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Podróż 67
Dawno, dawno temu tysiące 

gwiazd spadło z nieba do ocea-
nu. Nie przepadły w bezmiarze 
wód, tylko wypłynęły na ich po-
wierzchnię, tworząc rajski archi-
pelag. Legenda nie kłamie, bo 
o jej prawdziwości możemy prze-
konać się sami patrząc z okien 
samolotu na srebrzystobiałe 
drobniutkie wysepki rozsiane na 
turkusowej tafli oceanu.

Czym te maleńkie wyspy zagu-
bione w bezmiarze oceanu, zda-
wałoby się, bezbronne wobec 
sił natury – cyklonów i sztormo-
wych fal, pozbawione wielkich 
miast, pełnych dzieł sztuki mu-
zeów i imponujących zabytków, 
wabią tysiące turystów rocznie? 
Na czym polega ich fenomen? 
Z jakich powodów stały się iko-
ną doskonałego wypoczynku? 
Luksusowe ośrodki wypoczyn-
kowe, plaże z palmami i wspa-
niałe rafy koralowe można zna-
leźć w wielu zakątkach świata, do 
których znacznie łatwiej dotrzeć. 
Dlaczego więc wielu z nas marzy 
o spędzeniu choćby kilku dni na 
tych niezwykłych wyspach? Od-
powiedź jest prosta: bo tu właś-
nie znajdziemy przedsmak raju. 
Słoneczny, z gorącym morzem 
o turkusowej barwie, uroczymi 
lagunami, barwnymi rafami ko-
ralowymi oraz piaszczystymi pla-
żami.

Malediwy – archipelag 1200 
mniejszych i większych koralo-
wych wysp, położonych pośrodku 
Oceanu Indyjskiego, uznawany 
jest za jeden z najpiękniejszych 

MALEDIWY

na świecie. W rankingach naj-
chętniej odwiedzanych miejsc 
zajmują zwykle jedną z pierw-
szych pozycji. To synonim szczęś-
cia, beztroskiego relaksu, egzo-
tyki tropików i perwersyjnego 
luksusu.

Ale czy to możliwe, by ta wy-
spiarska perła zwana Malediwami 
– gdzie wydawać by się mogło, że 
jedynym zagrożeniem dla turysty 
jest spadający z palmy kokos – nie 
miał rys? Niestety, kiedy odwró-
cimy wzrok od idyllicznych wysp-
-resortów, zobaczymy świat pełen 
problemów, który z trudem godzi 
sprzeczności takie jak zwyczaje 
zachodnich turystów z surowym, 
islamskim religijnym prawem, 
czy rozwój turystyki z zanieczysz-
czeniem naturalnego środowiska 
albo też zmiany klimatu z degra-
dacją rafy koralowej i podnosze-
niem się wód oceanu. Niestety, 
z roku na rok nasilają się proble-
my, z którymi ten piękny (jeszcze) 
kraj zaczyna przegrywać.

Jest listopad. Po kilkuna-
stu dniach podróży po malow-

niczej Sri Lance, znowu stajemy 
na błyszczącej posadzce lotniska 
w Colombo. Jeszcze ostatnie za-
kupy, odprawa i wzbijamy się 
w powietrze w odgłosach zaci-
nającego deszczu i przeraźliwych 
burzowych grzmotów. W samolo-
cie ustały rozmowy, słychać tylko 
głuchy ryk silnika. Turbulencje 
raz po raz wstrząsają samolotem. 
Czy tak ma wyglądać lot na raj-
skie wyspy? Na szczęście po kilku 
minutach przedzieramy się przez 
chmury. Samolot wyrównuje lot, 
a stewardesy China Airways szyb-
ko zabierają się do pracy, by po-
częstować pasażerów skromnym 
posiłkiem. To jeden z krótszych 
lotów na naszej trasie. Niespełna 
700 km, jakie dzieli Sri Lankę od 
stolicy Malediwów, Male, poko-
nujemy w ciągu godziny. Podcho-
dzimy do lądowania. Niestety, za 
szybami panuje już ciemna noc, 
poprzecinana kropkami świateł 
licznych wysp. Szkoda że ominę-

Pocztówkowe Malediwy

Bezludna wyspa, na której nie ma nawet palmy Wystarczy snurkować

Wyspa – hotel Fihalhohi

Spotkanie z zółwiem 
to zawsze wielka satysfakcja

Pamiatkowe zdjęcie na symbolu wyspy Gulhi



23KURIER POWIATOWY n nr 1/2019 (170)

POWIAT PODRÓŻE

tekst, zdjęcia 
Ireneusz Wołek

You Tube – niezwykly swiat 
malediwy

ły nas widoki uznawane za jed-
ne z najpiękniejszych na naszej 
błękitnej planecie. Trudno – nie 
można mieć wszystkiego. Na 
szczęście bezpiecznie lądujemy 
na lotnisku, którego pas startowy 
zajmuje niemal całą powierzch-
nię wyspy Hulhule. 

Opuszczając pokład naszego 
Airbusa A 330, wychodzimy bez-
pośrednio na płytę lotniska. Jest 
przyjemne ciepło. Na naszych 
twarzach, szybko osiadły kropel-
ki słonej morskiej bryzy i rados-
ny uśmiech. Jesteśmy na wyma-
rzonych Malediwach.

Jeszcze pamiątkowe zdjęcie, 
odbiór bagaży i miłe spotkanie 
z pracownikiem hotelu. Wycho-
dzimy z lotniska bezpośrednio 

Na dalszą część relacji 
zapraszam na  
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na brzeg przystani promowej. 
Co prawda od kilku lat lotnisko 
z wyspiarską stolicą łączy most, 
ale komunikacja promowa nie 
straciła nic na znaczeniu. Za jed-
nego dolara płyniemy do Male. 

Po kilkunastu minutach rej-
su jesteśmy w najniżej położonej 
stolicy świata.

Wychodząc na brzeg, a właś-
ciwie bezpośrednio na ulicę, ze 
zdziwieniem spoglądamy na ota-
czająca nas rzeczywistość. Po wy-
spie, która ma niespełna dwa 
kilometry długości i niecały ki-
lometr szerokości, kursują tak-
sówki. Po chwili jedną z nich je-
dziemy do hotelu – słysząc – to 
daleko. Określenie „daleko” chy-
ba inaczej rozumiemy niż miesz-

kańcy stolicy Malediwów. Po kil-
ku minutach – mając wrażenie, 
że zataczamy koło – wysiadamy 
przed hotelem na głównej ulicy 
miasta. Ruch niczym w wielkiej 
metropolii. Choć pytanie: gdzie 
wszyscy pędzą tymi motorkami? 
– pozostaje na razie bez odpo-
wiedzi.

Chłód klimatyzowanych ho-
telowych pomieszczeń, przyno-
si nam ukojenie. Tutaj też wy-
mieniamy dolary na malediwskie 
piękne, kolorowe, plastikowe 
rufie. To chyba najpiękniejsze 
banknoty na świecie

Kilka chwil odpoczynku i rzut 
oka na otaczającą nas zabudo-
wę. Jest prawie północ. Pomimo 
tego, wsłuchując się w gwar mia-
sta postanawiamy wyjść na spa-
cer.

Male to najgęściej zaludnio-
na i najbardziej gwarna wyspa 
całego archipelagu Malediwów. 
To jedyny ośrodek miejski kra-
ju, który zamieszkuje 145 000 
mieszkańców, co sprawia że jest 
to najgęściej zaludnione miasto 
na świecie. 

Male, najniżej położona stolica świata

UliczkaPort w Male

Główna ulica wyspy Maafushi Mieszkanki wyspy Maafushi


