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Wokół nas

N
a początek powtór-
ka z geografii. Wy-
spy Nowej Zelandii
są położone w stre-
fie kolizji dwóch

wielkich części skorupy ziem-
skiej. Tutaj ścierają się ze so-
bą, poruszające się w różnych
kierunkach płyty tektoniczne:
pacyficzna i indyjsko-australi-
sjka. Z tego powodu Nowa Ze-
landia należy do najbardziej
dynamicznie zmieniających
się, zamieszkałych miejsc na
kuli ziemskiej. Nieustannie
wypiętrzają się tu góry, do
rzadkości nie należą wstrząsy
sejsmiczne, osunięcia ziemi
czy wybuchy wulkanów. Do-
datkowo kraj nawiedzają po-
wodzie, susze i cyklony. 

Siarkowe miasto
Pod względem geologicz-

nym jest to najbardziej niespo-
kojny zakątek świata, ale też
dzięki temu najbardziej cieka-
wy i urozmaicony: to wulkan,
to gorące źródło, baseny błota,
gejzery, kolorowe jeziorka,
a jakby jeszcze było mało są
lodowce, ośnieżone szczyty,
fiordy i plaże. Na Wyspie Pół-
nocnej wulkany ciągną się od

White Island aż po Tongrari-
ro. Pośrodku, w samym sercu
krainy gorących źródeł, znaj-
duje się Rotorua, do której te-
go ranka zmierzaliśmy.

Faktycznie, potoczna na-
zwa „siarkowe miasto” nie
jest wyssana z palca. Już zbli-
żając się do miasta, czuć w po-
wietrzu charakterystyczny
zapach siarkowodoru, który
w samym mieście jest w sta-
nie przyprawić o mdłości. 

Uwaga na super atrakcje 
Region ten ma wiele do za-

oferowania podróżującym,
więc na początek zatrzymali-
śmy się przy informacji tury-
stycznej. I tutaj przeżyliśmy
szok! Informacja okazała się
być jedną wielką maszynką
do robienia pieniędzy: trzy
okienka, kolejka na kilkana-
ście osób. Wszystkie ściany
obwieszone ulotkami ze wspa-
niałymi ofertami i promocja-
mi. Dodatkowo za każdą kasą
spory monitor LCD z ciągłymi
reklamami różnych atrakcji.
Przykładowo, pięć firm oferu-
jących wieczór z kulturą ma-
oryską – z bardzo podobnymi
informacjami na ulotce, za to
różnymi cenami... I tak tu jest
z każdą inną super atrakcją. 

Z którymi, jak się zdążyli-
śmy zorientować, trzeba bar-
dzo uważać. Nowozelandczy-
cy nawet z niczego są w stanie
zrobić coś, co nazwą super
atrakcją. 

Postanowiliśmy nie dać za
wygraną i zdobyć pełne infor-
macje. Niestety, przy okienku
na nasze pytania, czym różnią
się poszczególne wieczory
maoryskiej kultury, pani wy-
ciągnęła wszystkie ulotki
i przeczytała dokładnie ich

treść... co sami dawno już zdą-
żyliśmy zrobić. Nie była w sta-
nie niczego nam polecić i po-
dać żadnych praktycznych in-
formacji (hmmm może po pro-
stu ma zakaz faworyzowania
poszczególnych firm). Na każ-
de nasze pytanie wyciągała
kolejne ulotki. Ale jak chcieli-
śmy mapkę samego miastecz-
ka, to już musieliśmy sięgnąć
po portfel. Trudno, kupiliśmy
więc „Combo” ze wstępami do
dwóch cudów natury utworzo-
nych przez wody termalne
Wai-o-tapu i Doliny Waiman-
gu, a na pozostałe atrakcje po-
stanowiliśmy się zdecydować
po przestudiowaniu przewod-
ników i ulotek. 

Maorysów sztuczny 
taniec 

Była dopiero 10 rano. Do
zagospodarowania mieliśmy
cały dzień.

Zaczęliśmy więc wizytę
w Rotorua od odwiedzenia
termalnej, maoryskiej wio-
ski Whakarewarewa. Pośród
gejzerów i pól błotnych osie-
dlili się Maorysi, których wy-
buch wulkanu Mount Tara-
wera w 1886 roku pozbawił
dachu nad głową. Dzisiaj
znajduje się tutaj również
centrum maoryskiej kultury,
instytut sztuki i rękodzieła,
gdzie Maorysi z całego kraju
mogą uczyć się tradycyjnego
rzemiosła, rzeźby, tkactwa
czy tańców. Tutaj gorące
źródła nadal są wykorzysty-
wane do przyrządzania po-
siłków czy kąpieli. Skoszto-
waliśmy kukurydzy gotowa-
nej w jednym z mineralnych
jeziorek. A o godzinie 14
udaliśmy się na pokaz ma-
oryskich tańców, z którego

wyszliśmy z mieszanymi
uczuciami. Kultura Ameryki
Południowej, w której nie-
dawno byliśmy, jest obecna
w życiu mieszkańców na co
dzień, i to widać. W Nowej
Zelandii mieliśmy wrażenie,
że wszystko robi się tu na po-
kaz, pod turystów.

Przedsmak jutra
Lepiej już obcować z natu-

rą. Wybraliśmy się na małą
wycieczkę krajoznawczą. Nad
pobliskim jeziorem Tarawera
wznosi się tymczasowo uśpio-
ny wulkan o tej samej nazwie,
którego gwałtowna erupcja
z 1886 przykryła warstwą bło-
ta całą okolicę, grzebiąc słyn-
ne różowo-białe terasy (naj-
większą atrakcję ówczesnych
czasów). W powstałej w wyni-
ku wybuchu kilkunastokilo-
metrowej szczelinie utworzy-
ło się nowe jezioro oraz pełna
gorących źródeł dolina Wa-
imangu, którą mieliśmy na-
stępnego dnia zwiedzać. 

Po powrocie do Rotoura
przyszedł czas na mały relaks
w Polinesian Spa i wymocze-
nie się w gorących źródłach,
gdzie baseny urządzone są
w pięknym miejscu wśród
skał, nad samym jeziorem Ro-
torua – wizyta tam jest na-
prawdę GORĄCO polecana. 

A w hostelu, w którym się
zatrzymaliśmy, bawiła już
spora grupa Polaków. 

Coś naturalnego 
Kolejny dzień rozpoczęli-

śmy od wyjazdu do Wai-o-ta-
pu, gdzie codziennie, dokład-
nie o godzinie 10.15 rano wy-
bucha mydlany gejzer Lady
Knox. Dla publiczności przy-
gotowane są specjalne ła-
weczki, a o godzinie „0” wy-
chodzi pan z obsługi, mówi
parę słów o oglądanej atrak-

cji, następnie wrzuca do gej-
zera trochę mydła. Pobudzo-
na woda pieni się i wybucha
na kilka metrów w górę. 

Mieliśmy niezły ubaw z tej
wspaniałej „naturalnej”
atrakcji turystycznej. Na
szczęście dalsza część obsza-
ru gorących źródeł była już
w stu procentach naturalna
i naprawdę niesamowita: bul-
goczące „Szampańskie Jezio-
ro” mieniące się wszystkimi
kolorami tęczy, baseny gorą-
cego błota, „Pierwiosnkowe
Terasy” czy jaskinie z siarko-
wymi zdobieniami. Nam naj-
bardziej spodobała się ostat-
nia atrakcja tego obszaru,
czyli Dolina Waimangu, któ-
rej powstanie, jako jedynego
geotermicznego miejsca na
ziemi można ustalić z dokład-
nością co do dnia: 10 czerwca
1886 roku, czyli wybuchu

wulkanu Mount Tarawera.
Ziemia wówczas rozstąpiła
się, dając ujście licznym znaj-
dującym się zaraz pod jej po-
wierzchnią termicznym źró-
dłom. Od tego czasu rozwija-
jący się tam nowy ekosystem
jest cały czas badany i moni-
torowany. Podczas kilkugo-
dzinnego spaceru napotyka
się syczące, puszczające bą-
belki, kolorowe jeziorka, pa-
rujące ściany skalne, naj-
większe na świecie gorące
źródło tzw. „Jezioro Patel-
nia”, przepięknie położony
turkusowy „Piekielny Kra-
ter”, gorący strumyk czy ko-
lorowe terasy. 

Mamy nadzieję, że zdjęcia
chociaż częściowo oddają kli-
mat tego miejsca oraz ten nie-
spotykany w innym miejscu
świata krajobraz. 

To był bardzo udany dzień. 

Niespokojny 
zakątek ziemi (12)

Warto wiedzieć

Dominika Langer-Gniłka i jej mąż Tomek, wyruszyli w maju z Bobowej
w podróż poślubną dookoła świata. W drodze planują spędzić cały
rok. Za nimi już m.in. Peru, Ekwador, Boliwia, Brazylia, Paragwaj i Ar-
gentyna. „Dziennik Polski” patronuje i towarzyszy w ich wyprawie. Na
naszych łamach relacjonujemy fragmenty zapisków z podróży. Więcej
w internecie na stronie www.podroznicy.com.plW wiosce Whakarewarewa znajduje się centrum maoryskiej kultury, instytut

sztuki i rękodzieła 

– Nam najbardziej spodobała się Dolina Waimangu, której powstanie, jako jedynego geotermicznego miejsca na zie-
mi, można ustalić z dokładnością co do dnia: 10 czerwca 1886 roku, czyli wybuchu wulkanu Mount Tarawera

Gorące błota w Wai-o-tapu

Nowa Zelandia
należy do
najbardziej
dynamicznie
zmieniających się,
zamieszkałych
miejsc na kuli
ziemskiej.
Nieustannie
wypiętrzają się tu
góry, do rzadkości
nie należą
wstrząsy
sejsmiczne,
osunięcia ziemi
czy wybuchy
wulkanów.
Dodatkowo kraj
nawiedzają
powodzie, susze
i cyklony. 


