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Tekst anna sołoducha

2 bieguny
podróże

Kiedy w 2015 roku sprezentowałam Kasi 

– właścicielowi firmy ACTiVTOuR – książkę 

pt. „AntArktyka podwodne zauroczenie” (autorstwa 

bartosza Stróżyńskiego), nie sądziłam, że stanie 

się ona inspiracją i symbolem nowych wyzwań, 

oraz spojrzeniem tam, gdzie nie sięga wzrok... 

Od 13 lat, ACTIVTOUR zajmuje się organizacją nurko-
wań na całym świecie, a w 2017 roku odbyła się (na-

sza) pionierska, wśród organizatorów, wyprawa nurkowa 
na Antarktydę. Wydaje mi się, że kiedy raz już pokochasz 
wodę tworzącą jeziora, morza, oceany, niezależnie od tego, 
w jakim stanie skupienia się ona znajduje – będzie to miłość 
prawdziwa, głęboka… miłość na zawsze. Patrząc w dal, poza 
granicę własnej wyobraźni, można dostrzec zupełnie inny 
świat… niezmierzony świat form, który jest aż nieprawdo-

podobny, jakby z innej galaktyki. Rzeźbiarsko, architekto-
nicznie, szaleńczo i absurdalnie piękny. Tam historia kryje 
się w  lodzie, w śniegu i w miejscach, gdzie, aby dostrzec 
prawdziwy skarb, trzeba przesunąć swój horyzont. Piękno 
jest przecież w oczach patrzącego…

Antarktyka, znajdująca się na półkuli południowej to ter-
min geograficzny obejmujący kontynent – stały ląd zwany 
Antarktydą pokryty lądolodem, wyspy, lodowce szelfowe, 
góry lodowe i wody Oceanu Południowego. Arktyka nato-

miast, to w przeważającej części pokrywa lodowa Oceanu 
Arktycznego położona wokół bieguna północnego oraz 
fragmenty najdalej na północ wysuniętych lądów. Oprócz 
tego warto wspomnieć, że Antarktyka to w dużej części ląd, 
a Arktyka to głównie dryfujący lód. Te „2 bieguny” stanowią 
wrota do poznania samego siebie. Jeśli miejsca znajdujące 
się w okolicach 60 stopnia szerokości geograficznej północ-
nej i południowej inspirują Cię, zaciekawiają, a nawet wręcz 
onieśmielają, oferta jaką znajdziesz na stronie 2bieguny.com 
jest właśnie dla Ciebie. Idea strony powstała z naszej niekoń-
czącej się potrzeby i miłości do podróżowania, odkrywania 
i zdobywania nowych, nieznanych lądów. Zrodziła się w nas 
chęć, aby przybliżyć Wam do serca – regiony polarne. 

Wyprawy na 2 bieguny – jak sama nazwa wskazuje, po-
dzielone są na rejsy organizowane w regionie Arktyki oraz 
Antarktyki. Nieodzownym elementem tych rejsów jest flota 
6 statków, z których każdy dostosowany jest do niezwykle 
surowych (czasem wręcz ekstremalnych) warunków panu-
jących w obszarach polarnych. M/V Hondius, M/V Ortelius 
i M/V Plancius to potężne lodołamacze, idealnie przystoso-
wane do ekspedycji polarnych. Nie tylko bogactwo udogod-
nień dla naszych pasażerów stanowi zaletę statków. Bez-
cennym atutem jest także dbałość o środowisko naturalne 
regionów polarnych. Zastosowane technologie oświetlenia 
LED, ogrzewania parowego, biodegradowalne farby i smary 
oraz nowatorski system zarządzania energią pozwalają zre-
dukować emisję CO2 oraz zużycie paliwa – co bezpośrednio 
wpływa na ekologię. Ciekawostką jest fakt, że jeden z nich 
– M/V Ortelius został zbudowany w 1989 roku w Gdyni, jako 
jednostka badań oceanograficznych Rosyjskiej Akademii 
Nauk. Od tego czasu przeszedł gruntowną renowację i został 
przystosowany do obsługi ponad 120 pasażerów turystycz-
no-ekspedycyjnych rejsów na Antarktydę spełniając maksy-
malnie wszelkie normy bezpieczeństwa. Rebrandt van Rijn 
oraz Noorderlicht to doskonałe żaglowce, przystosowane do 
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wód arktycznych. Najnowsza i najszybsza jednostka pływają-
ca we flocie naszej firmy to M/V Janssonius. Doskonały, ek-
skluzywny statek wyprawowy, który z powodzeniem można 
nazwać pływającym hotelem! Wszystkie statki zabierają na 
pokład ponad 100 pasażerów, doskonałą pod każdym wzglę-
dem załogę oraz całą rzeszę biologów, geomorfologów, geo-
grafów, oceanografów, fotografów, którzy prowadzą prelek-
cje i wykłady specjalne, przybliżające uczestnikom rejsów 
faunę i florę regionów polarnych. Uczą jak zrobić najlepsze 
zdjęcie w tak trudnych warunkach lub nakręcić film. Tym, co 
może Was – osoby nurkujące, ale także nienurkujące – urzec 
w tych wyprawach, to cały wachlarz aktywności realizowa-
nych w ramach rejsów po wodach dwóch biegunów. Trek-
king, alpinizm, wędrówki w rakietach śnieżnych to najlepszy 
rodzaj eksploracji regionów polarnych, podziwiania dzikiej 
fauny i zjawiskowych krajobrazów. Jeśli lubisz eksplorować 
lodowe i śnieżne tereny jako pierwszy, jako ten który pierw-
szy odciśnie ślad na nieskazitelnym puchu… musisz spróbo-
wać ski alpinizmu! Wyprawy tego typu obejmują zarówno 
zjazdy na nartach jak i górską wspinaczkę, czasem nawet 
po ścianach bardziej stromych niż nachylenie 35 stopni. Ski 
alpinizm uprawiany jest w małych grupach na wymagają-
cym, stromym terenie, często w głębokim śniegu. Kajakarze 
będą mieli szansę odbycia wielu ciekawych wycieczek w celu 
penetracji tej części lądu, która pozostanie niemożliwa do 
zdobycia na pokładzie dużego statku M/V Plancius… Przy 
użyciu jedno- i dwuosobowych kajaków będziemy pływać 
w scenerii lodowych gigantów! Miłośnicy przyrody i natury 
skorzystają z możliwości noclegu w profesjonalnych namio-
tach w obozowisku rozbitym na lądzie, a na wybranych rej-
sach ujrzymy śnieżne królestwo z nieco innej perspektywy…  
podczas lotu helikopterem. W tym miejscu nie może zabrak-
nąć informacji o nurkowaniu. Kombinacja przebijających się 
przez wodę refleksów świetlnych oraz niezwykłych formacji 
lodowych zachwyci Was bez reszty! Magicznej barwy woda 
odkryje przed nami niezwykłe życie morskie: lasy kelpowe, 
węże morskie, olbrzymie kraby, zdumiewające odmiany śli-
maków, wiele gatunków ryb arktycznych i antarktycznych, 
meduzy, rozgwiazdy, kryl, wielkie równonogi oraz jeżowce. 
Podróż będzie unikalną szansą zobaczenia na własne oczy 
lamparta morskiego, lwa morskiego, kotika, kilku odmian 
waleni oraz podglądania znad powierzchni wody, wszech-
obecnych pingwinów. 

Wyprawą, która zawiera wszystkie wymienione aktyw-
ności, jest ekspedycją w formie Basecampu. Tylko od Ciebie 
będzie zależeć, którą z proponowanych opcji wykorzystasz. 

Żeglując z nami, doświadczasz części świata, która nie jest 
podobna do żadnej innej. Górzyste lodowce, zalane śnie-

giem brzegi, wieloryby i niedźwiedzie polarne oraz rozległe 
kolonie pingwinów tworzą ten świat i wszystkie one są czę-
ścią surrealistycznego ekosystemu, który możesz oglądać 
przed sobą podczas swojej przyszłej wyprawy na ocean. 

Decydując się na rejs na biegun południowy, swoją po-
dróż będziemy rozpoczynać w Ushuaia, mieście wysunię-
tym najbardziej na południe na całej kuli ziemskiej. Turyści 
wracają stamtąd z pieczątkami w paszporcie, na których 
widnieją słowa: „Fin del mundo”, koniec świata. Nasze rejsy 
przebiegają przez Falklandy, Orkady Południowe, Szetlandy 
Południowe, Georgię Południową, zjawiskowe Morze Rossa 
z najaktywniejszym stratowulkanem na Antarktyce – Ere-
busem, czy Morze Weddela z Półwyspem Antarktycznym. 

Antarktyda to rejon wiecznego lodu, dni trwających sześć 
miesięcy, błędnych wskazań kompasów, ogromnych popu-
lacji gatunków endemicznych – m.in. pingwinów cesarskich, 
to miejsce spotkania wszystkich południków. Trasy, które 
przemierzają nasze jednostki pływające, olśniewają urodą 
– lód mieni się tęczą odbitego światła, a na tle błękitnego 
nieba zobaczymy albatrosy, petrele, fulmary, kormorany, 
burzyki… Wody południowego kontynentu, dzięki występo-
waniu kryla i wielu składników odżywczych są miejscem by-
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towania niezwykle bogatej fauny: wielu odmian waleni (wieloryba biskajskiego, 
kaszalotów, sejwali, finwali, orek, płetwali błękitnych, delfinów, płetwali karłowa-
tych) fok, uchatek, lampartów morskich, kotików – to wszystko będziemy mieli 
szansę zobaczyć na własne oczy nurkując pośród lodowców. Zamrożona w cza-
sie i lodzie Antarktyda pozwoli nam na poznanie historii słynnego irlandzkiego 
podróżnika i odkrywcy, badacza Antarktydy Shackletona oraz jeszcze bardziej 
„uczuli” na problemy ekologii, ocieplenia klimatu a co za tym idzie – topnienia 
lodowców. Nauczy patrzenia dalekosiężnego.  

Udając się w kierunku przeciwnym – na biegun północny, jednym z najbar-
dziej spektakularnych doświadczeń, będzie obserwacja zjawiska zorzy polarnej! 
Nasze rejsy obejmują Archipelag Svalbard ze Spitsbergenem, Północną Norwe-
gię, Grenlandię, Islandię… Zobaczymy dawne, górnicze osady, stacje badawcze, 
malownicze fiordy, lodowce i dziką tundrę. Niedźwiedź polarny to prawdziwa 
ikona Arktyki jeśli chodzi o strefę lądową, pod wodą zaś królują walenie oraz foki. 
Regiony arktyczne są środowiskiem odmiennym, różniącym się od wszystkich in-
nych, znajdujących się na Ziemi. Znajdziemy tu ogromne przestrzenie, obecność 
mórz, na wpół zamarznięty ocean. Kraina mroczna i pustynna w zimie, ożywia 
się nagle, kiedy dni stają się długie. Arktyka to region rozciągający się na północ 
od koła polarnego aż do bieguna północnego. To jeden z ostatnich, dzikich ba-
stionów naszej planety. Tu przetrwają tylko najwytrwalsi i najlepiej dostosowani. 
Arktyczne zwierzęta miały ok. 3 mln lat, żeby przystosować się do panujących tu 
surowych warunków. Przez 10 miesięcy w roku skuta lodem i wieczną zmarzliną, 
przez cztery pogrążona w ciemnościach. 

Co dokładnie znajduje się pod wierzchołkiem góry lodowej? Pionierski duch, 
który łączy wszystkich podróżników a tym samym, sprowadza ich do regionów 
polarnych (niezależnie od wieku i pochodzenia). Nasze wyprawy są pełne pasji, 
zaangażowania, inspiracji i mają na celu przybliżyć Cię do serca Arktyki i Antark-
tydy... czy to już nie czasem, polarne zauroczenie? 
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