
SZÓSTY  DZIEŃ NA ISLANDII – PONIEDZIAŁEK, 26 LIPCA 2021 R. 

W dniu dzisiejszym udaliśmy się na Półwysep Reykjanes. Po drodze mijamy niezwykle piękne 

miejsca.  

  

Fot. Widok z okna naszego busa. Po raz pierwszy zza chmur wyłania się błękitne niebo. 

Po drodze zobaczyliśmy pałac prezydencki, do którego podeszliśmy bardzo blisko. 

Rezydencja Prezydenta w Bessastaðir, znajduje się w miejscowości Álftanes, której dzieje 

sięgają czasów pierwszych osadników islandzkich. Na początku XIII w. posiadłość ta należała 

do Snorriego Sturlusona, najsłynniejszego poety, polityka, historyka i prawnika 

średniowiecza. Ta skromna posiadłość była własnością królów norweskich i duńskich, a także 

namiestników królewskich.  



 

Fot. Rezydencja Prezydenta w Bessastaðir 

 

Fot. Pałac prezydencki stoi na pustkowiu, przez nikogo nie strzeżony… 

Następnie pojechaliśmy na pole geotermalne Gunnunhver. Jest  tu kilka parujących 

kominów, kolorowych oczek pełnych trujących wyziewów, a tutejszy kocioł z bulgoczącym 



błotem jest największy na Islandii. Swoją nazwę zawdzięcza zjawie, która dopiero złapana w 

pułapkę przez tutejszego księdza ok. 400 lat temu przestała czynić szkody w okolicy.  

 

Fot. Pole geotermalne Gunnunhver.  

 

Fot. Niebo zasłaniają gęste opary wulkaniczne wydobywające się z głębi ziemi. 



 

Fot. Dymiące kotły z nieustannie wrzącą wodą i gejzery to bogactwo Islandii. Naturalna 

energia cieplna ogrzewa domy, uprawy w szklarniach i zakłady przemysłowe. 

 

Fot. Pojedyncze miejsca z wrzącą wodą to kotły. Tutaj należy zachować szczególną 

ostrożność. Woda wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza. 



 

Fot. Na Islandii 100 % produkowanej energii elektrycznej oraz około 85 % wykorzystywanej 

enrgii pierwotnej pochodzi ze źródeł odnawialnych. 

 

Fot. Elektrownia Svartsengi, położona w południowo-zachodniej części kraju 

na półwyspie Reykjanes, niedaleko Keflaviku. Obecnie produkuje 75 MW energii elektrycznej 

oraz 150 MW energii cieplnej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reykjanes
https://pl.wikipedia.org/wiki/Keflav%C3%ADk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wat


 

Fot. Krótki wykład naszego trenera i organizatora szkolenia na temat ochrony dóbr 

naturalnych na Islandii. Inaky jest nauczycielem przyrody i historii. Opowiada z pasją i 

humorem, przełamuje bariery językowe i skłania do dyskusji naszą międzynarodową grupę.  

 

Fot. Nieustannie dymiące kotły …  



 

Fot. Islandię poznajemy razem z nauczycielami ze Słowenii, Litwy, Czech, Niemiec i Mołdawii.  

O wyjątkowości Półwyspu Reykjanes świadczy jego budowa geologiczna.  

 

Fot. Erasmus +  zmienia życie, otwiera umysły i … łączy kontynenty        Nasze połączone 

dłonie to także symbol połączenia między starym a nowym, lepszym światem.  

Tu nad powierzchnię spod wód oceanicznych wyłania się Grzbiet Śródatlantycki. Utworzył się 

on w wyniku odsuwania się od siebie płyt północnoamerykańskiej i euroazjatyckiej w tempie 

ok. 2,5 cm na rok.  



 

Fot. Symboliczna kładka pozwala przejść suchą stopą z kontynentu europejskiego na 

amerykański.  

Początkowo most nosił imię Leifa Ericsona, który znany jest jako pierwszy Islandczyk, który 

dotarł do Ameryki. Islandzki most, nazywany również Midlina Bridge, łączy Amerykę 

Północna i Europę. Wybudowany został w miejscu, w którym co roku minimalnie powiększa 

się szczelina pomiędzy północnoamerykańskimi i europejskimi płytami tektonicznymi.  

Dryf kontytnentalny powoduje, że płyty tektoniczne odsuwają się od siebie. W rejonie 

Sandvík na półwyspie Reykjanes widać wyraźnie efekty tego procesu – powstała w jego 

wyniku szczelina ma już kilkanaście metrów. Symboliczny most dla pieszych, który nad nią 

przebiega, opatrzony jest dwiema tabliczkami na obu końcach: „Witajcie w Ameryce” po 

stronie amerykańskiej oraz „Witajcie w Europie” po stronie islandzkiej.  



 

Fot. Wśród nas nie brakowało chętnych na międzykontynentalny spacer.  Można było przejść 

po moście, jak i pod mostem i jako dowód otrzymać specjalny certyfikat Geologicznego Parku 

Reykjanes. 

 

Fot. Most pomiędzy kontynentami możemy nareszcie obejrzeć w świetle słońca. 

 



 

Fot. Wokół roztacza się niezwykły widok skalnych tworów, które niczym zastygłe olbrzymy 

strzegą tajemnic Ziemi.  

 

Fot. Islandia, nazywana krainą “lodu i ognia” jest miejscem, w którym skrajne żywioły 

nieustannie się stykają.   Rezultatem takiego stanu rzeczy są ogromne kontrasty krajobrazu 

oraz surowa przyroda, która intryguje bez względu na pogodę i porę roku. 



Na południowym wybrzeżu półwyspu znajdują się największe w tym obszarze malownicze 

klify pełne ptasich kolonii. Nam udało się zobaczyć klif Valahnukur. Z klifu widać samotnie 

sterczące z wody skały. Bliższa to Karl („Stary człowiek”), obok którego niegdyś stała jego 

partnerka, ta bardziej oddalona to Eldey.  

 

Fot. Niezwykle malowniczy klif Valahnukur 

 

Fot. „Niestety z miejscem tym wiąże się również smutna ptasia historia – tu w 1844 roku 

została zabita ostatnia z żyjących par alki olbrzymiej. Jej pomnik stoi przy klifie” – mówi Erla. 



 

Fot. Niektórzy z nas wspięli się na klif, aby podziwiać wzburzone fale oceanu i panoramę 

wybrzeża. 

  

Fot. Alki olbrzymie osiągały 75–85 cm wysokości i masę ciała blisko 5 kg. Erla (z prawej) 

nasza przewodniczka i trenerka szkolenia opowiadała nam mroczne islandzkie legendy.   



 

Fot. Po drodze mijamy pasące się owce, wodospady i wzgórza pokryte wulkanicznym pyłem. 

 

Największe wrażenie tego dnia zrobiła na nas wycieczka w okolice wulkanu Geldingadalir.  

Wędrówkę rozpoczynamy od długiej i trudnej wspinaczki w deszczu i chłodzie. Po dwóch 

godzinach marszu zdobywamy szczyt. Widoki, które obserwujemy zapierają oddech. To 

pozwala zapomnieć o zmęczeniu. Nikt nie narzeka na zimno i wiatr. Jest nam gorąco od 

wysiłku i emocji, jakie towarzyszą całej grupie. 

 



Fot. Wspinaliśmy się po masywie wulkanicznym, podziwiając widoki wyjęte z filmów science 



fiction. 

 

 

Fot. Na własne oczy zobaczyliśmy wypływającą z krateru szeroką czarną wstęgę lawy, która 

zastygając tworzy ogromne pola lawowe.  



 

 

Fot. Usiąść na chwilę nad przepaścią i spojrzeć w dół na płynącą „rzekę” lawy to nie lada 

wyczyn. 



 

 

Fot. Po drodze pokonujemy strome urwiska, wspinamy się po skałach. 



 

Fot. Wyszliśmy poza mury szkoły po to, by zatrzymać się na szczycie dymiącego wulkanu, 

wzbić ponad chmury i spojrzeć jak z lotu ptaka na naturalne piękno naszej planety.  

 

Fot. Niezwykły widok tylko dla odważnych i wytrzymałych.  



 

 

Fot. Rzeka lawy wypływająca wprost z wulkanu robiła na nas niesamowite wrażenie. 

 



 

Fot. W drodze powrotnej towarzyszył nam deszcz i opary gorącej lawy – dwa walczące ze 

sobą żywioły - woda i ogień. 

Ostatnim punktem programu w dniu dzisiejszym było jezioro tektoniczne Kleifarvatn. Jest 

ono jednym z największych jezior Islandii. Na jego brzegach jest wiele czarnych, piaszczystych 

plaż.  

 



 

Fot. Jezioro tektoniczne Kleifarvatn 

 

 



 

 

Fot. Jeszcze jedno spojrzenie na tę baśniową krainę. 

W drodze do hotelu przystanęliśmy na chwilę, aby przyjrzeć się suszonym rybom 

rozwieszonym na specjalnych, drewnianych konstrukcjach. Od zawsze, aby zgromadzić 

zapasy na długą i srogą zimę, ryby solono,  suszono i wędzono. W XV wieku suszona ryba 

była nawet walutą na Islandii. Harðfiskur, czyli właśnie suszona ryba (najczęściej dorsz), jest 

dziś niemalże równie popularna jak islandzki hot dog.  



 

Fot. Suszące się ryby. 

 


