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Podróże

Z
araz po śniadaniu, pojechali-
śmy dalej na południe, wypa-
trując na horyzoncie ośnieżo-
nych szczytów wulkanów, które
miały być widoczne nad błękit-

nymi wodami jeziora Taupo. Niestety –
nie były. Pogoda nam nie dopisała. 

Kolejnego dnia mieliśmy w planach ca-
łodniowy szlak, tzw. Tongariro Crossing.
Podobno bardzo malowniczy, prowadzący
pomiędzy wulkanami Tongariro i Ngau-
ruhoe, licznymi kraterami, gorącymi źró-
dłami, szmaragdowymi jeziorkami. Ale
prognozy nie były najlepsze. Widoczność
zerowa. Podróż nie miałaby sensu. Podob-
no na górze bardzo mocno wiało i wyjścia
na szlak były stanowczo odradzane.
Z kwaśnymi minami wróciliśmy więc do
samochodu... Tutaj czekała nas kolejna
niemiła niespodzianka. Nasz pojazd jakby
się zaciął, odmówił posłuszeństwa, zero
reakcji, odgłosu silnika, po prostu nic! Nie
dało się go odpalić.

Szczęście w nieszczęściu zaparkowali-
śmy 50 metrów od warsztatu samochodo-
wego. 40$ za naprawę i dalej w drogę.
Przed nami była tzw. Desert Road, stukilo-
metrowy odcinek przez półpustynny pła-
skowyż. Po prawej stronie miały się wzno-
sić wulkany, które oczywiście były całe
w ciemnych, deszczowych chmurach. Za to
po lewej stronie na horyzoncie pojawiła się
piękna i bardzo intensywna tęcza, która
towarzyszyła nam przez całą Desert Road.
Zmierzaliśmy do stolicy Nowej Zelandii. 

Na noc zatrzymaliśmy się Himatangi
Beach. Tu kilka naszych przemyśleń
i spostrzeżeń, np.: im dalej od Auckland
tym domy Nowozelandczyków wyglądają
bardziej prowizorycznie i tekturowo. Ni-
by każdy posiada swój własny domek
i ogródek, ale czy świadczy to o ich wyso-
kim statusie? Drewniane konstrukcje, bez
jakiejkolwiek izolacji, z ogromnymi okna-
mi i pojedynczymi szybami, często wy-
kończonym blachą falistą czy plastikowy-
mi pleksami – nie wyglądały ani na trwa-
łe, ani na ciepłe. 

Do Wellington, chyba najbardziej
wietrznego miasta, dotarliśmy wcze-
snym popołudniem i pierwsze kroki skie-
rowaliśmy do Ambasady Polskiej, gdzie
złożyliśmy kurtuazyjną wizytę. Z plano-
wanych kilku minut zabawiliśmy tam
prawie dwie godziny, rozmawiając z bar-
dzo miłą i towarzyską panią ambasadoro-
wą. Kolejne spostrzeżenia: W Nowej Ze-
landii zaskoczyła nas ilość osób podróżu-
jących po tym kraju samochodem. Tak
jak pisaliśmy już wcześniej, publiczny
transport jest tutaj bardzo ograniczony,
wręcz znikomy. Można próbować podró-
ży autostopem lub płacić ogromne pie-
niądze za wycieczki w zorganizowanych
grupach. Najprościej więc kupić lub wy-
pożyczyć samochód. Campervany, któ-
rych na drogach jest bardzo dużo (rela-
tywnie do ilości spotykanych tu samocho-
dów) i które są dość dobrze wyposażone,
przestrzenne i pewnie dużo droższe, pre-
ferują ludzi starsi lub rodziny podróżują-
ce z dziećmi. Młodzi pozostają przy va-
nach, w których łóżka (z tyłu samochodu)
zamontowane są już na stałe, lub combi –
w sam raz dla dwóch osób. Noclegi w tym
kraju nie należą do najtańszych, więc sa-
mochód z własnym łóżkiem jest najlep-
szym rozwiązaniem. 

Jeszcze tego samego popołudnia wy-
braliśmy się na spacer po stolicy. Do ta-
kiego wiatru nie jesteśmy jednak przy-
zwyczajeni i mimo całego naszego ciepłe-

go ubrania (łącznie z czapkami, ręka-
wiczkami, polarami i kurtkami) nie na-
rzekaliśmy na nadmiar gorąca. Za to na
ulicach mogliśmy spotkać ludzi chodzą-
cych w klapkach czy sandałach. Najbar-
dziej jednak zaszokowała nas jedna para
z takim chyba dwuletnim maluchem
w nosidełku. Dziecko miało na sobie
spodenki i koszulkę z krótkim rękaw-
kiem – bez butów, skarpetek czy czapki!
To się nazywa hartowanie od urodzenia! 

Kolejnego dnia, poza zwiedzaniem
i spędzeniem sporej części dnia w mu-
zeum Te Papa, wstąpiliśmy do Urzędu
Imigracyjnego. Niestety, tutaj tylko po-

twierdzono to, co już wcześniej przeczy-
taliśmy na stronie internetowej. Przepisy,
na podstawie których chcieliśmy otrzy-
mać pozwolenie na pracę sezonową w No-
wej Zelandii, wygasły z końcem września.
Nowe jeszcze się nie pojawiły, więc na
dzień dzisiejszy nie mamy możliwości
pracy. Trzeba przyznać, że po tej wizycie
nie mieliśmy najlepszych humorów.
Wszystko nas denerwowało i jak najszyb-
ciej chcieliśmy wyjechać z tego miasta.
Kupiliśmy więc bilety na prom i następne-
go dnia w południe płynęliśmy już na Wy-
spę Południową. Tam, na spokojnie chcie-
liśmy zastanowić się, co robić dalej...

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 Argentyna. „Dziennik Polski”
patronuje i towarzyszy w ich wyprawie.
Na naszych łamach relacjonujemy
fragmenty zapisków z podróży. Więcej
w internecie na stronie
www.podroznicy.com.pl
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