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PODRÓŻE

Podróż 69
To już czwarty dzień naszej 

podróży Fiatem 126p wzdłuż 
granic Polski. Zadziwiająco szyb-
ko wjeżdżamy do stolicy Pomo-
rza, pędząc dwupasmową dro-
gą w strugach ulewnego deszczu. 
Wpatrując się w miniaturową 
szybę zalewaną strugami wody, 
czuję się jak facet z mocną wadą 
wzroku, szukający ostrych kontu-
rów czegokolwiek. Przez ułamek 
sekundy po zgrzytliwym ruchu 
wycieraczek łapię ostrość, ale po 
chwili ponownie ją tracę. A w ra-
diowej Trójce chyba relacjonują 
naszą wyprawę, bo z głośników 
docierają chrypliwe dźwięki „Ri-
ders on the storm” zespołu The 
Doors. Słuchając mojego ulubio-
nego kawałka dociskam mocniej 
pedał gazu, co nie ma większe-
go przełożenia na prędkość, ale 
przynajmniej moje ego rośnie. 

Dojeżdżamy do Gdańska. Za-
czyna się przejaśniać, co nie-
zmiernie nas cieszy. Jeszcze kil-
ka manewrów i o dziwo, szybko 
znajdujemy miejsce parkingowe, 
tuż przy zabytkowym centrum 
miasta. 

Widząc na sobie wzrok prze-
chodniów – niczym jeźdźcy bu-
rzy, wysiadamy z dumą z naszych 
czerwonych „wozów bojowych”. 

Wchodzimy na Długi Targ 
– tuż przy Ratuszu, który wraz 
z ulicą Długą, tworzą Trakt Kró-
lewski. To najbardziej reprezen-
tacyjne i najpiękniejsze ulice tego 
historycznego miasta. Przebie-
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gają one prostopadle do rzeki 
Motławy. Ulica Długa rozpoczy-
na się Złotą Bramą i kończy za-
raz za Długim Targiem – Zieloną 
Bramą. W XIII wieku był to trakt 
kupiecki. Od początku swych 
dziejów ulice te stanowiły miej-
sce zamieszkania dla najzamoż-
niejszych Gdańszczan – kupców 
i osób pełniących wysokie urzędy. 
Właśnie w tej części Gdańska wy-
najmowane były obszerne lokale 
dla polskich królów. Długi Targ 
stanowił jednocześnie miejsce 
straceń dla heretyków, czarownic 
czy złoczyńców. Jednakże tylko 
w przypadku, gdy byli oni prawo-
witymi obywatelami bądź pocho-
dzili z rodu szlacheckiego. Pozo-
stałe osoby tracone były na Górze 
Szubienicznej lub w Katowni.

Przechadzając się po Gdań-
sku, nie sposób ominąć wido-
ku z zielonego mostu, z którego 
rozpościera się wspaniała pano-
rama na długie pobrzeże, gdzie 
wznoszą się zamożne kamienice 
i symbol miasta – Gdański Żu-
raw, dumnie odbijając się w spo-
kojnych wodach Motławy.

Kilka przecznic dalej znajduje 
się największa w Polsce i najwięk-
sza w Europie świątynia wybudo-

wana z cegły – Bazylika Mariacka 
zwana często „Koroną Gdańska”. 
Jej potężne mury i wieże wznoszą 
się wysoko nad dachami miasta. 
Zadzieramy głowę do góry, by 
po chwili trącani przez przechod-
niów wrócić wzrokiem na zie-
mię. Idziemy dalej. Trochę bez 
ładu i składu włóczymy się prze-
pięknymi uliczkami, okraszonymi 
niezliczoną ilością dekoracyjnych 
motywów, zamożnych kupieckich 
kamienic. Na dłużej przystajemy 
przy ulicznych artystach zabawia-
jących turystów. Czas jednak wy-
ruszyć w dalszą drogę.

Plaża, molo i Monciak. Może 
jeszcze krzywy domek. I już 
wszyscy wiemy, gdzie jesteśmy. 
Już samo słowo Sopot przywo-
dzi na myśl wakacyjną atmosfe-
rę. Na początek molo. To jeden 
z najpopularniejszych polskich 
obiektów rekreacyjno-imprezo-
wych, wizytówka kurortu. Tu-
taj, niczym w sanatorium, każdy 
zwalnia kroku. Tutaj wypada być. 
A fotka z molo, to kwintesencja 
pobytu nad Bałtykiem. To jest to 
„coś” w rodzinnym albumie.

Molo składa się z 2 części: 
drewnianej i lądowej. Część lą-
dowa to plac, na którym znaj-

dują się: przepiękna zabytko-
wa fontanna, latarnia morska 
z punktem widokowym, musz-
la koncertowa, punkty gastrono-
miczne oraz dużo zieleni. Część 
drewniana (spacerowa) obejmu-
je, oprócz głównego pomostu: 
pokłady dolne oraz pokład bocz-
ny, które umożliwiają przybija-
nie statków pasażerskich. Molo 
ma pond pół kilometra długości, 
a stężenie jodu w miejscach naj-
dalej wysuniętych w morze jest 
dwukrotnie większe niż na lą-
dzie.

Jak Sopot to Monciak, czy-
li ulica Bohaterów Monte Cas-
sino. To chyba obok Krupówek, 
najsłynniejszy deptak w Polsce. 
O każdej porze roku przyciąga 
tłumy turystów. Kto by pomy-
ślał, że na początku XVII w. po-
pularny teraz Monciak, był grun-
tową drogą łączącą Górny Sopot 
z chatami rybackimi na wybrze-
żu. Jeszcze lody, krzywy domek 
i jedziemy dalej. Cel: najdalej na 
północ wysunięty punkt Polski. 
Po drodze spotykamy się z wie-
loma gestami sympatii. Wyciąg-
nięty kciuk, stał się symbolem 
naszej wyprawy. O dziwo, nasze 
Maluchy, nie przeszkadzają ni-Gdańsk – widok z Zielonego mostu.

Sopockie molo

Bałtyk – kolejny cel naszej podróży został osiagnięty
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komu na drodze, a dźwięk klak-
sonu to aprobata naszego pomy-
słu. Kto by pomyślał, że jeszcze 
20 lat temu Maluch był najzwy-
klejszym samochodem do co-
dziennej jazdy, z jednej strony 
nielubianym za ciasnotę i awa-
ryjność, z drugiej – docenianym 
z rozsądku jako najtańszy spo-
sób na własny samochód. W cią-
gu tych 20 lat wszystko zdążyło 
wykonać nie jeden, a dwa pełne 
obroty: najpierw polscy kierowcy 
ostatecznie odwrócili się od Ma-
lucha, przypisując mu wszelkie 
złe cechy. Kilka lat temu nastą-
pił jego renesans jako najtańsze-
go z młodych klasyków. 

Wieczorem po brukowanej 
drodze, wprawiającej nasze Ma-
luchy w złowrogie wibracje, do-
jeżdżamy do Jastrzębiej Góry. 
Bez większego problemu znajdu-
jemy nocleg w prywatnych kwa-
terach. Z nami 1356 km.

Ponoć noc w pozycji horyzon-
talnej, bez względu na warunki 
poprawia humor. Pogoda rów-
nież zapowiada się lepiej. Tylko 
nasze auto chciało dłużej odpo-
cząć. Rozrusznik próbuje prze-
łamać opór mechanicznej mate-
rii, niestety, z miernym skutkiem. 
Dopiero moc ludzkich mięśni 
gwałtownie wyrywa go z nocnego 
letargu. Ruszamy, wkręcając sil-
nik na obroty.

Po kilku kilometrach zatrzy-
mujemy się w centrum Jastrzę-
biej Góry, tuż przy obelisku 
zwanym „Gwiazdą północy” wy-
znaczającym najdalej na północ 
wysunięty punkt Polski. Z satys-
fakcją możemy powiedzieć, że 
kolejny cel naszej podróży został 
osiągnięty. Faktycznie, punkt ten 
jest kilka metrów dalej, na plaży, 
ale kto ma ochotę schodzić na dół 
stromego klifu? Kilka zdjęć, kilka 
sekund filmu i kolejna atrakcja – 

Przylądek Rozewie i najdalej na 
północ wysunięta latarnia mor-
ska z charakterystyczną, czerwo-
no-białą wieżą. Przez polskich że-
glarzy przylądek nazywany jest 
złośliwie „Hornem ubogich”. 
Rozewie objęte jest ochroną 
w postaci rezerwatu przyrody 
„Przylądek Rozewie”. Ochronie pod- 
legają tu resztki lasów bukowych, 
na wysokim brzegu klifowym 
z okazami ponad dwustuletnich 
buków, o obwodzie pnia docho-
dzącym do 3 m. 

Tutaj postanawiamy jednak 
zejść stromą ścieżką nad morze. 
Ostrożnie stawiając każdy krok, 
na gliniastym, śliskim podłożu. 
Przytrzymując się gałęzi i drew-
nianych barierek docieramy 
do celu. Nabieramy powietrza 
w płuca. Jesteśmy nad morzem! 
Jeszcze kilka dni temu wydawało 
się to nierealne. Dwudziestolet-
nim Maluchem przejechać przez 
całą Polskę?

Nasyciwszy się przestrzenią, 
znowu siadamy do naszego pu-
dełka i ruszamy wzdłuż wybrzeża 
– na zachód. 

Opuszczamy Pomorze Wschod-
nie obejmujące swym zasięgiem 
nadmorskie miasta i miejscowo-
ści, od Krynicy Morskiej do Łeby. 
Jak piszą przewodniki, znajdują 
się tu różne typy krajobrazów: wy-
brzeża klifowe, wybrzeża nizinne 
z wałem wydm i piaszczyste mie-
rzeje. Jest to bardzo atrakcyjny 
teren na spędzenie wakacji. Nie 
brakuje tu świeżego powietrza, 
pięknych kompleksów leśnych, 
szerokich plaż oraz czystej wody. 
Zabrzmiało to strasznie naukowo, 
ale przyznać trzeba, że są to atrak-
cyjne krajobrazowo tereny.

O hamulcach w Maluchu, 
można napisać spory tom. To 
drażliwy temat. Do skutecznych 
nie należą. Trzeba się przyzwy-
czaić i wcześniej poćwiczyć na-
cisk stopy. Choć, póki utrzymuje 
się odpowiedni odstęp od po-
przedzającego pojazdu, da się ja-
koś jeździć.

Zatrzymujemy się na stacji 
benzynowej, by odpocząć, na-
pić się kawy i uszczelnić ko-
rek wlewu oleju. Po raz kolej-
ny spotykamy się z życzliwością. 
Za namową pana z obsługi sta-
cji benzynowej uchylamy klapy 
silnika by: „kaszlaki” odetchnęły 
morskim powietrzem, bo w górach 
takiego nie ma.” 

W rankingu najpopularniej-
szych nadmorskich miast, Ust-
ka zawsze staje na podium. 
Turystów nie da się oszukać, dla-

tego każdego roku tłumy zalewa-
ją tutejsze plaże. „Jestem w Ust-
ce, a byłam w pustce”, pisała 
Agnieszka Osiecka w „Kartkach 
z wakacji”, a Irena Kwiatkowska 
niemal każdego lata przechadza-
ła się tutejszymi wąskimi uliczka-
mi. Miasto doceniło miłość ak-
torki do kurortu, stawiając jej 
wyjątkowy pomnik – ławeczkę, 
kształtem nawiązującą do roz-
winiętej taśmy filmowej. Obok 
aktorki są dwa wolne miejsca, 
można odpocząć w towarzystwie 
„kobiety pracującej” i zrobić so-
bie z nią zdjęcie.

Popularnym miejscem wśród 
turystów i wczasowiczów jest bul-
war portowy w miejscu, gdzie 
rzeka Słupia wpada do morza. 
To spokojne miejsce z widokiem 
na port z licznymi kawiarenkami 
i restauracjami. Bulwar przecho-
dzi w falochron, na którym tuż za 
kapitanatem znajduje się pomnik 
usteckiej syrenki. Wielu turystów 
szuka szczęścia zgodnie z wier-
szem zamieszczonym na cokole:

Kiedy życzenie już w głowie masz
Pierś lewą Syrenki dotykasz
Bo pod nią jej serce ukryte
A w nim życzenie twe skryte

Gdy pierś już Syrenki pocierasz
Prawą ręką to czynić masz
By myśli twe prawe były
By nikogo nie krzywdziły

Jedni przyjeżdżają do Ustki, 
by wypocząć inni, by podrepero-
wać zdrowie. Dzisiaj, Ustka coraz 
częściej bywa doceniana przez 
miłośników sportów wodnych po-
jawiających się tutaj z powodu 
świetnych warunków do uprawia-
nia kitesurfingu i windsurfingu.

Ruszamy dalej na zachód. Po-
goda i humory dopisują. 

Kolejna kawa i kolejny odpo-
czynek. Tutaj również nie obe-

szło się bez zainteresowania na-
szą wyprawą. 

Położone na Pomorzu Za-
chodnim Ustronie Morskie leży 
ok. 10 km na wschód od Koło-
brzegu. To typowe miasto wa-
kacyjne, przede wszystkim dla 
rodzin z dziećmi. Atrakcje i roz-
rywki przygotowywane są w du-
żej mierze właśnie pod rodzi-
ny i najmłodszych. Miasto jest 
stosunkowo ciche, organizowa-
ne imprezy kończą się o 21.00-
22.00. Wystarczy odejść kilka mi-
nut od centrum, aby nie słyszeć 
jego odgłosów. Dlatego też po-
stanawiamy pozostać na nocleg 
na tutejszym kempingu.

Za nami 1609 km
W zamian za umieszczenie na-

klejek kempingu na samocho-
dzie i możliwość publikacji zdjęć 
z naszymi samochodami dostaje-
my upust. Miły gest, z pożytkiem 
dla obu stron. 

Siedząc przy namiotach i gril-
lu, wspominamy wyprawy rodzi-
ców małym fiatem do tzw. demo-
ludów. Z namiotem słusznych 
rozmiarów, butlą gazową wiel-
kości wiadra i książeczką cze-
kową o równowartości 10 dola-
rów. Dzisiaj zmieniło się prawie 
wszystko, za wyjątkiem senty-
mentu do biwakowania i poczci-
wego Malucha.

Wieczorem idziemy nad Bał-
tyk. To dziwne morze. Jest mło-
de, płytkie, zimne i niespecjalnie 
słone. A mimo to skrywa w so-
bie wiele fascynujących tajemnic. 
Jedną z nich jest bursztyn. Może 
i nam dopisze szczęście.

cdn.

Irena Kwiatkowska i ja Ustecka syrenka


