W świecie Wikingów, czyli jak spędzić 70 dni na Islandii
Góðan daginn, Ísland!
Jest przedostatni dzień czerwca, kiedy prawie spóźniona, gubiąc na parkingu ukochany wełniany
sweter, mknę z prawie 30-sto kilowym bagażem na lotnisko. Na mojej twarzy maluje się przerażenie,
bo pierwszy raz w życiu mam lecieć samolotem zupełnie sama. W morzu łez spowodowanych
pożegnaniem z rodziną i problemami ze znalezieniem odpowiedniej bramki, trafiam w końcu do
właściwego samolotu. Na chwilę przed startem zamykam oczy i uśmiecham się do siebie, mrucząc
pod nosem słowa, których nawet kobieta siedząca tuż obok nie jest w stanie rozszyfrować.
Po ponad czterogodzinnym locie odbywam swoją pierwszą wycieczkę krajoznawczą po wyspie.
Na Islandii znajduje się tylko jedno międzynarodowe lotnisko w mieście Keflavik, na południowym
zachodzie kraju. Natomiast celem tej podróży jest północny wschód, a dokładnie Myvatn - najbardziej
znane jezioro na wyspie. Chociaż jest ono objęte ścisłą ochroną ze względu na bogactwo fauny i flory
(w szczególności kaczek, których gnieździ się tam łącznie ok. 150 tysięcy), w rejonie Myvatn mieści
się wiele hoteli. W jednym z nich zamierzam pracować całe wakacje.
Droga z lotniska zajmuje blisko 7 godzin. Bardziej niż ilość kilometrów, o czasie podróży decyduje
maksymalna dopuszczalna prędkość jazdy, ponieważ w tym kraju górna jej granica wynosi 90 km/h.
Moim kierowcą jest Polka, która przeniosła się na Islandię 11 lat temu. Z zachwytem opowiada o tzw.
„białych nocach”, trwających mniej więcej od końca czerwca do połowy sierpnia. Zbliża się północ,
a Słońce nawet nie zbliża się do linii horyzontu. Trochę pada, ale widoki i tak zapierają dech
w piersiach. Po drodze zabieramy ze sobą autostopowicza z Hiszpanii. Kobieta w ogóle nie mówi po
angielsku, ja jeszcze trochę się wstydzę, ale staram się przełamać i tłumaczyć słowa Hiszpana.
Autostopowicz, chociaż widać, że język obcy sprawia mu trudność, stara się podtrzymywać rozmowę.
Jest uprzejmy i ciągle się śmieje. Wysiada po przejechaniu z nami niecałych 20 kilometrów, ponieważ
na trasie orientuje się, że właściwie zmierza w drugą stronę.
Zatrzymuję się w domku umiejscowionym tuż nad brzegiem jeziora. Dzielę pokój z siostrą, która
mieszka już na Islandii od kilku miesięcy. Jest to kwatera przeznaczona wyłącznie dla pracowników.
Dwie pozostałe sypialnie zajmuje para Portugalczyków oraz jeden Czech. Pozostałymi
współpracownikami w hotelu są Polacy, Czesi, Słowaczki, Chorwaci, Amerykanie, Łotysze oraz
oczywiście Islandczycy, których jednak zliczyć można na palcach jednej ręki.

Myvatn, 2 lipca 2019, godz. 23:47
Potęga żywiołu
Nie sposób mówić o Islandii bez zwrócenia uwagi na niezwykłą przyrodę. Największe wrażenie robią

na mnie wodospady, których znajduje się tu niezliczona ilość. Na północy Islandii dużą popularnością
wśród turystów cieszą się m.in. Hengifoss (jest to trzeci co do wielkości wodospad na Islandii, słynny
także ze swoich „czerwonych pierścieni”, które nie są niczym innym, jak cienkimi warstwami
czerwonej gliny w bazaltowej ścianie), Goðafoss (jeden z największych, a także uznawany za jeden
z najpiękniejszych wodospadów na Islandii), Dettifoss (najpotężniejszy wodospad w Europie, liczący
45 m wysokości i 100 m szerokości) oraz Aldeyjarfoss (mimo że sam wodospad nie jest bardzo duży,
koniecznie warto go zobaczyć m.in. ze względu na piękne bazaltowe kolumny w jego dolnej części).
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Kolejnymi charakterystycznymi obiektami na wyspie są gejzery i źródła geotermalne. Ciekawą
atrakcją turystyczną w regionie Myvatn jest obszar geotermalny Hverir, który zdaniem wielu turystów
wygląda jak z innej planety. Należy być jednak przygotowanym na to, że gejzery zdecydowanie
odstraszają swoim specyficznym zapachem.

Hverir

Chwile pełne szczęścia i merdających ogonów
Hodowlę psów rasy husky „Snowdogs” odwiedzamy dwa razy. Psy te w czasie zimy ciężko pracują,
ciągnąc zaprzęgi saneczkowe. Mimo tego, już na pierwszy rzut oka widać, że zwierzęta żyją w bardzo
dobrych warunkach i mają dużo swobody. Wraz z grupą znajomych siedzimy na podłodze
i pozwalamy, żeby futrzaki kładły się nam na kolanach, prosząc o pieszczoty. W pomieszczeniu
znajduje się 7 osób i około 20 psów, więc zwierzęta rywalizują o uwagę swoich gości. Wizyta dobiega
końca, niechętnie wracamy do domu. W samochodzie stwierdzamy, że godziny spędzone
w towarzystwie tak wesołych, proszących się o głaskanie futrzaków z powodzeniem mogłyby
stanowić prawdziwą dogoterapię.

Jezioro Myvatn stanowi dom nie tylko dla ogromnej liczby kaczek, ale także łabędzi, których śpiew
słychać nawet przez zamknięte okna mieszkania. Ponadto, sama nazwa „Myvatn” pochodzi o słów
mý (komar, muszka) i vatn (woda, jezioro). Latem w pobliżu jeziora ilość owadów jest na tyle duża,
że większość turystów zakłada nakrycia głowy wyposażone w specjalną siatkę osłaniającą twarz.

Konie, a dokładniej mówiąc kuce islandzkie, to zwierzęta, które spotkać można tu częściej niż psy
i koty. Przedstawiciele tej rasy to stosunkowo małe konie o krępej budowie i zazwyczaj przyjaznym
usposobieniu. Wielu Islandczyków oferuje wycieczki konne dla turystów, nawet dla tych, którzy
nigdy wcześniej nie mieli bezpośredniej styczności z tymi zwierzętami. Dzięki temu mam okazję
pierwszy raz w życiu odbyć swoją przejażdżkę. Po powrocie do gospodarstwa, wraz z siostrą
pomagam właścicielowi, Islandczykowi o imieniu Gilli, zapędzić konie na wybieg. Mężczyzna
opowiada historię swoich rodziców, którzy przenieśli się nad Myvatn z miasta Husavik, oddalonego
o 65 km od jeziora. Pragnęli założyć hodowlę koni, więc wybudowali dom i stajnię, a z powodu braku
asfaltowych dróg, cały swój dobytek przewieźli konno. Pasja i miłość do zwierząt obudziły się także
w Gillim, który po kilku latach spędzonych w Danii powrócił do domu, aby pomagać rodzicom
w biznesie (gospodarstwo liczy nie tylko ponad 60 koni, ale także o wiele, wiele więcej owiec).
Zarówno Gilli, jak i jego córka są przewodnikami na organizowanych codziennie przejażdżkach.
Kuce zimą zamieszkują stajnie, za to lato spędzają na ogromnych wybiegach, otoczonych jedynie
„płotkiem”, złożonym z belek i sznurka w pobliżu drogi. Mimo że zwierzęta te mogłyby bez problemu
przejść przez takie ogrodzenie, muszą czuć się na tyle wolne, że po prostu tego nie robią.

Modelka
Prawdziwymi królami wolności są jednak islandzkie owce. Wiosną mężczyźni wyprowadzają swoje
stada w góry, gdzie zwierzęta przebywają pozostawione samym sobie. Na owce można natknąć się
na każdym kroku. Bywa nawet tak, że wychodzą na środek drogi, blokując ruch i niespecjalnie martwi
je to, czy człowiek się spieszy, czy nie. Chociaż większość z nich jest raczej nieufna i ucieka
w popłochu, kiedy naiwny turysta próbuje podejść jak najbliżej, żeby zrobić im zdjęcie, zdarzają się
też bardziej towarzyskie osobniki. Pewnego razu całkiem przez przypadek, podczas jednego
ze spacerów trafiam na owcę, która postanawia spróbować swoich sił w modelingu.

Réttir
Réttir, czyli coroczny spęd owiec, odbywa się w drugiej połowie września. Jest to największe
wydarzenie kulturalne na Islandii w ciągu roku. Wszyscy mężczyźni (w tym wspomniany wcześniej
Gilli) udają się w góry, aby sprowadzić owce do wiosek. Następnie odbywa się huczne świętowanie,
które trwa nawet kilka dni. Chociaż dla wielu obcokrajowców jest to święto kontrowersyjne,
ponieważ spora część owiec trafia pod nóż, należy pamiętać, że pozostanie w górach oznaczałoby dla
nich pewną śmierć. Liczba tych zwierząt znacznie przekracza liczbę mieszkańców i stanowi często
źródło utrzymania i pożywienia Islandczyków, zwłaszcza tych mieszkających poza miastem.

Autostopowicz
Pewnego wolnego od pracy dnia udaję się z siostrą na całodniową wycieczkę. Planujemy zobaczyć
wschodnią część Islandii. Wbrew przestrogom naszej mamy, po przebyciu niespełna 15 kilometrów
od hotelu, zatrzymujemy się, żeby zaproponować wspólną drogę autostopowiczowi. Łatwo się
domyślić, jak ogromne jest nasze zdziwienie, kiedy po zapytaniu mężczyzny, dokąd konkretnie się
wybiera, jego odpowiedź brzmi „gdziekolwiek mnie podrzucicie, będzie idealnie”.
W przeciwieństwie do poprzednich turystów, którym oferowałyśmy pomoc, autostopowicz okazuje
się wyjątkowo rozmowny. Opowiada o swoich wrażeniach z pobytu na wyspie. Wspomina,
że pochodzi z Belgii, a na Islandii przebywa od miesiąca jako przewodnik dla grupy turystów. Swój
ostatni wolny dzień postanowił przeznaczyć na zwiedzenie wschodu kraju.
Pierwszym punktem wycieczki jest wioska o nazwie Möðrudalur, słynąca z domków wybudowanych
w ziemi (a raczej zbudowanych i osłoniętych ziemią, przypominające pagórki z drzwiami i oknami).
Mimo że miejscowość jest oddalona od hotelu, w którym pracujemy, o ponad 80 kilometrów,
w kawiarni spotykamy wycieczkę złożoną z 6 osób, z którymi dzień wcześniej uczestniczyłyśmy
w przejażdżce konnej.
Kolejny punkt programu stanowi Stuðlagil Canyon. Przepiękne miejsce, którego nie zobaczyłabym,
gdyby nie uprzejmość podróżującego z nami Belga. Zejście bliżej kanionu jest bowiem strome
i stosunkowo śliskie, więc z sercem na ramieniu i przerażeniem wymalowanym na twarzy, schodzę
powoli, kurczowo trzymając się ręki mężczyzny.
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Następnie całą trójką udajemy się nad wspomniany wcześniej wodospad Hengifoss. Dojście
na miejsce zajmuje około 45 minut, z czego większość drogi trzeba pokonać idąc ostrożnie po dużych,
śliskich kamieniach ułożonych w rwącej rzece, ale piękne widoki wynagradzają włożony trud.
Przed dotarciem do ostatniego zaplanowanego miejsca żegnamy się z autostopowiczem, który spędził
z nami tego dnia ponad 8 godzin. Nie wiemy jeszcze, że trzy miesiące później spotkamy się
w Krakowie, a kilka miesięcy później moja siostra wyprowadzi się do Belgii.
Najbardziej wysuniętym na wschód kraju punktem, do którego docieramy tego dnia, jest miasto
o nazwie Seyðisfjörður. Chociaż miejscowość zamieszkuje jedynie 660 osób, mieści się tam jeden
z najważniejszych portów na wschodnim wybrzeżu Islandii. Powstanie miasta przypisuje się
norweskim rybakom, którzy pierwszą osadę na tym terenie założyli już w 1848r. Najbardziej
charakterystycznym obiektem jest błękitny, drewniany kościół. Jednak nie tyle budowla,
co prowadzący do niej tęczowy chodnik sprawia, że miejsce to cieszy się ogromną popularnością
wśród turystów z całego świata.

Ludzie i liczby
Islandczycy to ludzie, którzy łączą w sobie wiele przeciwieństw. Najbardziej zaskakującym
kontrastem jest zestawienie ich nieufności i skrytości z gościnnością. Przez wiele wieków, kiedy
środki transportu nie były jeszcze tak dobrze rozwinięte, mieszkańcy wyspy byli odizolowani
od reszty Europy. Zdani tylko na siebie, Islandczycy przywiązywali ogromną wagę do relacji
rodzinnych. Te niesamowicie silne więzi widoczne są do dzisiaj, a wartości rodzinne wciąż stanowią
priorytet, o ile nie dla wszystkich, to dla większości potomków Wikingów.
Z drugiej strony, kraj liczy blisko 360 tysięcy mieszkańców, z czego największą mniejszość narodową
stanowią Polacy (w liczbie blisko 14 tysięcy). Dla porównania, w Krakowie mieszka 767 tysięcy
ludzi, czyli ponad 2 razy więcej niż na całej Islandii. Jeżeli jednak nawet takie zestawienie wydaje
się mało obrazowe, należy wziąć pod uwagę, że ilość owiec na wyspie wynosi ponad 475 tysięcy
(swoją drogą, nic dziwnego, że zwierzęta te traktowane są z należytym szacunkiem, skoro mają tak
dużą przewagę liczebną). Tak małe zaludnienie sprawia, że mieszkańcy wyspy żyją w zgodzie
ze sobą nawzajem. Wiedzą, że w razie potrzeby, zdani są tylko na siebie i najbliższe otoczenie, dlatego
zdecydowanie bezpieczniej jest dla nich utrzymywać dobre relacje z sąsiadami, których zazwyczaj

mają 2, może 3.
Sytuacja wygląda nieco inaczej w dużych miastach, takich jak Reykjavik, czy „stolica północy”
- Akureyri. Przy okazji warto zaznaczyć, że w samej stolicy oraz jej obrzeżach mieszka ponad 200
tysięcy osób, czyli 2/3 ludności kraju. Pozostała część zamieszkuje głównie wybrzeża.
Centralna część wyspy, a szczególnie południowy-zachód wciąż uchodzą za niedostępne dla
człowieka.

Źródło: http://sitiosdondeviajar.blogspot.com/2011/
Bless bless!
4 września znowu jestem w drodze. Przemierzam Islandię od północy aż po południowy-zachód,
żeby najpierw zwiedzić stolicę kraju, w którym przebywałam przez ostatnie dwa miesiące,
a następnego dnia wrócić do domu. Zupełnie tak jak poprzednim razem, deszcz stuka o szybę
samochodu, a mgła delikatnie przysłania wierzchołki otaczających gór i kraterów. Napawam się
widokami, próbując jak najwięcej z nich zapamiętać. Mam w głowie obraz pierwszej w tym sezonie
zorzy, którą udało mi się zobaczyć poprzedniej nocy. Przypominam sobie wszystkie ogony
wielorybów, jakie wyłoniły się z wody podczas rejsów, w których kilkukrotnie uczestniczyłam.
Wspominam jaskinię lodową, wesołe psy husky, kąpiele w gorących basenach geotermalnych, czarne
plaże, padający śnieg w środku sierpnia i wielki szkielet płetwala błękitnego, znajdujący się
w Muzeum Wielorybów w Husaviku.
Następnego dnia wsiadam do samolotu. Już nie boję się latać sama. Tuż przed startem jeszcze raz
spoglądam na wyspę. Wiem, że nie była to moja ostatnia wizyta w tym kraju.
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