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P
odobnie jak w Pol-
sce, tak i tutaj już
kilka tygodni temu
pojawiły się przeróż-
ne akcenty przypo-

minające o nadchodzących
świętach Bożego Narodzenia. 

Początek grudnia zastał
nas jeszcze w Nowej Zelandii,
a dokładniej w Auckland.

I właśnie tutaj po raz pierw-
szy poczuliśmy ten typowy,
przedświąteczny klimat. Ulice
miasta przystrojone koloro-
wymi ozdobami, we wszyst-
kich sklepach szał zakupowy,
specjalne oferty, zestawy pre-
zentowe, kolędy śpiewane na
każdym rogu ulicy. W samym
centrum miasta na jednym
z domów handlowych króluje
ogromny mikołaj.

Wszystko jak w Polsce, tyl-
ko pogoda nie pasuje nam do
całej tej atmosfery. Słońce, go-
rąco – nie do pomyślenia. Tu-
taj świąteczne prezenty kupu-
je się, spacerując po sklepach
w krótkim rękawku i sanda-
łach. A brak śniegu próbuje
się zrekompensować śnieżyn-
kami na papierze do pakowa-
nia prezentów i imitacją białe-
go puchu na wystawach skle-
powych. Na wyspach Fidżi, na
które polecieliśmy drugiego

grudnia, o śniegu to ludzie na-
wet nie śnili. Dla nas były to
prawdziwie rajskie wyspy,
z pięknymi piaszczystymi pla-
żami, lazurowymi, przejrzy-
stymi wodami Pacyfiku, kolo-
rowymi rafami koralowymi
i tysiącem przeróżnych rybek,
którym można bez końca się
przyglądać. Po takim pływa-
niu można tylko odpoczywać,
chowając się przed palącym
słońcem w cieniu kokosowych
palm, a wieczorem pooglądać
pokazy lokalnych tańców czy
po prostu posiedzieć z miej-
scowymi ludźmi i posłuchać
jak grają na gitarach. 

Spacery po pięknej plaży,
popijanie mleka kokosowego
z rozłupanego świeżo kokosa
jest tak odległe od naszego
wyobrażenia świąt Bożego
Narodzenia, że na co dzień
człowiek w ogóle o tym nie
myśli. Nawet choinka usta-

wiona na piasku, przystrojone
bombkami parasolki chronią-
ce przed słońcem czy kolędy
puszczane przez głośniki nie
były w stanie wytworzyć
w nas świątecznej atmosfery.
Wszystko wydawało się nam
sztuczne, robione na siłę.

Dopiero posiłki przy jed-
nym stole z całym międzyna-
rodowym towarzystwem, któ-
re danego dnia nocowało na
tej samej wyspie czy w tym
samym hostelu przypominały
o Bożym Narodzeniu. Wyspy
Fiji mają specyficzną lokali-
zację. Przyjeżdża tutaj bar-
dzo wiele osób podróżujących
po świecie, gdyż znajdują się
one na trasie pomiędzy Ame-
ryką a Australią czy Nową Ze-
landią. Wielu, których tu po-
znaliśmy, nie znaleźli się na
Fiji na krótkich dwutygodnio-
wych wakacjach, tylko, po-
dobnie jak my, podróżują

przez kilka miesięcy. Dla czę-
ści z nich wyspy Fiji są ostat-
nim przystankiem na trasie
i po wielu miesiącach podró-
ży chcą zdążyć na święta do
domu, do rodziny, która znaj-
duje się w Australii, Nowej
Zelandii, Stanach Zjednoczo-
nych, Kanadzie, Irlandii czy
Danii. Opowieści o zdobytych
doświadczeniach, poznanych
kulturach, odwiedzonych kra-
jach przeplatają się ze wspo-
mnieniami o rodzinie, świę-
tach, dyskusjami na temat
prezentów. 

W rozmowach z tubylcami
też mogliśmy poczuć magię
świąt. Słyszeliśmy, jak opo-
wiadali, że to syn, to córka
wracają już do domu, by świę-
ta po miesiącach pracy za gra-
nicą, spędzić z rodziną. W ta-
kich chwilach i my zatęsknili-
śmy za śniegiem, zimą, do-
mem i rodziną. 

Nam Boże Narodzenie
przyjdzie spędzić tylko i aż
we dwoje w Indonezji. Mimo
że jesteśmy gdzieś do góry
nogami, nasze serca będą po-
prawnie skierowane w stronę
Polski, rodzinnej Bobowej
i Zabrza.

Dominika i Tomek, bohaterowie podróży poślubnej dookoła świata, w tym roku święta spędzą... do góry nogami. 
Na przeciwległej półkuli przed świętami Bożego Narodzenia wszystko wygląda podobnie, jak u nas, a jednak inaczej.
Kto w Polsce jest w stanie wyobrazić sobie św. Mikołaja w krótkich spodenkach. Kto w takiego w ogóle uwierzy? 
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Warto wiedzieć

Dominika Langer-Gniłka i jej mąż
Tomek, wyruszyli w maju z Bobo-
wej w podróż poślubną dookoła
świata. W drodze planują spę-
dzić cały rok. Za nimi już m.in.
Peru, Ekwador, Boliwia, Brazylia,
Paragwaj, Argentyna, Nowa
Zelandia. „Dziennik Polski” patro-
nuje i towarzyszy w ich wypra-
wie. Na naszych łamach relacjo-
nujemy fragmenty zapisków
z podróży. Więcej w internecie na
stronie www.podroznicy.com.pl
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