodzenie w rzekach, całkowicie zniszczyły obie pary jego obuwia i 

doprowadziły jego stopy do opłakanego stanu. Nas też to czeka, jeśli nie przygotujemy się odpowiednio! 

 

Miejsce wyprawy: wyspa Seram i Gunung Binaiya 
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Wyspa Seram i jej położenie w Archipelagu Malajskim, 

z  górą Gunung Binaiya widoczną w centralnej części,  

źródło: https:// commons.wikimedia.org 



Izabela Ryba i Krzysztof Gajda 

www.naszaslodkabezdomnosc.pl 

Kontakt: ryba.izabela@gmail.com, kyroman@gmail.com 

Jesteśmy również na Facebooku: Nasza słodka bezdomność 

Oraz na Instagramie: @naszaslodkabezdomnosc 

Gunung Binaiya 2016. 

Pierwsze polskie 

wejście i trawers góry. 

Projekt zakłada trawers góry Gunung Binaiya, 3027m n.p.m., 

najwyższej góry archipelagu Moluki i 89. najbardziej wybitnej 

góry na świecie.  

 

Będzie to najprawdopodobniej pierwsze polskie wej-

ście na szczyt oraz być może pierwszy na świecie uda-

ny i udokumentowany trawers wyspy Seram. 

 

Przejścia chcemy dokonać samodzielnie, bez użycia tragarzy. 

Oznacza to, że będziemy dźwigać ekwipunek i żywność na 

kilkunastodniową wędrówkę. 

 

W drodze chcemy przyjrzeć się mieszkańcom wyspy, plemionom Manusela i Nuaulu, zamieszkującym wioski, które 

będziemy mijać po drodze. Oprócz nich, wyspę zamieszkuje również wiele plemion pochodzących z innych wysp archi-

pelagu Moluków, Jawajczycy i inni. Już teraz intensywnie uczymy się języka malezyjskiego/indonezyjskiego, dzięki 

czemu mamy nadzieję być w stanie porozumieć się z mieszkańcami wyspy. 

 

Na tej wyprawie nie będzie ekstremalnych trudności skalnych ani tym bardziej lodowców. Ale góry to nie tylko góry 

wysokie czy trudne drogi wspinaczkowe. My zmierzymy się z problemami orientacyjnymi i brakiem dobrej jakości 

map. W drodze pokonamy dziewiczy las deszczowy z ogromną wilgotnością powietrza, wysoką temperaturą i błotem, 

utrudniającym poruszanie się, rzekami, które trzeba przekroczyć, a na których nie ma mostów, oraz indonezyjską 

biurokracją. Będziemy musieli uzyskać akceptację lokalnych mieszkańców i wodzów wiosek. Odwiedzimy lokalne 

plemiona i zupełnie odmienną od naszej kulturę. 

 

Mamy nadzieję, że wyprawa zakończy się sukcesem. Oprócz postawienia stopy na szczycie chcemy przybliżyć Pola-

kom ten region świata i podzielić się fascynującymi fotografiami zarówno z akcji górskiej, trekkingu, lasu deszczowe-

go, jak i codziennego życia mieszkańców tak fascynującej wyspy. 

Dżungla, dżungla i więcej dżungli. Tak oczywistych ścieżek nie 

mamy się co spodziewać w czasie eksploracji wyspy Seram. 
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