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P
rzed nami było jesz-
cze 1,5 tysiąca kilo-
metrów, a chcieli-
śmy zatrzymać się
na trochę w wiosce
Mt Cook u podnóża

najwyższych nowozelandz-
kich szczytów i największego
nowozelandzkiego lodowca
Tasmana. Chcieliśmy rów-
nież popływać z delfinami
w Kaikourze, a tę atrakcję
trzeba kilka dni wcześniej za-
rezerwować. Należało rów-
nież pomyśleć o wykupieniu
promu na Wyspę Północną
i sprzedaniu naszego pojaz-
du. Do dyspozycji mieliśmy
12 dni.

***
Znajdowaliśmy się już na

wschodniej stronie wyspy.
Mogliśmy się przekonać, jak
różny panuje tu klimat od te-
go, jakiego doświadczaliśmy
na Zachodnim Wybrzeżu. Tu
silne opady należą do rzadko-
ści. Łańcuch Alp Południo-
wych jest wystarczającą dla
nich barierą. Nie ma też so-
czystozielonych łąk, a ogrom-
ne pastwiska czy pola upraw-
ne są cały czas nawadniane.
Im bardziej w głąb lądu, tym
krajobraz stawał się coraz
bardziej surowy, półpustyn-
ny, stepowy. Gołe skały, lasy
iglaste i masa skalniaków.

*** 
Pokonując ostatnie kilo-

metry dzielące nas od wioski
Mt. Cook zatrzymywaliśmy
się praktycznie za każdym
zakrętem. Faktycznie, wzno-
szący się ponad wszystkie in-
ne ośnieżony szczyt Maora-
ki/Mt. Cook prezentuje się tu-
taj w całej swej okazałości.
W tle błękitne niebo, a na
pierwszym planie turkusowe
wody Jeziora Pukaki. Widok
jak z obrazka. Chcąc poczuć
ten typowo górski klimat, za-
trzymaliśmy się na noc. Dzię-
ki temu mogliśmy jeszcze te-
go samego dnia wybrać się na
jeden krótszy szlak, a następ-
nego ranka na dłuższą wę-
drówkę. 

***

W Christchurch nie zaba-
wiliśmy długo. Zaledwie kilka
godzin. Mimo że jest to jedno
z ładniejszych miast w Nowej
Zelandii, w tym kraju woleli-
śmy skupić się na cudach na-
tury. Miasta nie należą tutaj
do najpiękniejszych, przynaj-
mniej dla Europejczyków.
Christchurch wydawało się
trochę inne, ale nie mieliśmy
czasu, żeby dokładnie się
o tym przekonać. Ruszaliśmy
dalej, bo następnego dnia
czekały na nas delfiny.

***
Trzeba przyznać, że spo-

tkanie z nimi przerosło nasze
najśmielsze oczekiwania. By-
ło super! Jedna z najlepszych
rzeczy, jakich doświadczyli-
śmy na wyspach. Na począ-
tek, jeszcze w Kaikourze,
każdy otrzymał pianki, ma-
ski, płetwy i rurki. Następnie
obejrzeliśmy 20-minutowy
film z wszelkimi praktyczny-

mi informacjami, zasadami
bezpieczeństwa, sposobami
przyciągania uwagi delfinów
podczas pływania. Potem wy-
płynęliśmy łódką na ocean,
w miejsce, gdzie w ostatnim
czasie widziano delfiny
i wskoczyliśmy do wody, by
z nimi popływać. Delfiny te
nie są tresowane, ani w żaden
sposób udomawiane, więc nie
ma gwarancji, że się je spotka
– mieliśmy szczęście.

Takiej ilości delfinów nie
spodziewaliśmy się. Każdy,
kto wskoczył z nami do wody,
starał się być dość głośny,
gdyż dźwięki przyciągają
uwagę pływających ssaków.
Stado delfinów (dusky do-
lphins), na które napotkali-
śmy, liczyło podobno ponad
300 sztuk. Podążaliśmy za ni-
mi w sumie ponad dwie go-
dziny i pięć razy mieliśmy
okazję wskakiwać do wody
i pływać razem z nimi. Na ko-
niec, już na łódce, czekał nas
prysznic, gorąca czekolada,
a potem już tylko czas dla re-
porterów. 

***
Nocleg zaplanowaliśmy

nad morzem, pomiędzy
Blenheim a Picton. Jednak
kiedy dotarliśmy do pola na-
miotowego, nie wyszliśmy
nawet z samochodu. Wiatr
był tak mocny, że samochód,
z nami w środku, cały się ru-
szał. Nie wyobrażaliśmy so-
bie rozbijania namiotu w ta-
kich warunkach. Pojechali-
śmy dalej. W Picton zabawi-
liśmy dzień. Później minęli-
śmy Wellington i po kilku
godzinach jazdy staliśmy
u podnóża piętrzących się
wulkanów: Tongariro, Ngau-
ruhoe, Ruapehu. Tym razem
pogoda była idealna. Ruszy-
liśmy więc na szlak. Nie dzi-
wi nas już, że trasa ta uwa-
żana jest za jedną z najwspa-
nialszych jednodniowych
wędrówek na świecie. 

*** 
Późnym popołudniem, tro-

chę zmęczeni i niedospani, do-

tarliśmy na niewielki DOC-
-owski kamping w okolicy. Te-
go dnia trzeba było się zado-
wolić prysznicem w zimnej
górskiej rzece. Na całkowitym
odludziu, niewielkim kampin-
gu, na którym były rozbite je-
dynie 3-4 namioty, spotkali-
śmy Polaka – Tomka z Polic,
który w Nowej Zelandii miesz-
ka już od sześciu lat, a teraz,
korzystając z długiego week-
endu przyjechał się trochę po-
wspinać po okolicznych skał-
kach. Byliśmy zmęczeni i na-
wet nie wiemy, kiedy zoriento-
waliśmy się, że pół nocy minę-
ło nam na wspólnych rozmo-
wach. Wygląda na to, że ma-
my nowego dobrego znajome-
go w Nowej Zelandii, z któ-
rym, jak dobrze pójdzie, spo-
tkamy się w lecie w Krakowie. 

***
Kolejny dzień i kolejne ki-

lometry przed nami. Dotarli-
śmy do Auckland. W centrum
zaparkowaliśmy jedynie na
10 minut przed hostelem, ce-
lem zostawienia bagaży, a na-
stępnie pojechaliśmy do
Backpakers Car Market, na
ulicy East, gdzie nasz samo-
chód kupiliśmy i teraz chcie-
liśmy go tam zostawić do
sprzedaży. Po dwóch dniach
samochód trafił w ręce no-
wych właścicieli – chilijskiej
pary, która właśnie przylecia-
ła na rok do Nowej Zelandii.
Nawet zarobiliśmy na nim
200 dolarów.

Warto wiedzieć

Dominika Langer-Gniłka i jej mąż
Tomek, wyruszyli w maju z Bobo-
wej w podróż poślubną dookoła
świata. W drodze planują spędzić
cały rok. Za nimi już m.in. Peru,
Ekwador, Boliwia, Brazylia, Para-
gwaj, Argentyna, Nowa Zelandia.
„Dziennik Polski” patronuje i to-
warzyszy w ich wyprawie. Na na-
szych łamach relacjonujemy frag-
menty zapisków z podróży. Więcej
w internecie na stronie www.pod-
roznicy.com.pl

Sam na sam
z delfinami

((2200))

Tomek w wiosce Mt Cook, u podnóża najwyższych nowozelandzkich szczytów i największego
nowozelandzkiego lodowca Tasmana
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Dominika  z delfinami w Kaikourze 


