
Alek san der Cie pie la1

WY SPY KA NA RYJ SKIE

OCZA MI IN STRUK TO RA WIND SUR FIN GU

THE CA NA RY IS LANDS FROM THE PO INT OF VIEW OF 
A WIND SUR FING IN STRUC TOR

Abs trakt
Ar ty kuł za wie ra opis trzech Wysp Ka na ryj skich: Fu er te ven tu -

ra, Gran Ca na ria i Te ne ry fa. Zo stał na pi sa ny po pię ciu mie sią cach
na ucza nia wind sur fin gu i pod ró żo wa nia po wy spach.

Sło wa klu czo we: Wy spy Ka na ryj skie, Fu er te ven tu ra, Gran Ca -
na ria, Te ne ry fa, Ta ra ja le jo, La Pa red, Mor ro Ja ble, Te ide, Po zo
Izqu ier do, Ro que Nu blo, wind sur fing, ka li ma, wy dmy, pla ża

Abs tract
This pa per con ta ins a de scrip tion of the three Ca na ry Is lands:

Fu er te ven tu ra, Gran Ca na ria and Te ne ri fe. It was writ ten after 5
mon ths of te aching wind sur fing and tra ve ling aro und the is lands.

Key words: Ca na ry Is lands, Fu er te ven tu ra, Gran Ca na ria, Te -
ne ri fe, Ta ra ja le jo, La Pa red, Mor ro Ja ble, Te ide, Po zo Izqu ier do,
Ro que Nu blo, wind sur fing, Ca li ma, du nes, be ach 

Wpro wa dze nie

Na biur ku po sta wi łem so bie wiel ki pla kat przed sta wia ją cy pla -
że i zwi sa ją ce nad nią le ni wie pal my. Pa trzy łem na ten ob raz i już
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pra wie czu łem za pach i sły sza łem szum mo rza. Na pla ka cie by ły
na pi sa ne sło wa: „Prze zna cze nie to nie kwe stia przy pad ku, to kwe -
stia de cy zji, ja kie po dej mu je my”. W tym mo men cie sło wa te dzia -
ła ły jak nie za wod ny mo ty wa tor. Głę bo ko wie rzy łem w to, że mo im
prze zna cze niem by ły wła śnie pięk ne, le ni we pal my i na grza na od
słoń ca pla ża. To był ko niec czerw ca, w War sza wie by ło bar dzo go -
rą co, a po  po łu dniu zwy kle wil goć ku mu lo wa ła się w po wie trzu,
po wo du jąc bu rzę. Na wet nie wy cho dzi łem z do mu, sie dzia łem za -
mknię ty bez prze rwy w mo im dusz nym po ko ju na pod da szu. Bra -
ko wa ło mi tyl ko zda nia kil ku eg za mi nów w Szko le Głów nej Han -
dlo wej w War sza wie, obro ny pra cy li cen cjac kiej i do koń cze nia
roz po czę tych pro jek tów w pra cy i – mo głem już je chać na Wy spy
Ka na ryj skie. Mia łem tam za re zer wo wa ne miej sce w nie miec kiej
szko le wind sur fin gu ja ko in struk tor prak ty kant. My ślę, że pla kat z
mo je go biur ka miał du ży wpływ na mo ją mo ty wa cję i na to, że
wszyst ko w koń cu uda ło mi się zdać i za li czyć.

Zmę czo ny gi gan tycz nym stre sem, ogrom nym wy sił kiem, nie -
prze spa ny mi no ca mi i świę to wa niem za li czo nej obro ny pra cy li -
cen cjac kiej, 12 lip ca zna la złem się w po cią gu do Po zna nia. Ani
chwi li od po czyn ku i już by łem w dro dze. Speł nia ło się mo je wiel -
kie ma rze nie. Za miesz kać tam, gdzie za wsze świe ci słoń ce. Z Po -
zna nia po le cia łem do Ma dry tu, gdzie spę dzi łem noc w do mu
miesz ka ją cej tam cio ci, a ra czej tyl ko dwie go dzi ny spę dzi łem w
do mu, bo więk szą część cza su po za cho dzie słoń ca spę dzi li śmy,
włó cząc się po ba rach i klu bach z cio cią, jej hisz pań skim mę żem i
ze zna jo mym Hin du sem po zna nym prze ze mnie kil ka mie się cy
wcze śniej na Ma jor ce. W efek cie te go wszyst kie go bar dzo ma ło
bra ko wa ło , a ko lej ny raz w ży ciu za spał bym na sa mo lot. Obu dził
mnie, jesz cze nie co za wia ny, mąż cio ci i za wiózł na lot ni sko.

W sa mo lo cie prze spa łem trzy go dzi ny w kosz mar nie nie wy god -
nym sie dze niu ta nich li nii lot ni czych i tro chę od po czą łem, ale na -
ba wi łem się nie przy jem ne go bó lu kar ku od prób zna le zie nia od po -
wied niej po zy cji do spa nia. Pro jek tant sie dzeń w ta nich li niach lot -
ni czych mu siał być bar dzo ni skim czło wie kiem z to tal nym bra kiem
em pa tii i nie prze wi dział te go, że nie któ rzy pa sa że ro wie mo gę mieć
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no gi trzy ra zy dłu ższe niż on. Bi let za to był śmiesz nie ta ni jak na
tak ogrom ne od le gło ści. Wy spy Ka na ryj skie, cho ciaż le żą do syć da -
le ko i trze ba by moc no na cią gnąć za sa dy po strze ga nia świa ta, że by
uznać je za fi zycz ną część Eu ro py, są ob słu gi wa ne przez eu ro pej -
skie ta nie li nie lot ni cze. Już za 60 eu ro w obie stro ny mo żna bez ba -
ga żu do stać się z Hisz pa nii na te za wsze cie płe wy spy. 

Wie le ra zy spo tka łem się z ludź mi my lą cy mi Ka na ry z Ka ra iba -
mi. Cho ciaż obie na zwy są do sie bie zbli żo ne, to Ka na ry i Ka ra iby
to zu peł nie in ne świa ty. Wy spy Ka na ryj skie w sen sie przy na le żno -
ści fi zycz no ge ogra ficz nej nie na le żą do Eu ro py. La ta ją tam ta nie li -
nie lot ni cze, mó wi się po hisz pań sku, a ob szar ten
ad mi ni stra cyj nie na le ży do Hisz pa nii, ale kie dy pa trzy się na ma pę,
nie mo żna oprzeć się wra że niu, że wy spy tak na praw dę geo gra ficz -
nie na le żą do Afry ki, a kon kret nie do Ma ro ka lub do Sa ha ry Za -
chod niej. Wy spy znaj du ją się na wy so ko ści zwrot ni ka i za wdzię cza -

Fot. 1. Zdję cie sa te li tar ne Wysp Ka na ryj skich
Phot. 1. Sa tel li te ima ge of the Ca na ry Is lands
http://pl.wi ki pe dia.org/wi ki/Wy spy_Ka na ryj skie
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ją te mu ła god ny kli mat i sta łe wia try. Ar chi pe lag skła da się z sied -
miu wysp głów nych: Te ne ry fa, Fu er te ven tu ra, Gran Ca na ria, Lan -
za ro te, El Hier ro, La Pal ma i La Go me ra oraz sze ściu mniej szych.
Wszyst kie wy spy są po cho dze nia wul ka nicz ne go. Po wsta ły 20-30
mi lio nów lat te mu (w oli go ce nie), ale ka żda tak na praw dę jest zu -
peł nie in na pod wzglę dem kli ma tu i kra jo bra zu. Nie któ re są desz -
czo we i po ra sta je buj na zie leń, a in ne skła da ją się tyl ko i wy łącz nie
z kil ku wy ga słych wul ka nów i pia sku. War to wspo mnieć, że osa dy
dna oce anicz ne go ota cza ją ce go wy spy, cią gną ce się wzdłuż pół noc -
no -za chod niej Afry ki, są naj star szy mi z osa dów dna Atlan ty ku (180
mi lio nów lat) i po cho dzą z po cząt ko we go okre su od su wa nia się
kon ty nen tu afry kań skie go od kon ty nen tu Ame ry ki Po łu dnio wej.

Na zwa Wysp Ka na ryj skich nie po cho dzi wca le od ka nar ków.
Jest od wrot nie. To ka nar ki za wdzię cza ją swo ją na zwę Wy spom
Ka na ryj skim. Sło wo „ca nis” po ła ci nie ozna cza pies, a na zwa ar -
chi pe la gu wzię ła się od wiel kich stad dzi kich psów gra su ją cych
nie gdyś po wy spach. Sym bo lem wy spy Fu er te ven tu ra sta ła się ko -
za, ale sa mo cho dy miesz kań ców Gran Ca na rii w dal szym cią gu
mo żna roz po znać po na klej ce przed sta wia ją cej wiel kie go psa. 

Fu er te ven tu ra

Pierw szą wy spą, któ rą od wie dzi łem, by ła Fu er te ven tu ra. Znaj du -
je się na Oce anie Atlan tyc kim naj bli żej Afry ki, oko ło 100 km od sa -
ha ryj skich pu styń. Za chwy ca przede wszyst kim nie skoń czo ną go rą cą
pust ką. Po dob no za nim Hisz pa nie po ja wi li się na wy spie i za czę li bu -
do wać stat ki, wy spę po ra stał buj ny las. Te raz mo żna tam spo tkać tyl -
ko zwie trza łe ska ły, pia sek i pu styn ne wie wiór ki. Kie dy wy lą do wa łem
na Fu er te ven tu rze, wła śnie mi ja ło pół to ra ro ku od ostat nie go po -
rząd ne go opa du i lu dzie na praw dę by li spra gnie ni wo dy i wil go ci.

Z jesz cze bo lą cą gło wą, uczu ciem cierp ko ści w ustach 
i ogrom nym pra gnie niem za szy cia się w ja kimś ci chym, ciem nym
miej scu i pój ściu spać, wy lą do wa łem w mo im ma łym ra ju. Nie
mia łem po ję cia, cze go się spo dzie wać. Wy spa wy glą da ła z okien
sa mo lo tu na opusz czo ną gó rę pia sku, a na oko ło by ło wi dać bar dzo
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moc no wzbu rzo ną wo dę z fa la mi, z za ła mu ją cy mi się bia ły mi grzy -
wa mi.

Już w au to bu sie z lot ni ska za czą łem od kry wać uro ki prze by wa -
nia z tu ry sta mi po cho dzą cy mi z Nie miec. Tra fi łem do au to bu su
nie miec kie go biu ra pod ró ży. Jesz cze wte dy nie wie dzia łem, że
miej sce, do któ re go je cha łem, czy li po łu dnie wy spy Fu er te ven tu ra,
jest oku po wa ne prak tycz nie przez sa mych Niem ców. W au to bu sie
trak to wa łem ich ja ko in te re su ją cą cie ka wost kę. Więk szość pa sa że -
rów mia ła po wa żną nad wa gę, a śred nia wie ku wy no si ła oko ło 60
lat. Wi dzie li ście kie dyś, że by wszy scy pa sa że ro wie za raz po za ję ciu
miejsc w au to bu sie za pię li pa sy? Ja ni gdy nie wi dzia łem, a Niem cy
wła śnie to ro bią.

Po 40 mi nu tach jaz dy cał kiem do brą dro gą zna la złem się wresz -
cie w mo im miej scu prze zna cze nia. Po dro dze nie ste ty nie wie le
oprócz pia sku i kil ku stad kóz nie zo ba czy łem, po nie waż po 10 mi -
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Ryc. 1. Ma pa sy tu acyj na wy spy Fu er te ven tu ra
Fig. 1. Lo ca tion map of the Is land Fu er te ven tu ra
http://www.xiii -lo.kra kow.pl/stro ny/hisz pa nia/wy spy ka na ryj skie/fu er te ven tu ra.html
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nu tach słu cha nia prze wod ni ka wy ciecz ki dla nie miec kich eme ry -
tów za sną łem. Miej sco wość, w któ rej się zna la złem, na zy wa ła się
Ta ra ja le jo. Po hisz pań sku „j” czy ta się jak „h”, więc po pol sku na -
zwa mo jej miej sco wo ści brzmia ła by „Ta ra ha le ho”. Przez pierw szy
okres po by tu na wy spie nie by łem w sta nie wy po wie dzieć tej na zwy
po praw nie, więc pod czas roz mo wy za wsze mó wi łem jej po czą tek, a
mój roz mów ca koń czył za mnie. 

Zo sta łem wy sa dzo ny z au to bu su i sta ną łem na prze ciw ko nie du -
że go ho te lu i czar nej wul ka nicz nej pla ży koń czą cej się wy so kim kli -
fem. Pierw szym za sko cze niem dla mnie był brak wia tru. Spo dzie wa -
łem się sil ne go hu ra ga nu i wzbu rzo ne go oce anu, a  zo ba czy łem ma -
łą za tocz kę z bar dzo spo koj ną ta flą wo dy. Po przyj rze niu się oko li cy
wło ży łem ple cak i ru szy łem na po szu ki wa nie szko ły wind sur fin go -
wej, czy li mo je go przy szłe go miej sca pra cy.

Zsze dłem na dół po schod kach przed ho te lem, a z ma leń kie go
po miesz cze nia na sa mym koń cu scho dów w mo ją stro nę wy szło na -
tych miast kil ka osób. Szko ła przy po mi na ła bar dziej ma ga zyn ze
sprzę tem wind sur fi gno wym niż miej sce szko leń. Bar dzo mi łe by ło
to, że wszy scy pra cow ni cy wi ta li się ze mną tak, jak by już mnie zna li
i cze ka li na mnie od wie lu dni. Mo imi współ pra cow ni ka mi oka za li
się: dłu go wło sy Włoch o spoj rze niu wa ria ta, uśmiech nię ty Au striak,
jed na Au striacz ka i kil ku bar dzo ni skie go wzro stu Hisz pa nów. Do
sa me go przy jaz du by łem prze ko na ny, że bę dą mi roz ka zy wać Niem -
cy, a na miej scu oka za ło się, że mo imi sze fa mi są dłu go wło sy Hisz -
pan się ga ją cy mi pod pa chę i je go jesz cze ni ższy przy ja ciel. 

Nie zdą ży łem na wet zo ba czyć mo je go przy szłe go miesz ka nia
ani się roz pa ko wać. Ple cak zo sta wi łem na za ple czu w szko le i prze -
bra łem się w ką pie lów ki. Ra zem z mo im mi nia tu ro wym sze fem po -
pły nę li śmy mo to rów ka mi, za par ko wa li śmy je i uczy li śmy się, jak
się przy pi na i od pi na łań cuch. Po tem do wie dzia łem się, że pierw -
szy dzień mia łem wol ny od pra cy i że mo głem ro bić, co chcia łem.
W tym cza sie za czął wiać na praw dę moc ny wiatr, co – jak póź niej
się do wie dzia łem – by ło rzad kie w tej czę ści wy spy. Do sta łem de -
skę wind sur fin go wą i, z po mo cą Wło cha An drei z mo to rów ki, za -
czą łem pły wać. Zła pa łem kil ka śli zgów i by ło bar dzo przy jem nie.
Po go dzi nie wal ki od da łem de skę Au stria ko wi Ma teo i wy sze dłem
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na pla żę. W tym cza sie Ma teo o ma ło co nie wy pły nął zbyt da le ko
na oce an, skąd już trud ny był by po wrót. An drea mu siał ra to wać
go mo to rów ką.

Le cąc na Wy spy Ka na ryj skie, spo dzie wa łem się zo ba czyć bia łą
pla żę, pal my i wy so kie kli fy. Za rów no pięk ne pal my, jak i osza ła -
mia ją ce kli fy był to rze czy wi ście co dzien ny wi dok, któ ry mi to wa -
rzy szył, na to miast pla ża, na któ rej przy szło mi po tem pra co wać,
oka za ła się wul ka nicz nym pia skiem o ko lo rze as fal tu. Już pierw -
sze go dnia lek ko myśl nie wy sze dłem bez kla pek, aby po czuć pia sek
cu dow nie za pa da ją cy się pod sto pa mi. Oka za ło się, że pla ża nie
tyl ko wy glą da jak as falt, ale do kład nie tak sa mo jak as falt się na -
grze wa. Przy zwy cza jo ny do pol skich wa run ków naj pierw za czą łem
pod ska ki wać, a póź niej za ko pa łem no gi głę bo ko w pia sek. Był to
błąd, bo pod spodem wca le nie by ło chłod niej. Po czu łem się, jak -
bym wło żył sto py do pie kar ni ka. Ję cząc, wy grze ba łem się z pia sku
i ru szy łem bie giem do wo dy. Do pie ro za nu rza jąc sto py w chłod -
nym oce anie, po czu łem ulgę.

Po skoń czo nym dniu pra cy po sze dłem z Au stria kiem Ma teo
zo ba czyć na sze miesz ka nie. Oka za ło się, że Ta ra ja le jo to mi nia tu -
ro we mia stecz ko skła da ją ce się głów nie z ho te lu, przy któ rym pra -
co wa li śmy, i jed ne go su per mar ke tu. Mię dzy tym znaj do wa ło się
kil ka do mów, ale praw dzi wych miesz kań ców wy spy bar dzo cię żko
by ło spo tkać. Tuż za ho te lem sta ły pię tro we bia ło -zie lo ne dom ki.
Przy po mi na ły coś po mię dzy dom ka mi z grec kich pocz tó wek a
slum sa mi z Rio de Ja ne iro. Jed no z miesz kań na le ża ło do nas, resz -
ta by ła zaj mo wa na by ła przez ob słu gę ho te lu. W na szym miesz ka -
niu był strasz ny brud, nic nie wy glą da ło tak, jak po win no wy glą -
dać, a kuch nia, cho ciaż bar dzo sta ra, nie by ła chy ba ni gdy przez
ni ko go umy ta. Zmę czo ny i po kry ty so lą z oce anu po sta no wi łem
wziąć prysz nic. Kie dy tyl ko pu ści łem wo dę i w ła zien ce zro bi ło się
trosz kę wil got niej, spo mię dzy ka fel ków za czę li wy cho dzić praw -
dzi wi miesz kań cy Wysp Ka na ryj skich. Czer wo ne, bar dzo dłu gie
ro ba ki spa ce ro wa ły bez gło śnie po ka fel kach, a ja za wszel ką ce nę
pró bo wa łem utrzy mać je w za się gu mo je go wzro ku, że by broń Bo -
że ich nie do tknąć lub nie wplą tać żad ne go przez przy pa dek so bie
we wło sy.
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Po wyj ściu z obrzy dli we go prysz ni ca zo sta łem za pro szo ny
przez Ma teo na pi wo na na szym ta ra sie. Na tych miast przy łą czy ły
się do nas pra cu ją ce w ho te lu stu dent ki, tu ry sty ki z Pol ski. Sie dząc
na pla sti ko wym fo te lu, otwo rzy łem pi wo i pa trzy łem przed sie bie.
Za cho dzi ło słoń ce, wiał de li kat ny wie trzyk, by ło cie pło, a do kład -
nie przed na szym ta ra sem ro sły dzi kie pal my. Jesz cze ty dzień te -
mu, sie dząc w Pol sce i ucząc się do eg za mi nów, pa trzy łem na pla -
kat z pal ma mi i ma rzy łem. Te raz zaś sie dzia łem na ta ra sie, pi łem
pi wo i do kład nie na ta kie sa me pal my pa trzy łem w rze czy wi sto ści.
By ło to trud ne do wy obra że nia.

Po chwi li re lak su ru szy li śmy na obiad. Mie li śmy za gwa ran to wa -
ne je dze nie all in c lu si ve ra zem z klien ta mi z ho te lu. Nie wol no nam
by ło jed nak wcho dzić głów nym wej ściem, tyl ko mie li śmy na kaz prze -
cho dze nia przez kuch nię. Za le ce nie to by ło dla mnie za ska ku ją ce,
gdyż zgod nie z na szy mi prze pi sa mi nikt ob cy nie po wi nien prze by -
wać w kuch ni. Mo że nie by ło to istot ne, gdy się zo ba czy ło to, co dzie -
je się na pod ło dze w ko ry ta rzu i kuch ni. Wie le ra zy prze cho dząc tam -
tę dy, wi dzia łem ku char ki zmy wa ją ce z zie mi ja ki miś śmier dzą cy mi
che mi ka lia mi ro ba ki i ka ra lu chy. Mi mo te go wi dać by ło, że wszy scy
pra cow ni cy dba ją moc no o hi gie nę. Wy kań cza ją cy po byt na pla ży
spra wiał jed nak, że po wej ściu do re stau ra cji za po mi na ło się szyb ko
o nie sym pa tycz nych wra że niach i ape tyt wra cał wszyst kim na tych -
miast, a by ło z cze go wy bie rać.

Na stęp ne go dnia ra no ru szy łem do pra cy. Oka za ło się, że miej -
sce, w któ rym pra co wa łem, nie by ło zbyt wy ma ga ją ce. Mo im za da -
niem ka żde go dnia by ło wej ście na du żą de skę i, od py cha jąc się ni -
czym gon do lier w We ne cji, po pły nię cie po mo to rów ki, któ re by ły
za cu mo wa ne na koń cu za to ki w ma leń kim por cie. Póź niej z jed nej
z mo to ró wek da wa łem in struk cje Niem com pró bu ją cym swo ich sił
na wind sur fin gu. Cza sem by li to lu dzie wy spor to wa ni, uczą cy się
bły ska wicz nie za sad rów no wa gi, in ni zaś nie mie li na wet si ły, że by
wdra pać się na de skę, bo ob cią ża ły ich ogrom nych roz mia rów
brzu chy. Po po łu dniu ła do wa łem lu dzi na jed ną z mo to ró wek i pły -
nę li śmy ra zem po dzi wiać ra fy ko ra lo we znaj du ją ce się przy jed nym
z pięk nych kli fów.
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Mój nie miec ki na sa mym po cząt ku był do syć ubo gi, a mo je
proś by przy po mi na ły bar dziej roz ka zy. Kil ka ra zy przez to do -
świad czy łem bar dzo śmiesz nych sy tu acji. Niem cy to bar dzo mi li
lu dzie i za cho wu ją się cał kiem ra cjo nal nie, je że li mó wi się do nich
nor mal nie. Je że li jed nak wy da się im roz kaz, wy łą cza się u nich ra -
cjo nal ne my śle nie i na tych miast wy ko nu ją go bez wa run ko wo. W
ten spo sób kil ka ra zy moi kur san ci na gle po tra fi li wy sko czyć z mo -
to rów ki ja dą cej z peł ną pręd ko ścią lub zo sta wić ca ły sprzęt wind -
sur fin go wy i rzu cić się bez wład nie w wo dę. 

Po cząt ko wo le ni wie mi jał mi czas. Ra no za ję cia, po po łu dniu po -
dzi wia nie ra fy, pi wo na ta ra sie z in struk to ra mi i obiad. Kil ka ra zy w
ty go dniu ro bi li śmy rzecz pięk ną, czy li gril la na pla ży. Hisz pa nie or -
ga ni zo wa li mię so, w sta rej wan nie roz pa la li śmy ogień, wszy scy śpie -
wa li hisz pań skie pio sen ki i gra li na gi ta rach. Po wy ga śnię ciu ogni ska
le że li śmy na pla ży i po dzi wia li śmy gwiaz dy.

Mo żli wość zo ba cze nia gwiazd to ogrom na za le ta wysp ta kich
jak Fu er te ven tu ra. Na wy spie znaj du je się oko ło 80 ty się cy miesz -
kań ców, z cze go więk szość miesz ka w dwóch du żych mia stach. W
miej sco wo ściach ta kich jak Ta ra ja le jo nie ma wy star cza ją co du żo
lamp, że by za kłó ca ły wi dok nie ba. Wy star czy odejść kil ka dzie siąt
me trów od ho te lu i mo żna zo ba czyć na nie bie rze czy nie sa mo wi te.
Ni gdy nie wi dzia łem tak wy raź nie Dro gi Mlecz nej. Po tra fi łem go -
dzi na mi le żeć na pla ży, wpa try wać się w nie bo i szu kać spa da ją -
cych gwiazd.

Za nim wy je cha łem na Wy spy Ka na ryj skie, sły sza łem wie le ró -
żnych, czę sto wy klu cza ją cych się opi nii o miesz kań cach wysp. Nie -
któ rzy mó wi li, że miesz kań cy wysp ma ją nie bie skie oczy, a in ni, że
wszy scy są czar ni. Ani jed no, ani dru gie nie jest praw dą. Przede
wszyst kim praw dzi wych miesz kań ców wy spy Fu er te ven tu ra prak -
tycz nie nie ma. Wy spa by ła kie dyś ba zą woj sko wą, a wszy scy
rdzen ni Ka na ryj czy cy mu sie li się wy pro wa dzić. Hisz pa nie spo ty -
ka ni na wy spie po cho dzi li przede wszyst kim z wy spy Gran Ca na -
ria. Bar dzo du żo lu dzi przy by ło tu z kon ty nen tu. 

Zau wa ży łem też, że bar dzo wie le osób, zna jo mych mo ich sze -
fów, przy cho dzi ło do na szej szko ły po ga dać lub po sie dzieć na pla -
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Fot. 2. Zdję cie przed sta wia ją ce pra cow ni ków szko ły wind sur fin go wej i pra cow ni ków
ho te lu w Ta ra ja le jo
Phot. 2. Pho to il lu stra ting the wind sur fing scho ol staff and the ho tel staff in Ta ra ja le jo

Fot. 3. Grill na pla ży w Ta ra ja le jo
Phot. 3. Bar be cue on the be ach in Ta ra ja le jo

(wszyst kie fo to gra fie wy ko na ne przez au to ra)
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ży. Ci lu dzie nic nie ro bi li. Sie dzie li i pa li li pa pie ro sy, a wie czo ra mi
roz pa la li ogni sko na pla ży, śpie wa li hisz pań skie pio sen ki i spa la li
nie sa mo wi te ilo ści ma ri hu any. Na py ta nie, czym się zaj mu ją, od po -
wia da li py ta niem: po co ro bić, kie dy mo żna nic nie ro bić? Jest pla -
ża, ka żde go dnia przez ca ły rok jest cie pło. Dach nad gło wą nie jest
ko niecz ny, bo ni gdy nie pa da deszcz, a coś do je dze nia za wsze się
znaj dzie. Po nad to ka żdy mo że do stać wy so ki za si łek dla bez ro bot -
nych. Wy da je mi się, że głów nym pro ble mem wszyst kich miesz -
kań ców Fu er te ven tu ry by ły lek kie nar ko ty ki. Nie spo tka łem żad -
nej oso by, któ ra przy naj mniej raz dzien nie nie od pa la ła by wiel kie -
go pa pie ro sa z ma ri hu any. Ka żdy miał w do mu zio ło wy krza czek i
su szył od cza su do cza su je go frag men ty. Wszy scy mie li pół przy -
tom ne spoj rze nie i nie spe cjal nie mo żna by ło się z ni mi do ga dać.
Wie czo ra mi mia stecz ko za mie nia ło się w miej sce peł ne nie lu dzi,
ale pół ży wych zom bi z pół przy mknię ty mi ocza mi. Jed ne go dnia
mój dłu go wło sy szef miał bar dzo smut ną mi nę. Za py ta łem go, co
się sta ło, a w od po wie dzi po ka zał na swo ją szczę kę. Oka za ło się, że
po przed nie go dnia omył ko wo wy pa lił za du żo ma ri hu any i ra no
bo la ła go szczę ka od cią głe go śmia nia się.

Ogrom nym plu sem pra cy w szko le by ło du żo cza su wol ne go na
pod ró żo wa nie i jaz dę  na wind sur fin gu. Mia łem dwa dni wol ne w
cią gu ty go dnia, a w po zo sta łe dni za ję cia do go dzi ny 17. Na po cząt -
ku cho dzi łem na pla żę i pły wa łem. Po tem ru szy łem na zwie dza nie
wy spy. Po je cha li śmy z Ma teo na po łu dnie po dzi wiać pięk ne bia łe
pla że i nie bie ską wo dę. Dro gi na Fu er te ven tu rze są no wo cze sne i
wy god ne. Prak tycz nie wszę dzie mo żna do stać się sze ro ką dro gą
szyb kie go ru chu, po któ rej je żdżą au to bu sy. W ka żdej miej sco wo -
ści znaj du je się przy sta nek i mo żna bez kło po tu na nie go pójść i za
1 eu ro zła pać au to bus. Ist nie je tyl ko je den ma ły pro blem. Au to bu -
sy je żdżą „po ka na ryj sku”, czy li je że li w roz kła dzie na pi sa ne jest, że
au to bus ma przy je chać o 8, to zna czy, że przy jaz du mo żna się spo -
dzie wać mię dzy 7:30 a 8:30 (je że li kie row ca ma do bry hu mor) lub
nie spo dzie wać się go wca le (je że li kie row ca po kłó cił się z żo ną al -
bo ka wa mu się skoń czy ła). Dla Eu ro pej czy ka z kon ty nen tu jest to
kło po tli we i nie zro zu mia łe, na to miast miesz kań cy wy spy zu peł nie
się tym nie przej mu ją. Wie le ra zy wi dzia łam lu dzi sie dzą cych spo -
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koj nie na przy stan ku, w cie niu palm i cier pli wie cze ka ją cych na au -
to bus. 

Pierw szym miej scem, do któ re go uda ło mi się do je chać po go -
dzi nie cze ka nia, by ło Mor ro Ja ble. Jest to miej sco wość na sa mym
po łu dniu wy spy, któ ra zmie ni ła mo je zda nie na te mat plaż na Fu -
er te ven tu rze. Mor ro Ja ble to jed no z pięk niej szych miejsc, ja kie
wi dzia łem. Jest tu roz le gła bia ła pla ża z wiel ką la tar nią mor ską i
szkie le tem ja kie goś mor skie go ssa ka wy sta wio nym na ste la żu. Pla -
ża są sia du je z wo dą o nie bie sko -zie lo nym od cie niu. Sto jąc na gra -
ni cy wo dy i pla ży, trud no jest nie dzię ko wać Bo gu za stwo rze nie
tak pięk ne go świa ta. Bia ły pia sek cią gnie się aż po ho ry zont, a stra -
ga ny i ho te le znaj du ją się w od po wied niej od le gło ści, tak aby nie
psuć kra jo bra zu. 

Nie ma jed nak ró ży bez kol ców. W Mor ro Ja ble mo żna od nieść
wra że nie, że jest się w Niem czech. Nie miec mu si móc do stać swo ją
uko cha ną kieł ba sę i chleb i nie jest za in te re so wa ny po zna wa niem in -
nych zwy cza jów. Mu si czuć się jak u sie bie w do mu. Niem cy to na ród,
któ ry je że li po lu bi ja kieś miej sce, to go nie od wie dza, tyl ko je oku pu -
je. Nie miec ki eme ryt ma du żo pie nię dzy i cza su, ale je że li gdzieś po je -
dzie, to ma być nie tyl ko cie pło i ład nie, ale też ko niecz nie po nie miec -
ku. To, że wszyst ko w Mor ro Ja ble jest po nie miec ku, nie by ło by tak
ucią żli we, gdy by nie sa mi Niem cy. Im star si i grub si, tym bar dziej lu -
bią po ka zy wać swo je wiel kie ob wi słe cia ła. Na pla ży co ja kiś czas mo -
żna zo ba czyć zna ki „FKK” (Fre ikörper kul tur – pla ża nu dy stów) i ca -
łe ma sy bar dzo brzyd kich lu dzi,  przy po mi na ją cych lwy mor skie. Ten
wszech obec ny wi dok sku tecz nie psu je przy jem ność le że nia na pla ży.

W Mor ro Ja ble są nie tyl ko sa me nie miec kie ho te le, ale też nie -
miec kie klu by. Są to miej sca ogro dzo ne bar dzo wy so kim kol cza -
stym pło tem. Są tam ba se ny, mo żna uczyć się wind sur fin gu, mo żna
le żeć na pla ży, są re stau ra cje i ba ry. Wszyst ko jest zro bio ne tyl ko i
wy łącz nie dla Niem ców, po nie miec ku i z nie miec ką ob słu gą. Dla
mnie jest to do wód cał ko wi te go bra ku wy obraź ni: je chać do in ne -
go kra ju, a ca ły czas spę dzić w jed nym klu bie i w oto cze niu wy łącz -
nie ro da ków. Mia łem na wet pro po zy cję pra cy w jed nym z ta kich
klu bów, ale mi mo wy so kiej pen sji, grzecz nie od mó wi łem. Nie wy -
trzy mał bym tam na wet ty go dnia.
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Fot. 4. Pla ża w Mor ro Ja ble
Phot. 4. The be ach in Mor ro Ja ble

Fot. 5. Kli fy w La Pa red 
Phot. 5. Cliffs in La Pa red
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Ko lej nym miej scem od wie dzo nym prze ze mnie i Ma teo by ło
Cor ra le jo, któ re le ży po dru giej stro nie wy spy od Mo ro Ja ble. Oka -
za ło się, że tak jak po łu dnie wy spy jest oku po wa ne przez Niem ców,
to pół noc za miesz ku ją pra wie wy łącz nie An gli cy. Ulu bio nym an -
giel skim za ję ciem jest pi cie pi wa. W efek cie ca łe mia stecz ko, nie -
zbyt ład ne, skła da się z wie lu ba rów i pu bów. Rów no cze śnie nie da -
le ko od mia stecz ka są cu dow ne wy dmy scho dzą ce aż do sa me go
mo rza. Pięk ne miej sce. Mo żna ska kać i tur lać się po bar dzo bia łym,
drob nym pia sku, a po tem ką pać się w nie bie sko -zie lo nej wo dzie.
Pla żo wi czów też jest znacz nie mniej, ale nie ste ty rów nież tu taj bar -
dzo wie le brzyd kich i gru bych lu dzi opa la się na go la sa. 

Mi mo te go, by ło to ulu bio ne mo je miej sce, do któ re go czę sto
wra ca łem z mo im hisz pań skim przy ja cie lem je go sa mo cho dem.
Ro bi li śmy so bie bi wak na pla ży, a kie dy ro bi ło się zbyt go rą co,
wcho dzi li śmy ochło dzić się do oce anu.

In nym miej scem, któ re też bar dzo po lu bi łem, by ło La Pa red.
Jest to ma ła wio ska po dru giej stro nie wy spy niż Ta ra ja le jo. Po
stro nie wschod niej wy spy, czy li po stro nie La Pa red, gdy wiał sil ny
wiatr, ro bi ły się gi gan tycz ne fa le. Dzię ki te mu by ło to miej sce oku -
po wa ne przez sur fe rów, a mo ja szko ła za wo zi ła tam swo ich
uczniów. Ja sam w wol nych chwi lach mo głem też ko rzy stać z lek -
cji sur fin gu. To by ły mo je pierw sze kro ki i mu szę po wie dzieć, że
sur fing to wca le nie jest ła twy sport. Nie są dzę, że by by ło mo żli we
na ucze nie się sur fin gu tyl ko w cza sie jed nych wa ka cji. Trze ba
miesz kać bli sko pla ży i re gu lar nie tre no wać, że by czer pać peł ną ra -
dość z te go spor tu. Mo ja jaz da na sur fin gu skła da ła się z 30 se kund
jaz dy i po tem z 30 mi nut wal ki z fa la mi. Po po ko na niu przy bo ju
trze ba by ło cze kać na od po wied nią fa lę i mo dlić się o to, że by nie
spaść. Zaw sze za sta na wia łem się nad tym, czy sport ten nie jest nie -
bez piecz ny ze wzglę du na po ten cjal ny atak re ki nów. Na wind sur -
fin gu za ma ło cza su spę dza się w wo dzie, że by zo stać za uwa żo nym
przez re ki na, ale na sur fin gu go dzi na mi sie dzi się w wo dzie, cze ka -
jąc na fa lę, i ma cha się no ga mi, uda jąc sma ko wi te go żół wia al bo fo -
kę. Kie dy za da wa łem py ta nie, za wsze sły sza łem tę sa mą od po -
wiedź: „na Wy spach Ka na ryj skich nie zda rza ją się ata ki re ki nów”.
Póź niej jed nak  do wie dzia łem się, że Ka na ryj czy kom bar dzo za le -
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ży na tym, że by tu ry ści wie rzy li w brak re ki nów. W rze czy wi sto ści
na wet pod czas mo je go po by tu na wy spach za gi nął je den wind sur -
fer i jed na ki te sur fer ka stra ci ła no gę. Mo głem o tym do wie dzieć się
tyl ko dzię ki pra cy ja ko in struk tor. Zwy kły śmier tel nik nie miał pra -
wa o tym ni gdzie prze czy tać, a wszyst kie me dia so li dar nie mil cza -
ły na ten te mat.

Sam ni gdy nie spo tka łem re ki na, ćwi cząc sur fing, ale do świad -
czy łem cze goś znacz nie bar dziej po wszech ne go i nie bez piecz ne go.
Sur fing to bar dzo trud ny i wy ma ga ją cy sport. Lu dzie upra wia ją cy
ten sport czę sto po świę ca ją znacz ną część ży cia na stu dio wa nie
struk tu ry fa li i ćwi cze nie rów no wa gi. Jed no cze śnie miej sca z ide al -
ny mi fa la mi są rzad ko ścią i są oku po wa ne przez spo re gru py spor -
tow ców. Jest jed na fa la i wie le osób chce z niej sko rzy stać. Na jed -
nej fa li mo że je chać tyl ko je den sur fer. Nie wy obra ża łem so bie, jak
wa żne dla ko goś mo że być zła pa nie od po wied niej fa li. Zaw sze my -
śla łem, że sur fe rzy to moc no wy lu zo wa ni lu dzie o pa cy fi stycz nym
na sta wie niu do świa ta. Nic po dob ne go. Oso ba uczą ca się, któ ra
przez przy pa dek zrzu ci sur fe ra z fa li, mu si się li czyć z tym, że na
100% zo sta nie po trak to wa na bar dzo brzyd ki mi prze kleń stwa mi,
a w szcze gól nych przy pad kach mo że się to skoń czyć utra tą zdro -
wia lub ży cia.

W La Pa red nie spo tka łem re ki na, nie zo sta łem też roz szar pa -
ny przez żad ne go sur fe ra, ale za to spo tka łem in ne go miesz kań ca
wód. Me du za, któ ra mnie po pa rzy ła, to by ła pierw sza me du za, ja -
ką tu taj zo ba czy łem. By ła ma leń ka i ró żo wa, ale ból, ja ki spra wi ło
spo tka nie z nią, był bar dzo nie przy jem ny. Przy po mi nał coś mię dzy
moc nym po pa rze niem a pod łą cze niem do prą du. Na tych miast po
wyj ściu z wo dy zo sta łem skie ro wa ny przez jed ne go z Hisz pa nów
za ska ły i mu sia łem zwi lżyć mo czem wła sną rę kę. Zro bi łem, co mi
po ra dzo no, ale mi mo te go do dzi siaj mam bli znę na rę ku.

La Pa red jest bar dzo pięk nym miej scem. Są tu wy so kie kli fy,
koń czą ce się u pod sta wy, w są siedz twie wo dy, wą ską wstę gą pla ży.
Wi dok urze ka ją cy, szcze gól nie pod czas za cho du słoń ca. 

Ko lej nym miej scem od wie dza nym re gu lar nie prze ze mnie by ło
cen trum wind sur fin go we na po łu dniu wy spy. Mie ści się ono na
po łu dnie od mia stecz ka Co sta Cal ma i no si na zwę cen trum Re ne
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Egli. La tem nie ma tam prak tycz nie dnia, że by nie wiał bar dzo sil -
ny wiatr od brze gu. Jeź dzi li śmy tam po pra cy szkol nym bu sem tre -
no wać wind sur fing. By ło to nie bez piecz ne miej sce, tu za gi nął czło -
wiek pod czas mo je go po by tu na wy spie. Czyn ni kiem nie bez piecz -
nym był wiatr wie ją cy od brze gu i „wy wie wa ją cy” nie do świad czo -
nych wind sur fe rów w stro nę oce anu.  Teo re tycz nie in struk to rzy
pra cu ją cy w szko le mie li uwa żać, że by nikt za da le ko nie wy pły nął,
ale trud no by ło im bez względ nie ufać, gdyż sta le by li pod wpły -
wem nar ko ty ków. 

Wie le na uczy łem się w tym miej scu. Tre no wa łem z na praw dę
do bry mi wind sur fe ra mi i aż mi ło by ło po pa trzeć, jak wy ska ku ją na
fa lach. 

Pod ko niec mo je go po by tu na Fu er te ven tu rze ku pi łem sa mo -
chód – sta re go VW Gol fa II, któ ry był do kład nie w mo im wie ku.
Po przed nim wła ści cie lem był ru muń ski ochro niarz i na sa mo cho -
dzie by ły po na kle ja ne czer wo ne pło mie nie  i dwie ska czą ce pu my.
Okna się nie otwie ra ły, cią gle coś się psu ło lub od pa da ło, ale to coś
jeź dzi ło i to by ło naj wa żniej sze. Wszy scy mo gli usły szeć, że ja dę,
bo sa mo chód pro du ko wał prze ni kli wy, cha rak te ry stycz ny ha łas.
Kup no sa mo cho du, nie za le żnie od te go, ja ki był i jak wy glą dał, by -
ło jed ną z lep szych mo ich de cy zji. Wresz cie mo głem ru szyć na
zwie dza nie miejsc nie do stęp nych dla zwy kłych tu ry stów. 

Pierw szą rze czą, ja ką zro bi łem, by ła pe ne tra cja środ ka wy spy.
Wje cha łem na naj wy ższe wznie sie nie Pi co de la Za rza (812 m
n.p.m), skąd by ło wi dać ota cza ją ce pa gór ki po kry te wul ka nicz nym
żwi rem i ogra ni czo ne w od da li li ną oce anu. Nie sa mo wi cie pięk na,
nie skoń czo na pust ka. War to wspo mnieć, że zo sta łem tam za ata ko -
wa ny przez pu styn ne wie wiór ki. 

Po sia da nie sa mo cho du po zwo li ło mi na ma cal nie do świad czyć
i zro zu mieć in ne ka na ryj skie zja wi sko. Wiatr wie ją cy na Wy spach
Ka na ryj skich od wscho du (pa sat) nie sie z Afry ki 
w stro nę Ame ry ki Po łu dnio wej ca łe to ny sa ha ryj skie go pia sku 
i py łu. Opi sy wa ne wcze śniej drob no piasz czy ste i py la ste wy dmy
oko lic Cor ra le jo bu du je wła śnie ma te riał przy nie sio ny przez wiatr
z Afry ki. Po czą tek ich po wsta wa nia łą czy się z okre sem ostat nie go
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Fot. 6. Wind sur fing w cen trum 2 Re ne Egli

Phot. 6. Wind sur fing in the cen ter 2 Re ne Egli

Fot. 7. Jak wy żej

Phot. 7. As abo ve
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Fot. 8. Mój „antyczny" samochód w centrum wyspy Fuerteventura
Phot. 8. My  “antique" car in the center of the island Fuerteventura

Fot. 9. Zachodnie wybrzeże wyspy Fuerteventura z czarną plażą i wysokimi klifami
Phot. 9. West coast of the Island Fuerteventura with the black beach and high cliffs
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Fot. 10. Pi co de la Za rza
Phot. 10. Pi co de la Za rza

Fot. 11. Pu styn na wie wiór ka
Phot. 11. De sert squ ir rel
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zlo do wa ce nia, kie dy po ziom mórz i oce anów był ni ższy o 60-80
me trów. Świad czy o tym mię dzy in ny mi pia sek wy dmo wy scho -
dzą cy po ni żej współ cze sne go po zio mu oce anu. Dla mnie jed nak
nie geo lo gicz na hi sto ria wydm mia ła za sad ni cze zna cze nie. By ła
nią myj nia, sta no wią ca zna czą cy ele ment mo je go bu dże tu. Co ra -
no znaj do wa łem sa mo chód ca ły po kry ty py łem, któ ry w sy tu acji
nie dzia ła ją cych wy cie ra czek utrud niał mi pro wa dze nie sa mo cho -
du. 

Po dwóch mie sią cach ucze nia wind sur fin gu, oglą da nia gwiazd
przy ogni sku na pla ży i zwie dza nia wy spy do sta łem pro po zy cję
pra cy na są sied niej wy spie u Niem ców. Pen sja by ła bar dzo do bra i
mia łem do stać wy god ne miesz ka nie. Kon trakt u Hisz pa nów już mi
się koń czył i był to ide al ny mo ment na zwie dze nie ko lej ne go miej -
sca i zdo by cie no wych do świad czeń. Zor ga ni zo wa łem po że gnal ne
ogni sko na pla ży i na stęp ne go dnia ra no spa ko wa łem wszyst ko do
mo je go „pięk ne go” sa mo cho du i ru szy łem na prom z Mor ro Ja ble
na Gran Ca na rię.

Gran Ca na ria

Po opusz cze niu pro mu ru szy łem do Las Pal mas, sto li cy Gran
Ca na rii. Wy je cha łem mo im ter ko czą cym sa mo cho dem na wiel ką,
trzy pa smo wą au to stra dę. By łem jak ma łe zwie rząt ko oszo ło mio ne
zna le zie niem się na gle w wiel kim mie ście. Wszę dzie by ły świa tła,
du żo sa mo cho dów i wie le zie le ni, za któ rą tę sk ni łem przez ostat -
nie dwa mie sią ce. Dro ga pro wa dzi ła mnie wzdłuż wschod nie go
wy brze ża, gdzie sta ły ca łe wiel kie far my wia tra ków, a po dru giej
stro nie za czy na ły się praw dzi we ska li ste gó ry, jed nak po kry te miej -
sca mi ro ślin no ścią. Pierw sze go dnia za raz po do je cha niu do Po zo
Izqu ier do, gdzie mia łem miesz kać, po sze dłem spać, bo na stęp ne -
go dnia ra no mu sia łem być już w szko le. Za brał mnie tam cze ski
mistrz ka ja kar stwa i by ły in struk tor wind sur fin gu.

Po dro dze do szko ły mo głem się przyj rzeć kra jo bra zo wi, któ ry
nie zro bił na mnie już tak do bre go wra że nia. Ka na ryj czy cy są zbyt
le ni wi, że by sprzą tać. W pa sie wy brze ża, mię dzy gó ra mi a wia tra ka -
mi znaj du ją się ogrom ne po ła cie pia sku i żwi ru po kry te śmie cia mi.
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Pu ste prze strze nie speł nia ją też funk cję po li go nów woj sko wych i co
ja kiś czas mo żna tam zo ba czyć hisz pań skich żoł nie rzy, a nad gło wa -
mi pra wie co dzien nie prze la tu ją bom bow ce.

Pierw sze go dnia w pra cy by łem za chwy co ny. Wszyst ko by ło
tak do sko na le po ukła da ne. Ka żdy ele ment ka żdej de ski miał swój
nu mer i je go od po wied nik był przy kle jo ny do ma gne su na wiel kiej
ta bli cy ma gne tycz nej. Do wy peł nia nia do ku men tów by ło przy go -
to wa nych chy ba dzie sięć se gre ga to rów i ka żdy pa pie rek miał swo -
je miej sce. Od po cząt ku za czą łem prze cho dzić szko le nie, któ re
cią gnę ło się przez dwa ty go dnie. Mu sia łem na uczyć się wszyst kich
za sad i funk cji ka żde go do ku men tu. Po tym okre sie prze kli na łem
już nie miec ką do kład ność.

Mo imi współ pra cow ni ka mi by li przez pierw szy mie siąc Ho len -
der, z za wo du ogrod nik, Nie miec, mój szef i ma ne dżer szko ły, oraz
je go syn. Wkrót ce syn me ne dże ra wraz z Ho len drem wy je cha li i zo -
sta łem sam tyl ko z jed nym Niem cem i mo im sze fem. Pra ca by ła
zor ga ni zo wa na ina czej niż na Fu er te ven tu rze. Więk szość lek cji
mia łem pry wat nych. To zna czy mo ja gru pa ni gdy nie by ła więk sza
niż 4 oso by i mu sia łem sie dzieć ra zem z mo imi kur san ta mi w wo -

Ryc. 2. Ma pa sy tu acyj na wy spy Gran Ca na ria
Fig. 2. Lo ca tion map of the is land Gran Ca na ria
http://old.word tra vels.com/ima ges/map/Spa in/Gran_Ca na ria_map.jpg
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dzie i ich uczyć. Dzię ki te mu mo głem po znać tych lu dzi i na wią zać
z ni mi bli ższą re la cję. Mój nie miec ki sta wał się z dnia na dzień co -
raz lep szy i mu szę po wie dzieć, że te „pry wat ne” lek cje spra wia ły mi
du żo ra do ści. Nie ste ty nie za wsze mie li śmy kur san tów i wte dy mu -
sia łem wy ko rzy sty wać czas na sy zy fo we czyn no ści. Do sta łem in -
struk cję od in nych pra cow ni ków, że by pra co wać tak wol no, jak to
mo żli we, bo ina czej do sta nie my wię cej za dań. W ten spo sób mi ja ły
mi dni na sprzą ta niu już po sprzą ta ne go, na pra wia niu już dzia ła ją -
ce go i pa trze niu w mo rze.

Po zo Izqu ier do, le żą ce na po łu dniu wy spy, jest miej scem, któ -
re po win no być od wie dzo ne przez ka żde go wind sur fe ra. Pa rę
słów wy ja śnie nia. Wy spa Gran Ca na ria jest okrą gła, a jej wnę trze
zaj mu ją bar dzo wy so kie gó ry wul ka nicz ne. Na pół no cy wy spy bar -
dzo czę sto zbie ra ją się chmu ry i pa da deszcz, któ ry za si la buj ną ro -
ślin ność i  roz le głe plan ta cje ba na nów. Wiatr wie ją cy od pół no cy
wzdłuż gór sta je się na po łu dniu dwa ra zy sil niej szy. Punk tem, w
któ rym na stę pu je ta ku mu la cja pręd ko ści wia tru, jest wła śnie Po -
zo Izqu ier do. Wy stę pu je tam ko lej ne zja wi sko, czy li gi gan tycz ne
fa le. Ogrom ne fa le i wiecz ny hu ra gan przy cią ga ją za wod ni ków z
ca łe go świa ta i na praw dę mo głem tam spo tkać pra wie co dzien nie
lu dzi, do któ rych wind sur fe rzy na ca łym świe cie się do słow nie się
mo dlą. Sam, pró bu jąc po raz pierw szy pły wa nia na fa lach, za czą -
łem wąt pić w swo je umie jęt no ści i któ re goś dnia mu sia łem wra cać
na pie cho tę z bar dzo da le ka, gdzie fa le wy rzu ci ły mnie na brzeg. 

Na wy spie do świad czy łem bar dzo cie ka we go zja wi ska. Pew ne -
go dnia wsta łem jak zwy kle ra no do pra cy i wy ru szy łem na mo ją
pla żę. Mi mo dłu gie go snu i wy pi tej ka wy, nie mo głem się wca le
obu dzić. Po wie trze by ło cię żkie, a słoń ce by ło osnu te jak by de li kat -
ną mgieł ką. Nad ho ry zon tem mo żna by ło zo ba czyć żół ta wą po świa -
tę. Wiatr prze stał wiać i trud no by ło wy trzy mać z go rą ca. Za czą łem
py tać lu dzi na oko ło, co się dzie je. Usły sza łem tyl ko jed no sło wo –
„Ca li ma”. By ło ono wy po wia da nie przez wszyst kich ni czym za klę -
cie. Oka za ło się, że ca li ma to wiatr wie ją cy na znacz nych wy so ko -
ściach pro sto z Sa ha ry w stro nę wysp. Nie sie ze so bą to ny py łu, a
mgieł ka w po wie trzu ota cza ją ca słoń ce to mi liar dy dro bi nek py łu,
prze wa żnie kwar co wych, le cą cych w stro nę Ame ry ki Po łu dnio wej. 

180
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Fot. 13. Zdję cie sa te li tar ne zja wi ska ca li ma –  wia tru znad Afry ki, prze no szą ce go py ły

Phot. 13. A sa tel li te Ima ge of the Ca li ma phe no me non, the wind car ry ing dust from the
Afri can co ast

http://www.los gi gan tes.com/news/?m=200804

Fot. 12. Autor na windsurfingu w Pozo Izquierdo

Phot. 12. The author windsurfing in Pozo Izquierdo
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Na Gran Ca na rii, w re jo nach któ re od wie dzi łem,  nie ma tak
wiel kich piasz czy stych plaż jak na Fu er te ven tu rze. Więk szość miejsc
to ka mie nie ze skał wul ka nicz nych z je żow ca mi. Od sa me go po cząt -
ku cho dzi łem bo le śnie po obi ja ny, a sto py mia łem spuch nię te od kol -
ców je żow ca, któ re ła ma ły się pod czas wy cią ga nia. 

Nie ste ty, nie mia łem tak wie le cza su na pod ró że jak wcze śniej.
Mo głem tyl ko raz w ty go dniu do stać dzień wol ny, a pra co wa łem fi -
zycz nie po dzie więć go dzin dzien nie. Mo imi są sia da mi by li pa sjo -
na ci wind sur fin gu, hi pi si, któ rzy w ży ciu nie ro bi li nic po za szu ka -
niem wia tru i pa le niem ma ri hu any. Trud no mi by ło wśród nich
zna leźć po krew ne du sze.

Pew ne go dnia, wy cho dząc na de skę, po zna łem Urba na, stu -
den ta ze Sło we nii, sty pen dy stę Era smu sa w Las Pal mas. Już na -
stęp ne go dnia zo sta łem za pro szo ny na ko la cję z ca łą gru pą stu den -
tów i zna la złem w koń cu lu dzi chęt nych po zna wa nia no wych
miejsc, sma ków i od kry wa nia wy spy.

Ce lem na szej pierw szej wy ciecz ki by ły gó ry. Wią za ło się to z
pew nym ry zy kiem, bo w gó ry pro wa dzi ła jed na bar dzo wą ska dro -
ga, po któ rej jeź dzi ło wie le sa mo cho dów, a mój we hi kuł co ja kiś
czas po tra fił zga snąć. Ru szy li śmy z bar dzo go rą ce go wy brze ża na
po łu dniu wy spy. Wraz ze zmia ną wy so ko ści i ob ni ża niem się tem -
pe ra tu ry po ja wia ła się co raz bar dziej in te re su ją ca ro ślin ność. Po
dro dze za trzy ma li śmy się, że by na zbie rać mig da łów pro sto z drze -
wa, a po do je cha niu do mia stecz ka San Bar to lo me mo gli śmy od -
po cząć mię dzy so sna mi. Sa mo cho dem uda ło nam się do je chać na
wy so kość pra wie dwóch ty się cy me trów. Gó ry są czar ne, wul ka -
nicz ne, a po mię dzy ni mi wy ra sta ją jesz cze wy ższe ostań ce z bia łej
ska ły. Na gó rze za czę ło ro bić się na praw dę zim no. 

Póź niej jesz cze nie raz od wie dza łem gór skie czę ści wy spy, gdzie
mo żna by ło spo tkać ro do wi tych Ka na ryj czy ków, sie dzą cych w
wio skach przed do ma mi i tra dy cyj nie nic nie ro bią cych. My ślę, że
gdy bym miał wró cić na Gran Ca na rię ja ko tu ry sta, to za miesz kał -
bym wła śnie w jed nej z ta kich wio sek.

Ko lej ną wy ciecz ką, któ rą od by łem z Urba nem i jesz cze jed nym
hisz pań skim stu den tem by ła wy pra wa do Pu er to Ri co. By łem
spra gnio ny eg zo ty ki, a Pu er to Ri co brzmia ło wy star cza ją co eg zo -
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tycz nie, że by mnie za chę cić. Za pa ko wa li śmy się do sa mo cho du 
i ru szy li śmy na po łu dnie wy spy. Nie ste ty, Pu er to Ri co by ło dla
mnie ogrom nym roz cza ro wa niem. Oka za ło się, że eg zo tycz na na -
zwa za chę ci ła nie tyl ko mnie, ale też ogrom ne ma sy tu ry stów z pół -
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Fot. 14. Wnę trze wy spy Gran Ca na ria z oa zą pal mo wą

Phot. 14. In te rior of the is land of Gran Ca na ria with palm oasis

Fot. 15. Ry by sma żo ne na ka mie niach na pla ży

Phot. 15. Fried fish on the rocks on the be ach
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no cy Eu ro py. Nor we go wie, Duń czy cy i Fi no wie ra zem z Niem ca -
mi oku pu ją tę część wy spy, gdzie ma ją gwa ran cję słoń ca. Wi dzia -
łem na pla ży lu dzi bar dzo śmiesz nie ubra nych, cho wa ją cych się
przed pro mie nia mi ul tra fio le tu, a mi mo te go wszy scy cią gną tam,
gdzie jest naj cie plej i naj ja śniej. Pu er to Ri co oka za ło się jed nym gi -
gan tycz nym ho te lem. Ho te le by ły wszę dzie. Zaj mo wa ły wszyst kie
pła skie po wierzch nie, ale by ły też wbu do wa ne w ska ły. Wszę dzie
by ły stra ga ny z arab sko -chiń ską tan de tą i re stau ra cje z na ga nia cza -
mi. Okrop ny wi dok. 

Po szli śmy na pla żę o na zwie  Pla ża Ko chan ków.  Pla ża by ła mi -
nia tu ro wa i po kry ta by ła w ca ło ści przez le ża ki. Jak do wie dzie li -
śmy się, pia sek na pla żę zo stał przy wie zio ny z  Sa ha ry.

In ne go dnia, po skoń czo nym dniu pra cy, wzię li śmy z Urba nem
i na szym hisz pań skim ko le gą ka ja ki z mo jej szko ły, ku pi li śmy ze -
sta wy ży łek i ha czy ków dla po cząt ku ją cych węd ka rzy i po pły nę li -
śmy ło wić ry by na przy nę tę, któ rą by ły kre wet ki. W cią gu dwu go -
dzin zdą ży li śmy wy pić trzy pi wa i kosz mar nie zgłod nieć, ale nie ste -
ty żad na z ryb nie by ła tak głu pia, że by za cze pić się na je den z na -
szych ha czy ków. Prze mo cze ni i zzięb nię ci wró ci li śmy wie czo rem
na na szą pla żę. Po sta no wi li śmy do peł nić na sze go zo bo wią za nia i
tak czy ina czej zjeść ry bę na ko la cję. Po je cha li śmy do su per mar ke -
tu po kal ma ry i do ra dę. Po tem ze bra li śmy li ście pal mo we le żą ce
przy dro dze, za pa ko wa li śmy je na dach sa mo cho du i po je cha li śmy
na pla żę. Pa le nie ognisk na pla ży jest za ka za ne, więc mu sie li śmy
da le ko od je chać od miejsc za miesz ka łych. Tam za czę li śmy piec ry -
bę na ka mie niach. Za ję ło nam to pa rę go dzin, a  w tym cza sie za -
czął się przy pływ. W ostat niej chwi li je dli śmy jesz cze w po ło wie su -
ro wą ry bę i ucie ka li śmy przed wo dą. Pie cze nie ryb na ogni sku po -
wtó rzy li śmy jesz cze wie le ra zy, za pra sza jąc na sze go zna jo me go
bra zy lij skie go nar ko ma na z gi ta rą.

Szcze gól nie ocza ro wa ły mnie pół noc ne re jo ny wy spy. Nie ma
tam tu ry stów i jest bar dzo pięk nie. Na le ża ło do je chać sa mo cho -
dem na sa mą pół noc do koń ca dro gi. Tam znaj du ją się ma leń kie
wio ski i gi gan tycz ne kli fy scho dzą ce do sa mej wo dy. Fa le roz bi ja -
ją ce się o ska ły ma ją w so bie coś za cza ro wa ne go, na co mo żna pa -
trzeć go dzi na mi. 
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Fot. 16. Ty po wa za bu do wa ma łych mia ste czek na pół no cy wy spy Gran Ca na ria.
Na pierw szym pla nie ka mie ni sta pla ża
Phot. 16. Ty pi cal bu il dings of small town in the north of the Is land Gran Ca na ria.
In the fo re gro und sto ny be ach

Fot. 17. Au tor na pla ży Las Can te ras w Las Pal mas
Phot. 17. The au thor on the be ach Las Can te ras in Las Pal mas
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Po nie waż u mo je go sze fa pra cy nie by ło zbyt wie le, mia łem
wra że nie, że nic nie ro bię i mar nu ję czas. A mu sia łem przy go to wy -
wać się do eg za mi nu na stu dia ma gi ster skie.

Po re zy gna cji z pra cy prze pro wa dzi łem się do Urba na, do Las
Pal mas. Od ra zu za przy jaź ni łem się z je go czte ro ma współ lo ka tor -
ka mi. By ły to dwie Włosz ki, jed na Hisz pan ka i jed na dziew czy na z
Chi le. Wszy scy miesz ka li śmy ra zem i by li śmy jak wiel ka mię dzy na -
ro do wa ro dzi na. Ra zem go to wa li śmy, ra zem cho dzi li śmy na im -
pre zy i ra zem uczy li śmy się.

Las Pal mas to bar dzo in te re su ją ce mia sto. Ma się wra że nie, że
jest się gdzieś w Ame ry ce Po łu dnio wej. Po ło wa lu dzi ma ciem ną
skó rę i wszy scy są uśmiech nię ci. Mi mo wszech obec ne go ba ła ga nu,
ma się po czu cie wol ne go ży cia. W mie ście znaj du je się bar dzo
pięk na pla ża Las Can te ras, wzdłuż któ rej, ma się wra że nie, co wie -
czór bie ga ją wszy scy miesz kań cy mia sta. Po tem wszy scy spo ty ka ją
się w po bli skim por cie, gdzie od by wa ją się ni gdy nie koń czą ce się
im pre zy. 

Las Pal mas jest peł ne stu den tów i sty pen dy stów Era smu sa.
Więk szość z nich to Wło si mó wią cy po hisz pań sku z bar dzo śmiesz -
nym za śpie wem, ale spo tka łem też stu den tów z Pol ski. Wie le pla -
nów re ali zo wa li śmy te raz wspól nie, du żą mię dzy na ro do wą gru pą.

Pew ne go dnia po sta no wi li śmy po je chać w gó ry, że by zro bić
gril la nad ma łym sztucz nym je zio rem za ta mo wa nej rze ki. Nie ste ty,
wy jazd pla no wa ny na ósmą ra no, dzię ki sła bej or ga ni za cji wło skich
ko le gów, do szedł do skut ku do pie ro o szes na stej. Miej sce oka za ło
się bar dzo pięk ne, ale po roz pa le niu gril la za czę ło się ro bić ciem -
no. Na szczę ście któ raś z trzeź wo my ślą cych osób wzię ła ze so bą
na miot. Dzień za koń czy li śmy, grze jąc się przy ogni sku, gdzieś przy
dro dze w gó rach, a po tem wszy scy ra zem spa li śmy w jed nym na -
mio cie dla dwóch osób. W gó rach ro bi się w no cy praw dzi wie
zim no. Ra no, po śred nio prze spa nej no cy, wpa dli śmy na ko lej ny
ge nial ny po mysł. Po sta no wi li śmy zdo być Ro que Nu blo (1813 m
n.p.m.), je den ze szczy tów Gran Ca na rii. Zdo by łem go ubra ny w
klap ki. Ro que Nu blo jest bia łym ostań cem, oto czo nym czar ny mi
ska ła mi wul ka nicz ny mi. 
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Fot. 18. Ro que Nu blo
Phot. 18. Ro que Nu blo

Fot. 19. Wspi nacz ka w klap kach uwień czo na wej ściem na szczyt. Gó rzy sta część Gran
Ca na rii
Phot. 19. Clim bing in flip -flops. Mo un ta ino us part of the Is land Gran Ca na ria
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Jed ne go dnia po sta no wi li śmy z Urba nem po je chać z Las Pal -
mas na po łu dnie, aby  po jeź dzić tro chę na wind sur fin gu. Nie ste ty,
aku rat te go dnia nie by ło wia tru. Po obie dzie po sta no wi li śmy zo -
ba czyć, jak wy glą da ją wy dmy Ma spa lo mas na Gran Ca na rii. By ło
to je dy ne miej sce z praw dzi wą piasz czy stą pla żą. Zna leź li śmy w sa -
mo cho dzie zo sta wio ną przez ko goś bu tel kę bia łe go wi na. Usie dli -
śmy na jed nej z pięk nych wydm i oglą da li śmy za chód słoń ca. Kie -
dy tak roz ko szo wa li śmy się pięk nym wi do kiem, coś za czę ło za kłó -
cać nam wi dok. By ły to pa ry czę sto zu peł nie go łych mę żczyzn. Do -
pie ro po chwi li zo rien to wa li śmy się, że pi li śmy bia łe wi no i oglą da -
li śmy za chód słoń ca na ge jow skiej pla ży nu dy stów.

Tak mi ja ły mi dni w Las Pal mas. Za dnia uczy łem się, a wie czo -
rem, czę sto do póź nych go dzin noc nych, pi li śmy pi wo  i cho dzi li -
śmy na pysz ne hisz pań skie przy sma ki. 
Któ re goś dnia od wie dzi ło mnie dwóch ko le gów z Pol ski. Wy bra li -
śmy się wte dy wspól nie na są sied nią wy spę Te ne ry fę. Mie li śmy tyl -
ko je den kło pot. Zep suł się bieg wstecz ny w mo im sa mo cho dzie.
Już na pro mie bu dzi ło to śmiech ca łej za ło gi, bo ma new ru co fa nia
mu sie li śmy do ko ny wać ręcz nie.

Ryc. 3. Frag ment po łu dnia wy spy Gran Ca na ria z wy dma mi czę ścio wo
po kry ty mi ro ślin no ścią; za zna czo na pla ża nu dy stów
Fig. 3. So uthern part of the is land of Gran Ca na ria with du nes par tly
co ve red with ve ge ta tion; mar ked nu dist be ach
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Te ne ry fa

Po dob nie jak na Gran Ca na rii, na Te ne ry fie pół noc no -wschod -
nia część ma kli mat wil got ny, z czę sty mi mgła mi i opa da mi, kształ -
to wa ny przez chłod ny prąd ka na ryj ski, pły ną cy od wy brze ży Por tu -
ga lii, a część po łu dnio wo -za chod nia ma kli mat such szy i cie plej szy.
Wy ższe par tie wy spy po ra sta so sna ka na ryj ska, o dłu gich, mięk kich
igłach, ma ją ca zdol ność ab sor bo wa nia wo dy z mgły. Po dob nie jak
po zo sta łe wy spy, Te ne ry fa ma po cho dze nie wul ka nicz ne. W cen -
tral nej czę ści wy spy znaj du je się wul kan Pi co del Te ide (3718 m
n.p.m.), a wo kół nie go pła sko wyż (2000 m n.p.m.) po kry ty ró żno -
rod ny mi wul ka nicz ny mi for ma cja mi skal ny mi (ba zal to wy mi, pu -
mek so wy mi i ob sy dia no wy mi).

Na Te ne ry fie wy lą do wa li śmy wie czo rem i od ra zy po je cha li śmy
au to stra dą na po łu dnie na spo tka nie z na szy mi ko le żan ka mi ze
Sło we nii. Gdy do je cha li śmy na miej sce do Playa de Las Ame ri cas,
oka za ło się, że po ja wi ło się tam wła śnie bar dzo wie lu tu ry stów 
z Ro sji i Wiel kiej Bry ta nii i nie by ło miej sca w żad nym z ho ste li ani
ho te li. Po szli śmy spać w sa mo cho dzie, a je den z ko le gów wy brał
spa nie w tra wie obok. Nad ra nem obu dzi ło mnie gło śne szcze ka -
nie. Kie dy otwo rzy łem oczy, zo ba czy łem wiel kie go psa bie gną ce go
za prze ra żo nym Urba nem i mo im ko le gą. Sam ba łem się wyjść 
z sa mo cho du.

Po zje dze niu śnia da nia po szli śmy na pla żę „Playa de Las Ame ri -
cas”, któ rą mo żna zo ba czyć chy ba na ka żdej pocz tów ce z Te ne ry fy.
Oka za ło się, że pla ża zo sta ła usy pa na sztucz nie, co by ło efek tem sil -
nej kon ku ren cji mię dzy Gran Ca na rią a Te ne ry fą. Je że li Gran Ca na -
ria mia ła piasz czy ste pla że, to Te ne ry fa też je mu sia ła mieć. Pla ża by -
ła skraw kiem pia sku po kry tym w ca ło ści go ły mi cia ła mi bar dzo gru -
bych An gli ków i Ro sjan. Oka za ło się, że na Te ne ry fie, tak sa mo jak
na Gran Ca na rii, po łu dnie wy spy jest oku po wa ne przez tu ry stów i
skła da się z wie lu ho te li psu ją cych kra jo braz. Bły ska wicz nie za pa ko -
wa li śmy się w dwa sa mo cho dy i ru szy li śmy na pół noc przez gó ry.

Śro dek wy spy i pół no co -za chód to jed ne z naj pięk niej szych
miejsc na Zie mi. Znaj du ją się tam gó ry po ro śnię te świe żą tra wą, ła -
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Ryc. 4. Ma pa sy tu acyj na wy spy Te ne ry fa
Fig. 4. Lo ca tion map of the Is land Te ne ri fe
http://www.hap py gay tra vel.com/de sti na tions/gran ca na ria/ima ges/Map -
-Ma spa lo mas -lay aIn gles.jpg

Fot. 20. Wnę trze wy spy Te ne ry fa
Phot. 20. The in te rior of the is land Te ne ri fe
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god ne pa gór ki na gle koń czą ce się ostry mi kli fa mi (nie raz kil ku set -
me tro wy mi), scho dzą cy mi do sa me go oce anu. Je dy nym spo so bem
na do sta nie się w te cu dow nie pięk ne miej sca by ła jed nak pod róż
sa mo cho dem. Je stem pe wien, że ża den z gru bych tu ry stów le żą -
cych ca ły mi dnia mi na pla ży na wet nie wie dział, że nie wie le ki lo -
me trów od nie go znaj du ją się tak pięk ne miej sca. 

Wy spy Ka na ryj skie przy po mi na ją raj na Zie mi. Wy da je się, że
jest tu wszyst ko, o czym  czło wiek mo że ma rzyć. Pięk ne kra jo bra -
zy, cu dow ny kli mat, sta le świe cą ce słoń ce, uśmiech nię ci i życz li wi
lu dzie oraz no wo cze sne kil ku pa smo we au to stra dy. Jest tyl ko jed na
spra wa, któ ra za kłó ca ten ob raz. Po sta ram się ją na świe tlić.

Bez ro bo cie się ga 30%, a wśród mło dych lu dzi na wet po nad
50%. Z dru giej stro ny, ka żdy ma wy star cza ją co du żo pie nię dzy, że -
by po zwo lić so bie na bar dzo no wo cze sny sa mo chód. Za sta na wia -
ją ce jest to, co ci mło dzi lu dzie ro bią ca ły mi dnia mi. Pra cy tu taj

Fot. 21. Pła sko wyż wul ka nicz ny w oko li cach wul ka nu Te ide
Phot. 21. Vol ca nic pla te au ne ar the vol ca no Te ide

Zeszyty geograficzne 9 seria 5:zeszyty naukowe 2.qxd  2014-06-08  14:28  Page 191



192

wca le nie bra ku je, a tu ry stów jest ca ła ma sa. Jed no cze śnie więk -
szość osób za trud nio nych w ho te lach to przy jezd ni zza gra ni cy. Na
sta no wi skach wy ma ga ją cych zna jo mo ści ję zy ków ob cych za zwy -
czaj pra cu ją lu dzie z Eu ro py Za chod niej lub z Pol ski. W kuch ni i
na sta no wi skach wy ma ga ją cych pra cy fi zycz nej znaj du ją się za zwy -
czaj Afry kań czy cy lub Chiń czy cy.

We dług mo je go nie miec kie go sze fa, miesz ka ją ce go na wy spach
od 25 lat, za trud nie nie Ka na ryj czy ka jest bar dzo skom pli ko wa ne.
Ce nią oni so bie bar dzo wy so ko czas wol ny i są nie sa mo wi cie le ni -
wi, w po łą cze niu z cał ko wi tym bra kiem ta len tu do na uki ję zy ków
ob cych.

Co więc ro bią mło dzi Ka na ryj czy cy? Więk szość miesz ka w
wio skach ra zem z ro dzi ca mi i nie zaj mu je się ni czym po wa żnym.
Mi mo że uwa żam, że jest wie lu uczci wie pra cu ją cych Ka na ryj czy -
ków, nie ste ty jest rów nież wie lu zło dziei okra da ją cych tu ry stów
oraz in nych Ka na ryj czy ków.

Świad czy o tym to, że ka żde miej sce jest po dwój nie za bez pie -
czo ne przed kra dzie żą. W su per mar ke tach miej sca, gdzie znaj du ją
się orzesz ki i cu kier ki, są do dat ko wo ob ser wo wa ne nie tyl ko przez
ka me ry, ale też przez stra żni ka, na sta cji ben zy no wej nie mo żna za -
tan ko wać pa li wa przed za pła tą, a mój szef na drzwiach od sa mo -
cho du, oprócz zam ka i alar mu za mon to wał do dat ko we kłód ki.

Ko lej ne do wo dy na nie uczci wość Ka na ryj czy ków za ob ser wo -
wa łem sam, jak rów nież wy pró bo wa łem, nie ste ty, na wła snej skó -
rze. Nie raz ob ser wo wa łem mło de oso by wcho dzą ce do su per mar -
ke tów w du żych zi mo wych kurt kach i pa ku ją ce do kie sze ni ty le, ile
wle zie. W pierw szym ty go dniu mo je go po by tu na wy spie Gran
Ca na ria zo sta łem okra dzio ny z mo je go bar dzo pięk ne go i bar dzo
dro gie go te le fo nu htc. Wy ję to mi go z kie sze ni w jed nym z klu bów
na po łu dniu wy spy, w Playa del In gles. Kie dy pró bo wa łem te le fon
od zy skać i udać się o po moc do po li cji, to zo sta łem bo le śnie po bi -
ty przez gru pę wy glą da ją cych sym pa tycz nie chło pa ków.

Ko lej ne nie przy jem ne do świad cze nie mia ło miej sce na wy spie
Te ne ry fa. W sto li cy, w mie ście San ta Cruz, za par ko wa li śmy sa mo -
chód pe łen rze czy na strze żo nym par kin gu w pod zie miu naj więk -
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sze go cen trum han dlo we go. To by ła so bo ta, więc cen trum by ło peł -
ne lu dzi, mi mo to uda ło nam się zna leźć miej sce par kin go we tuż
przed drzwia mi wej ścio wy mi. Kłę bi ły się tam naj więk sze tłu my.

Mia łem przy so bie apa rat fo to gra ficz ny. Nie chcia łem brać go
ze so bą do cen trum, więc za wi nę łam go w blu zę, przy kry łem ka pe -
lu szem i zo sta wi łem na pół ce za tyl nym sie dze niem. Po pół go dzi -
nie, kie dy wra ca li śmy z za ku pów, za uwa ży li śmy dwóch  mło dych
Ka na ryj czy ków ubra nych w zi mo we kurt ki. Jak tyl ko zbli ży li śmy
się do sa mo cho du, obaj znik nę li. W pierw szej ko lej no ści za uwa ży -
li śmy wy rwa ną klam kę w przed nich drzwiach. Ru szy li śmy w po -
goń za zło dzie ja mi, ale nie ste ty oni by li du żo bar dziej do świad cze -
ni na swo im te re nie i na tych miast nam zgi nę li.

Naj smut niej sze w tym wszyst kim by ło po dej ście po li cji do na -
sze go kło po tu. W su mie stra ci li śmy rze czy war te kil ka set eu ro i w
do dat ku za sta li śmy znisz czo ne drzwi w sa mo cho dzie. Po li cja nie
przy je cha ła na miej sce, a póź niej od sy ła no nas od ko mi sa ria tu do
ko mi sa ria tu. Przy ję to na sze ze zna nia, ale nie po cią gnę ło to za so bą
żad nych dal szych dzia łań. Po wie dzia no nam, że od czy ty z ka mer
zo sta ną spraw dzo ne, ale da no nam do zro zu mie nia, że wy da rzy się
to w cią gu naj bli ższe go ty go dnia, a nie naj bli ższych go dzin.

Na wy spach Ka na ryj skich jest bar dzo pięk nie, ale nie mo żna
dać się uśpić przy ja znej at mos fe rze, pięk nym wi do kom i wiecz nie
ład nej po go dzie. Słoń ce roz le ni wia, a tu ry ści z dro gim sprzę tem
ku szą zło dziei.

Na stęp ne go dnia po nie przy jem nej przy go dzie po je cha li śmy od -
wie dzić naj wy ższą gó rę na Te ne ry fie, jak rów nież w Hisz pa nii. Pi co
del Te ide to jesz cze ak tyw ny wul kan o wy so ko ści 3718 m n.p.m..
Wy pra wa na sza trwa ła kil ka go dzin. Naj pierw je cha li śmy przez las
so sno wy, a po tem wy je cha li śmy na pła sko wyż po kry ty ska ła mi wul -
ka nicz ny mi. Za trzy ma li śmy się i po sta no wi li śmy spró bo wać swo ich
sił w dźwi ga niu gła zów. Pu meks oka zał się bar dzo lek ki i na wet naj -
więk sze gła zy by li śmy w sta nie z ła two ścią pod no sić i rzu cać.

Dal sza wy pra wa na gó rę nie by ła dłu ga, ale za par ko wa nie sa -
mo cho du bez bie gu wstecz ne go by ło nie ma łym wy zwa niem. Na
wy so ko ści 2356 m n.p.m. prze sie dli śmy się do ko lej ki li no wej, któ -

Zeszyty geograficzne 9 seria 5:zeszyty naukowe 2.qxd  2014-06-08  14:28  Page 193



194

ra wy wio zła nas pod szczyt, na wy so kość 3555 m. Świe ci ło słoń ce,
a nie bo by ło błę kit ne. Nie czu li śmy zim na, ale w cie niu mo żna by -
ło zmar z nąć. Pod gła za mi za uwa ży li śmy lo do we so ple obok bu -
cha ją cej z zie mi go rą cej pa ry. Wi dok z gó ry był pięk ny i bar dzo
roz le gły. Uświa do mił nam, jak ma ła jest Te ne ry fa. Na oko ło wul ka -
nu wi dać by ło pła sko wyż, z tej per spek ty wy przy po mi na ją cy po -
wierzch nię Księ ży ca lub Mar sa. 

W dro dze po wrot nej w mo im an tycz nym sa mo cho dzie za go to -
wał się płyn chłod ni czy i le d wo uda ło nam się zdą żyć na prom. 

Na ko niec mo je go po by tu w Las Pal mas zo sta łem za pro szo ny
na zor ga ni zo wa ną dla mnie im pre zę po że gnal ną. Przy szło na nią
oko ło 20 osób. By ło mi bar dzo przy kro ich opusz czać. Kie dy sie -
dzia łem w sa mo lo cie do Pol ski, to na praw dę nie mo głem po -
wstrzy mać łez. Na wy spach po zna łem wie lu lu dzi i prze ży łem
pięk ne chwi le. Przez ca łe ży cie bę dę pa mię tał je dze nie na pla ży ry -
by z ogni ska przy roz gwie żdżo nym nie bie. Bę dę tę sk nił za mo imi
przy ja ciół mi, za ży ciem bez zo bo wią zań i za wiecz nie ład ną po go -
dą. Zaw sze bę dę ma rzył o go rą cej pu st ce Fu er te ven tu ry, ska łach
Gran Ca na rii i zie lo nych pa gór kach Te ne ry fy.

Li te ra tu ra

http://www.los gi gan tes.com/news/?m=200804
http://pl.wi ki pe dia.org/wi ki/Wy spy_Ka na ryj skie
http://www.xiii -lo.kra kow.pl/stro ny/hisz pa nia/wy spy ka na ryj skie/fu er -
te ven tu ra.html
http://old.word tra vels.com/ima ges/map/Spa in/Gran_Ca na -
ria_map.jpg
http://www.hap py gay tra vel.com/de sti na tions/gran ca na ria/ima -
ges/Map -Ma spa lo mas -lay aIn gles.jpg
http://www.eu ro pe an -va ca tion -tra vel.com/ima ges/te ne ri fe -map.gif
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Wska zów ki dla Au to rów

Re dak cja Ze szy tów Na uko wych SWPR pro si Au to rów nad sy ła ją cych
swo je ar ty ku ły do dru ku o prze strze ga nie na stę pu ją cych usta leń:

1. Pra ce po win ny być przy go to wa ne w edy to rze tek stu:
Word 2007, 97 – 2003, ilu stra cje zaś w PDF oraz czcion ką Ti mes New
Ro man, z za cho wa niem na stę pu ją cych za sad for ma to wa nia: roz miar
czcion ki 12 pkt., od stęp mię dzy wier sza mi 1,5. Pra cę na le ży prze słać
dro gą elek tro nicz ną na ad res myc dow@wp.pl oraz w wer sji pa pie ro wej
na ad res Szko ła Wy ższa Przy mie rza Ro dzin, ul. Grze go rzew skiej 10, 02-
778 War sza wa. Ilu stra cje (wy kre sy, ma py, fo to gra fie) po win ny być prze -
sła ne na płyt ce CD wraz z wer sją pa pie ro wą. Fo to gra fie wy ko na ne przez
au to ra mo gą zo stać opu bli ko wa ne w ory gi nal nej wer sji ko lo ro wej. Pod -
pi sy pod ilu stra cja mi oraz ta be la mi po win ny być umiesz czo ne na osob -
nej stro nie (roz miar czcion ki 11 pkt.), a na wer sji pa pie ro wej za zna czo -
ne pro po no wa ne miej sca ich umiesz cze nia. 

2. Na zwi sko au to ra (au to rów) na le ży po dać tek stem (12 pkt.) na po -
cząt ku pra cy, na środ ku stro ny z od sy ła czem (np. Jan No wa k1), a na do -
le pierw szej stro ny w po sta ci not ki afi lia cję au to ra (np. 1Szko ła Wy ższa
Przy mie rza Ro dzin w War sza wie, ul. Grze go rzew skiej 10, 02-778-War -
sza wa) lub je go ad res za miesz ka nia. Wska za ne jest po dać ad res pocz ty
elek tro nicz nej. Ty tuł pra cy (po pol sku i an giel sku) po da je się WER SA -
LI KIEM, ty tuł po pol sku po gru bio ny 14 pkt., i po ni żej po an giel sku, 12
pkt. bez po gru bie nia. Ty tu ły roz dzia łów po win ny być pi sa ne tek stem po -
gru bio nym, 12 pkt., środ ko wa ne.

For ma tu jąc tekst, nie na le ży sto so wać pod kre śleń, po gru bień ani
roz strze leń, lecz tyl ko za zna czyć je na wy dru ku ołów kiem. Kur sy wy (pi -
sma po chy łe go) uży wa my wy łącz nie przy ty tu łach prac (w tek ście i w wy -
ka zie li te ra tu ry) oraz przy zwro tach ob co ję zycz nych. Cy ta ty przy ta cza my
czcion ką pro stą, uję te w cu dzy słów.

3. Do pra cy na le ży do łą czyć abs trakt po pol sku i an giel sku
(po ok. 1/3 stro ny, 11 pkt.), za wie ra ją cy isto tę tre ści pra cy i na je go koń -
cu sło wa klu czo we. Na przy kład:

195

Zeszyty geograficzne 9 seria 5:zeszyty naukowe 2.qxd  2014-06-08  14:28  Page 195



Abs trakt
(treść abs trak tu po pol sku)
Sło wa klu czo we: (zna czą ce sło wa lub zwro ty dla tek stu ar ty ku łu)
Abs tract
(treść abs trak tu po an giel sku)
Key words: (zna czą ce sło wa lub zwro ty dla tek stu ar ty ku łu po an -

giel sku)
Abs trak ty wraz z sło wa mi klu czo wy mi umiesz cza się po ty tu le.

4. Wy kaz li te ra tu ry na le ży uło żyć al fa be tycz nie we dług na zwisk au -
to rów, nie nu me ru jąc ko lej nych po zy cji. Ka żda po zy cja po win na za wie -
rać ko lej no: na zwi sko i pierw szą li te rę imie nia au to ra, rok wy da nia pra -
cy, ty tuł pra cy w ory gi nal nym brzmie niu (na pi sa ny kur sy wą); przy pra -
cach opu bli ko wa nych w cza so pi smach lub wy daw nic twach cią głych na -
le ży po dać ich ty tuł oraz se rię, tom, rocz nik, nu mer, a przy pu bli ka cjach
ksią żko wych miej sce wy da nia i wy daw nic two. Pra ce nie au to ry zo wa ne
umiesz cza my w ko lej no ści al fa be tycz nej we dług pierw szej li te ry ty tu łu.
Je śli w wy ka zie li te ra tu ry jest kil ka prac te go sa me go au to ra, to ze sta wia -
my je w ko lej no ści chro no lo gicz nej, a w przy pad ku pa ru prac te go sa me -
go au to ra z te go sa me go ro ku, przy ko lej nych po zy cjach do da je my ma łe
li te ry a, b, c itd., zgod nie z ko lej no ścią pierw szej li te ry ty tu łu. Je że li są
pra ce na pi sa ne we współ au tor stwie, to w wy ka zie li te ra tu ry umiesz cza
się je po pra cach sa mo dziel nych w ko lej no ści al fa be tycz nej na zwisk
współ au to rów.

Od wo ła nia do li te ra tu ry za miesz cza ne w tek ście po win ny za wie rać
na zwi sko au to ra i rok wy da nia w okrą głych na wia sach: (Ko wal ski 1997);
w przy pad ku dwóch au to rów po da je my oby dwa na zwi ska prze dzie lo ne
prze cin kiem i rok wy da nia. Je śli au to rów jest wię cej, to po da je się tyl ko
pierw sze na zwi sko: (Ko wal ski i in. 2007). Je śli w tek ście wy stę pu ją pra -
ce te go sa me go au to ra z te go sa me go ro ku, na le ży je za zna czyć po dob nie
jak w wy ka zie li te ra tu ry ma ły mi li te ra mi: (Ko wal ski 2006a), (Ko wal -
ski 2006b) lub (Ko wal ski 2006a, b).

W wy ka zie li te ra tu ry po win ny być po da ne wszyst kie po zy cje, na któ -
re są po wo ła nia w tek ście, a w tek ście po win ny być po wo ła nia na wszyst -
kie po zy cje za miesz czo ne w wy ka zie.

5. Na ilu stra cje skła da ją się ry sun ki i fo to gra fie. Ry sun ki na zy wa my ry -
ci na mi. Za rów no jed ne, jak i dru gie po win ny być do star czo ne na płyt -
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ce CD. Ry ci ny i fo to gra fie po win ny mieć od dziel ną nu me ra cją. Ka żda ry -
ci na po win na być pod pi sa na po pol sku i an giel sku (Ryc. i Fig.) i fo to gra fia
(Fot. i Phot.), a w tek ście cy to wa na ma ły mi li te ra mi. Pod pod pi sa mi ilu -
stra cji na le ży umie ścić in for ma cję o źró dle, z któ re go zo sta ła uzy ska na.

Na przy kład: 
Ryc. 3. Po ło że nie ka mie nio ło mu Za cheł mie na tle bu do wy geo lo gicz -

nej Gór Świę to krzy skich
Fig. 3. Lo ca tion of Za cheł mie qu ar ry with re spect to the geo lo gi cal

bu ild of the Ho ly Cross Mts.
Źró dło/So ur ce: Pta szyń ski, Nie dźwiedz ki 2004; Fi lo no wicz 1978a,b;

www.pgi.gov.pl

Fot. 2. Za okrą glo ne gło wi ce i basz ty Ka ta Tju ta 
Phot. 2. Ro un ded do mes and to wers of Ka ta Tju ta 
Fot./Phot.: J. Ko wal ski

Pod pi sy pod ilu stra cja mi po win ny być na pi sa ne czcion ką wiel ko -
ści 11 pkt. W tek ście po win ny być po wo ła nia na wszyst kie za miesz czo ne
ilu stra cje i ta be le. Ty tu ły ta bel po pol sku i an giel sku: (Ta be la…, Ta ble…)
po win ny być umiesz czo ne nad ta be la mi (czcion ka 11 pkt.). Na le ży rów -
nież pa mię tać o po da niu jed no stek war to ści za war tych w ta be li.

6. Ob ję tość prac nie po win na prze kra czać 25 stron A4 (wraz 
z ilu stra cja mi i ta be la mi) z za cho wa niem za sad for ma to wa nia po da nych
w pkt. 1. Przy po mi na my, że na stan dar do wej stro nie wy dru ku mie ści
się 1800 zna ków.

7. Ar ty ku ły są re cen zo wa ne. Re dak cja za strze ga so bie pra wo do ko -
ny wa nia zmian i skró tów w nad sy ła nych tek stach.

Re dak cja 
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Wydawnictwo
Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin 

w Warszawie
www.swpr.edu.pl

swpr@swpr.edu.pl

22 644 07 97

Wydawnictwo SWPR wydaje zarówno książki jak i wydawnictwa ciągłe 

i seryjne. Pełen spis wydanych pozycji znajduje się na stronie

internetowej. Książki można zamawiać drogą internetową. Poniżej

znajdują się tylko wybrane pozycje:

Z zakresu pamiętników i wspomnień:

– Kucem na Ursynów – Izabela Dzieduszycka (2011)
– Spotkani na drodze – Leszek Starkel (2011)
– Chwile czasu minionego – Andrzej Mycielski (2012 – wydanie trzecie,

rozszerzone)
– Ci, o których powinniśmy pamiętać. Fascynujące życiorysy Polaków rozsianych

po świecie, tom I, II i III – pod red. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło
(2010, 2011, 2012)

– 50 lat Wspólnoty Parafialnej Opatrzności Bożej na Rakowcu w Warszawie,

1962-2012 – pod red. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło (2012)

Z zakresu podręczników:

– Podstawy meteorologii i klimatologii – Urszula Kossowska-Cezak (2007)
– Badania cech tekstualnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody

oznaczania ich wieku – pod red. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło (2007)

– Chemia dla przyrodników (drugie wyd.) – Hanna Rembertowicz (2010)
– Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania (drugie wyd.)

– Mikołaj Krasnodębski (2009)

Z zakresu wiedzy historycznej:
– Opactwo Czerwińskie w średniowieczu – Marek Stawski (2007)
– Kościół i Państwo w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością – pod red.

Marka Stawskiego (2008)
– Duchowieństwo i laicy – pod red. Andrzeja Wałkówskiego (2010)
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– Kościół i Społeczeństwo – pod red. Janusza Grabowskiego (2012) 
– Ballada marcowa – pod red. Agnieszki Kraszewskiej (2013)

Z zakresu publicystyki społecznej:
– Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata – pod red. Elżbiety

Mycielskiej-Dowgiałło, tom I – VII (2006 – 2012) 

Z zakresu poezji:
– Kiedy będę do Ciebie szedł – Marek Antoni Wasilewski (2010)
– Na geograficznych ścieżkach życia (eseje geograficzne) – Joanna Angiel

(2012)
– Rozmowy z Panem – Bona (2012) 
– Odrobina Pana Boga – Bona (2013)
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