ÓSMY I DZIEWIĄTY DZIEŃ NA ISLANDII – ŚRODA, 28 LIPCA 2021R.
Tego dnia wybraliśmy się na Półwysep Snaefellsnes, o którym mówi się, że jest esencją
Islandii. Są tu góry, wulkany, pola lawowe, klify z morskimi ptakami, plaże, foki, lodowiec,
wodospady, pola z pasącymi się owcami i biegającymi swobodnie islandzkimi końmi.

Fot. Zachwycający widok na lodowiec i wielobarwne góry.

Fot. Tęczowe kolory gór rozjaśniają ten pochmurny dzień.
Wyruszyliśmy więc w drogę, zastanawiając się, czy po tylu wspaniałych wrażeniach Islandia
może nas jeszcze czymś zaskoczyć.
Najpierw zatrzymaliśmy się pod górą Kirkjufell, zwaną Kościelną Górą ze względu na
charakterystyczny kształt przypominający dzwon. Jest to wysoki na 463 m pagórek leżący na
północnym wybrzeżu Półwyspu Snaefellsnes, nieopodal rybackiego miasteczka
Grundarfjordur. Powstanie tej góry to efekt działania dwóch głównych sił Islandii – wulkanów
i lodowców.

Fot. Góra Kirkjufell, zwaną Kościelną Górą.
Na przestrzeni wieków strome zbocza Kirkjufell były punktem orientacyjnym dla żeglarzy i
podróżników. Dawniej marynarze nazywali ją Górą Cukru. Na szczyt Kirkjufell prowadzi
ścieżka, z której roztacza się piękny widok na wybrzeże, pola, rzeki i cały fiord, ale wejście na
górę jest niebezpieczne. Monumentalna i majestatyczna Kirkjufell intryguje swoją nietypową
sylwetką zarówno latem, kiedy pokryta jest bujną zielenią, jak i zimą, gdy jej zbocza spowijają
pasma bieli i brązu.

Nie dziwi fakt, że w ostatnich latach góra Kirkjufell stała się jednym z najbardziej
rozpoznawalnych, ikonicznych miejsc Islandii. Okolice Kirkjufell zachwyciły filmowców,
którzy umieścili je jako tło niektórych scen, np. w filmie pt. „Gra o tron”. Słynna góra
najczęściej jest fotografowana z malowniczym wodospadem Kirkjufellsfoss na pierwszym
planie.

Trasa naszej wędrówki zawiodła nas do zatoki Djupalonssandur, gdzie mogliśmy spacerować
po niesamowitej, czarnej plaży pełnej skał utworzonych z zastygłej lawy. To jedna z
piękniejszych plaż na Półwyspie Snaefellsnes.

Znajdują się na niej imponujące formacje lawowe, wielkie skały wulkaniczne, które przybrały
najrozmaitsze kształty. Miejsce to przypominało księżycowy krajobraz. Wzburzone fale z
hukiem uderzały o brzeg pokryty czarnymi, idealnie wygładzonymi kamykami, które pięknie
mieniły się w świetle dnia.

Kolejnym punktem programu mobilności naszej grupy były skalne szczyty Londrangar,
jednego z piękniejszych fragmentów zachodniego wybrzeża Islandii, niewielka wioska
rybacka Arnarstapi oraz znajdujący się w pobliżu czarny kościół Budir.

Fot. Czarny kościół na islandzkim pustkowiu.

Fot. Wioska rybacka Arnarstapi na tle lodowca.
Zanim ruszyliśmy nad brzeg oceanu, nasza przewodniczka Erla zaprowadziła nas na pole
lawowe porośnięte mchem i wyjaśniła, dlaczego na Islandii mech znajduje się pod szczególną
ochroną. Islandzki mech w terminologii naukowej nazywa się płucnicą islandzką i właściwie
należy do porostów. Jest bardzo delikatny i miękki, ma szarozielony kolor. Posiada
właściwości lecznicze, jest wykorzystywany w medycynie i zielarstwie oraz w przemyśle
kosmetycznym. Ta roślina nie ma rozwiniętego systemu korzeni, dlatego każde jej
uszkodzenie spowoduje, że mech będzie odrastał dziesiątki lat, a odgrywa on ważną rolę w
ekosystemie: zapobiega erozji ziemi, utrzymuje wilgotność i stanowi siedlisko dla wielu
organizmów. W Islandii pozbawionej większych skupisk leśnych mech stanowi ważne źródło
tlenu i pochłania dwutlenek węgla.

Fot. Ostrożnie dotknęliśmy delikatnej i miękkiej jak puch powierzchni tej niezwykłej rośliny.
Skosztowaliśmy też nieco cierpkich jagód bażyny, występujących o tej porze roku.

Fot. Bażyna należy do roślin leczniczych chętnie stosowanych w medycynie ludowej w wielu
krajach o chłodnym klimacie.

Fot. Owoce bażyny nie są tak smaczne jak czarne jagody, ale mają mnóstwo witamin.

Roślinność na Islandii jest uboga ze względu na surowy klimat i wulkaniczne
podłoże. Dominuje roślinność charakterystyczna dla tundry, czyli głównie mchy , porosty,
trawy i inne niskie rośliny zadarniające. Drzew jest bardzo mało, głównie karłowate odmiany
brzozy i wierzby oraz jarzębiny, gdzieniegdzie trochę drzew iglastych. Jednak wiosną i latem
można spotkać dużą ilość i różnorodność roślin, takich jak: dębik ośmiopłatkowy, arcydzięgiel
litwor, wrzos, łubin, tymianek, lepnica bezłodygowa, fiołki, kaczeńce, bratki.

Fot. Różowe kwiaty bażyny porastają pola lawowe i zbocza wygasłych wulkanów.

Fot. Często można było spotkać ogromne przestrzenie porośnięte szafirowymi łubinami i
chabrami.
Następnie wyruszyliśmy w kierunku skał Londrangar i wzgórza Svalpufa. Są to pozostałości
krateru, który został erodowany do obecnego kształtu przez morze. Uważa się, że to miejsce
jest domem dla elfów żyjących w okolicy. Uwagę zwracają dwie olbrzymie, strzeliste skały:
wyższa o wysokości 75 m została zdobyta w 1735 r., a niższa mierząca 61 m – w 1938 r.

Fot. Poniżej wzgórza znajduje się klif Thufubjarg, gdzie według legendy poeta Kolbeinn
Joklaskald miał spotkanie z diabłem.

Fot. Dalej szliśmy wytyczoną ścieżką spacerową wiodącą wzdłuż urwistego, klifowego
wybrzeża Svalpufa, skąd dochodził hałas tysięcy gniazdujących tu ptaków morskich.

Fot. Na skalnych urwiskach swoje gniazda uwiły tysiące ptaków: alki, mewy, nurzyki. Z
punktu widokowego mogliśmy bliżej przyjrzeć się temu spektakularnemu widowisku, jakie
wyreżyserowała natura.

Fot. Klifowe wybrzeża Svalpufa

Fot. Spacerując w stronę Arnarstapi, podziwialiśmy niezwykłe kształty skał i małych wysepek
rozrzuconych blisko wybrzeża oceanu.

Fot. Krzysztof zapewnił nam sceny mrożące krew w żyłach – kręcąc film o alkach i nurzykach
zatrzymał się tuż nad przepaścią.

Fot. Bazaltowe klify Półwyspu Snaefellsnes

Patrzyliśmy z podziwem na potężne, bazaltowe klify z wyrzeźbionymi przez fale kolumnami i
schodami, nad którymi uwijały się z krzykiem najróżniejsze gatunki morskich ptaków, aby
nakarmić swoje młode ukryte w skalnych półkach. Na Islandii gniazduje 75 gatunków
ptaków, 55 gatunków żyje na Półwyspie Snaefellsnes, są to m.in.: mewy, wydrzyki, głuptaki,
maskonury, nurzyki, fulmary. Niektóre przelatują tędy w drodze do Kanady i na Grenlandię.

Fot. Kolonie nurzyków polarnych.
Klify nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego oszałamiają surowym pięknem, bogactwem i
różnorodnością morskiej fauny. Można tu spędzić godziny, obserwując życie ptasich rodzin.
Wśród wielu gatunków hałaśliwych mew udało nam się wypatrzyć gromadkę czarnych,
przypominających pingwiny nurzyków, które gnieździły się na jednej z półek skalnych.
Wędrując dalej wyznaczonym szlakiem natrafiliśmy na wykonany z kamieni posąg Barokura
Snaefellsesa, pół człowieka, pół trolla, bohatera sagi, który opiekował się wioską Arnarstapi.
Autorem rzeźby jest Ragnar Kjartansson.

Fot. Posąg Barokura Snaefellsesa, pół człowieka, pół trolla
Po kilku minutach przyszliśmy do niewielkiej wioski rybackiej Arnarstapi, która urzekała
urwistym brzegiem, formacjami skalnymi i naturalną przystanią.

Fot. Mały port rybacki w Arnarstapi.

Fot. Z wioski widać było stożkowatą górę Stapafell, a w oddali lodowiec Snaefellsjokull.
Następnie dotarliśmy do czarnego kościoła Budir, małej drewnianej, zabytkowej świątyni
pochodzącej z XVI wieku. Kościółek zachwycił nas prostotą swej architektury, nietypowym,

czarnym kolorem ścian i wieży, białymi drzwiami i okiennicami oraz niewielką, pomalowaną
na biało bramą.

Fot. Kościółek jest przepięknie położony na równinie otoczonej górami mieniącymi się w
słońcu barwami tęczy, lodowcem na szczycie wulkanicznej góry i wodami oceanu.

Fot. Mały cmentarzyk przy kościele w Budir.

Obok kościołka znajduje się mały cmentarz i ścieżka, którą doszliśmy do wspaniałej,
piaszczysto-kamiennej plaży. Złoty kolor piasku kontrastował tu z czarnymi formacjami lawy
tworzącymi fantastyczne kształty.

Fot. Zakochani w Islandii…
Na zakończenie dzisiejszej wyprawy trener szkolenia, Ignacio Quesada Rodrigez, uroczyście
wręczył uczestnikom mobilności certyfikaty. Podziękowaliśmy Inakiemu i Erli za wspaniałą
organizację i opiekę, a pozostałym uczestnikom za wspólnie spędzony czas i niezapomniane
przeżycia na islandzkiej ziemi.

Fot. Erasmus połączył nauczycieli z rożnych krajów Europy.

Fot. Ostatnie spojrzenie na urzekające krajobrazy Islandii.

DZIEŃ 7 – czwartek, 29 lipca 2021 r.
O świcie wyruszyliśmy na lotnisko Keflavik.

Fot. Na lotnisku w Keflavik panował wyjątkowy ruch. Setki podróżnych.
Żegnaliśmy krainę ognia i lodu, patrząc na wschód słońca nad Rejkjavikiem. Od tej pory
Islandia nie będzie już obcą, nieznaną wyspą na mapie. Nasze przeżycia nadały jej określony
kształt. To było kilka intensywnie spędzonych dni pełnych zachwytu, radości i wzruszeń.
Islandia ciągle jest z nami, bo kiedy zamykamy oczy, to widzimy jej krajobrazy: pola lawowe
porośnięte mchem i trawą, zarys wulkanów przykrytych lodowcem, majestatyczne
wodospady i potężne klify. Jakąś cząstkę tej dalekiej ziemi wzięliśmy ze sobą. Setki zdjęć i
filmików pozwolą podzielić się naszymi doświadczeniami z tej niezwykłej wyprawy na
Islandię z innymi nauczycielami oraz uczniami.

Podsumowując, można stwierdzić, że wszystkie cele mobilności na Islandię zostały
zrealizowane. Wyjazd rozwinął kompetencje kluczowe nauczycieli, wzmocnił ich motywację
do nauki języka angielskiego oraz sprzyjał wymianie dobrych praktyk z zagranicznymi
placówkami. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, które miały wzmocnić pozytywne
myślenie, podnieść kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej i narzędzi terapii z
dziećmi ze SPE oraz dostarczyły przykładów dotyczących zrównoważonego życia i edukacji w
zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Islandczycy są narodem, do którego można uczyć się,
jak racjonalnie wykorzystywać naturalne zasoby Ziemi, równocześnie żyjąc w harmonii z
naturą i szanując jej prawa. Oprócz tego warto naśladować takie cechy Islandczyków, jak:
pozytywny stosunek do świata i ludzi, poczucie humoru, otwartość, umiłowanie natury i
sztuki.

Fot. Z tej niezwykłej podróży przywozimy o wiele więcej niż tylko certyfikaty Erasmus+!

