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W STRONÊ SUOMENLINNY
W tegoroczne wakacje wybraliśmy się w

dwie rodziny na obejrzenie Suomenlinny. Dwie
rodziny to znaczy Lilka Cader z Piotrem i dzieć-
mi oraz Kowalikowie. Dotarcie na Suomenlinnę
zajęło nam dwanaście dni, jechaliśmy niespie-
sznie oglądając i zwiedzając po drodze to i owo.
Powrót był już szybszy, byliśmy już trochę zmę-
czeni i po kolejnych siedmiu dniach wróciliśmy
do domu. W sumie przejechaliśmy prawie cztery
i pół tysiąca kilometrów plus ponad dwieście
promami. Wyjazd uważamy za niezwykle udany
choć nie był górskim. Najwyższy osiągnięty
przez nas punkt niewiele przewyższał trzysta
metrów nad poziomem morza.

W drodze na północny wschód zatrzymali-
śmy się w Tykocinie. Stara synagoga i dawna
szkoła talmudyczna pełnią rolę muzeum. Odbu-
dowany od fundament ów zamek za Zygmunta
Augusta pełniący rolę arsenału i skarbca Rze-
czypospolitej robi całkiem fajne wrażenie. Pięk-
na barokowa bazylika i zabudowania poklasztor-
ne dopełniają reszty tego malutkiego, ale ze
wszech miar wartego odwiedzenia miasteczka.

Po pierwszym noclegu w Jeleniewie (tam
obowiązkowa kiszka ziemniaczana i kartacze)
pojechaliśmy do Kowna. To wielkie miasto o
bardzo nierównym charakterze zabudowy nie
zrobiło na nas większego znaczenia. Przespace-
rowaliśmy się Prospektem Wolności od katedry
po ruiny zamku w widłach Niemna i Wilii, a na-
stępnie pojechaliśmy do Kiejdan. Wbrew prze-
wodnikowi nie znaleźliśmy tu nic godnego uwa-
gi. Noc spędziliśmy na pięknie położonym na
wysokim tarasie Niemna i dobrze zagospodaro-
wanym campingu.

Następnego dnia Mierzeja Kurońska i mu-
zeum morskie wraz z oceanarium w Kłajpedzie.
Mierzeja ciekawa, wydmy wyższe niż nasze
koło Łeby lecz szare, to zasługa roślinności
(traw). Oceanarium ciekawie urządzone w starej
carskiej twierdzy. Sama Kłajpeda mnie zdecydo-
wanie zawiodła. Starówka mała i mało interesu-
jąca. Następnie pojechaliśmy do Lipawy. Tu
bardzo ciekawa stara dzielnica willowa, jeszcze
z czasów przedrewolucyjnych. Część drewnia-
nych lub takie udających tylko willi już pięknie
odrestaurowana, inne czekają na remont, a nie-

które, niestety już nie do uratowania. Tutaj ciekawe spostrzeżenie na temat tamtejszego budownic-
twa. Nawet całkowicie murowane domy są oszalowane deskami, tak że na pierwszy rzut oka nie
wiadomo czy dom jest całkowicie drewniany czy tylko taki udaje. Dotyczy to również budownictwa
wiejskiego. Nigdy nie wiadomo ile taki dom ma lat i z czego jest zbudowany. Wszystkie wyglądają tak
samo, malowane na jasne kolory (Litwa i częściowo Łotwa) lub na czerwono-brązowo (najczęściej w
Estonii).

Po noclegu na nadmorskim campingu pojechaliśmy do Kuldigi. I to było pierwsze wielkie zasko-
czenie w trakcie naszej podróży. Niewielkie senne miasteczko nad Windawą ma piękną starówkę,
pochodząca częściowo jeszcze z czasów gdy była stolicą Księstwa Kurlandzkiego. Zobaczyliśmy też
jedną z większych atrakcji turystycznych Łotwy, najszerszy (164m) wodospad Europy. Co prawda to
nie jest on zbyt wysoki, na oko półtora metra. Stamtąd lokalnymi drogami pojechaliśmy do Rygi,
dosłownie, nie w przenośni. Lokalne drogi państw bałtyckich są jeszcze w dużej części szutrowe,
zwłaszcza w Kurlandii. Jeździ się nimi nie najgorzej, nie ma dziur, czasem pojawiają się ograniczenia
prędkości np. do 70 km/h. Ilość znaków drogowych przy tamtejszych drogach nie jest porażająca, a
zwłaszcza na Łotwie niezauważalna. Poza kilkoma głównymi drogami  jak Kowno -Kłajpeda, Kow-
no - Ryga - Tallin - Petersburg ruch drogowy również jest niezauważalny. Jakość dróg asfaltowych
na Litwie jest dobra, na Łotwie gorsza lecz bez dziur! To bardzo istotne w czasie jazdy, kołysze i buja,
ale nie ma zagrożenia urwania zawieszenia.

Ryga (stare miasto) jest piękna i dostojna. Oprócz odrestaurowanych renesansowych kamieni-
czek króluje tu wspaniała lecz trochę zimna secesja. Oczywiście wiele tu knajpek, tłoczno i nic dziw-
nego bo warto to miasto odwiedzić. Kolejny nocleg spędziliśmy już w Estonii na nadmorskim, do-
słownie,  campie. Po raz pierwszy jechałem samochodem po plaży i to legalnie, bo tylko tak dało się
dojechać do wybranego przez nas miejsca na rozbicie namiotów. Standard bardzo zróżnicowany, od
takich na całkiem europejskim poziomie (Kłajpeda) do całkiem prymitywnych ze sławojkami i zimną
wodą w kranie. Za prysznic zazwyczaj trzeba osobno płacić – od jednego łata do dwóch euro za pięć
minut. Potrafiliśmy się w ciągu tego czasu wykąpać w czterech, to się nazywa zaangażowanie! Roz-
piętość cen też bardzo duża od kilku do dwudziestu kilku euro/łatów/litów za rodzinę. Na jednym
płaci się od namiotu, na drugim od osoby, a spaliśmy też na takim gdzie płaciło się tylko za samochód.

Naszym kolejnym celem była Sarema (Ozylia). Ta największa estońska wyspa zdecydowanie jest
– tak jak piszą w przewodnikach – warta co najmniej kilkudniowego pobytu. Jedyne z czym nie
trafiliśmy to camping. Miał być nad morzem to i był, ale po przejściu w morzu dwustu metrów wody
była nadal pod kolana. Infrastruktura też bardzo kiepska. Odradzam wszystkim nocleg na pierwszym
kampie za Kuressaare. W miasteczku polecam do zwiedzenia zamek biskupów ozylskich otoczony
umocnieniami późniejszej twierdzy, niewielką starówkę i park zdrojowy. W trakcie naszego pobytu
widzieliśmy wielki, ponad stumetrowej średnicy krater z jeziorkiem w środku powstały w skutek
upadku meteorytu, Wzgórze Wiatraczne gdzie stoi jeszcze zachowanych pięć wiatraków, a blisko sto
lat temu było ich tam dwanaście. Na całej wyspie widoczne są stare wiatraki typu koźlaka lub holen-
derskiego, niestety większość już bez skrzydeł.

W Parku Narodowym Vilsandi za radą pani z punktu informacyjnego odbyliśmy kilkunastokilo-
metrowy spacer wokół półwyspu Harilaid. Idzie się częściowo wygodną ścieżką, chwilami mocno
kamienistą plażą. W ciągu wszystkich  moich dotychczasowych pobytów nad Bałtykiem nie widzia-
łem tylu okazów mikołajka nadmorskiego ile w czasie tych kilku godzin. Pierwszy raz widziałem tutaj
też modraka morskiego zwanego kapustą morską, popularnego w krajach byłego ZSRR warzywa.
Jak się później okazało kupiona w sklepie sałatka z kapusty morskiej nie zasmakowała nikomu. Hari-
laid ps (to słowo po estońsku znaczy półwysep) ciągle zmienia swój kształt, pojawiają się nowe łachy
piasku i kamieni, na których podobno wylegują się foki (nie widzieliśmy). W innym miejscu niewiel-
ka latarnia morska stoi opuszczona w wodzie już dosyć daleko od brzegu – morze zabrało tu kawał
lądu. W powietrzu latają bieliki oraz liczne mewy srebrzyste i siodłate.

Wnętrze półwyspu porośnięte jest lasem, w którym z kolei znajduje się całkiem spore jezioro ze
słodką wodą. Na pewno jest to jedno z najbardziej klimatycznych miejsc jakie odwiedziliśmy. Dojazd
plątaniną nieoznakowanych szutrowych dróg nie jest tam jednak taki prosty, jedynie satelita pozwolił
mi tam bez pudła trafić. Kolejną atrakcją wyspy są ponad dwudziestometrowe wapienne klify na
północnym wybrzeżu. Na zwiedzanie kolejnych atrakcji wyspy nie mieliśmy już czasu, musieliśmy
dojechać do Tallina zgodnie z terminem zarezerwowanych noclegów. Słusznie przewidując, że mia-
sto to będzie najciekawszym punktem naszej wycieczki zrezygnowaliśmy z obozowania na podmiej-
skim campingu na rzecz hostelu położonego w centrum miasta.

Wcześniej jednak, w drodze do Tallina zboczyliśmy do miasteczka Haapsalu. To kolejne koniecz-
nie warte odwiedzenia miasteczko. Niewielka urokliwa starówka z niską zabudową, pośród której
otoczone murami i potężnym wałem ziemnym stoją częściowo odbudowane ruiny zamku z XIII w i
zachowana gotycka katedra. Miejsce to było niegdyś siedzibą biskupów. Mieszczące się w zamku
ciekawie zaaranżowane muzeum dopełnia całości. Koniecznie obejrzeć też trzeba piękny drewniany
dworzec kolejowy z najdłuższym w Europie zadaszonym drewnianym peronem.

Wracając jednak do Tallina, a właściwie do jego starówki – jest to bez wątpienia najładniejsze
stare miasto jakie zwiedziliśmy w czasie tego wyjazdu. Zdecydowanie mniejsze od Krakowa, a nawet
od Rygi, chwilami jednak mocno go przypominające. Nie jest tak dostojne jak stolica Łotwy, zdecy-
dowanie jednak weselsze. Już teraz jesteśmy chętni znowu tam pojechać, choćby na krótko. Zwła-
szcza o zmierzchu, gdy już zniknie największa nawała Japończyków, spacer po nim dostarcza wielu
fajnych wrażeń. Wieczorne  spacery po Tallinie niewątpliwie były możliwe dzięki bardzo korzystne-
mu położeniu naszego hostelu. Do murów Starego Miasta mieliśmy około 300 m. drogi. Prawdą jest
jednak, że sam dojazd pod podany adres hostelu i fizyczne odnalezienie go pod tym adresem, to temat

c.d str. 2

mailto:e-mail:mm@skpg.gliwice.pl
http://www.skpg.gliwice.pl/publikacje


TO BY£O
4 2.11 Prezes SKPG Michał Huchla opowie-
dział o swoich wakacyjnych wojażach po Szwaj-
carii.
4 23.11 w Chatce Chemików w Danielce
odbyła się impreza z okazji zakończenia kursu
2012/13 i urodzin Grażki T.kocz i Krzyśka
Krawca. W imprezie wzięło udział spore grono
przewodników, półprzewodników i byłych kur-
santów oraz osoby towarzyszące. Śpiewanie
trwało zarówno w piątek, jak i w sobotę prawie
do rana. Do zabawy włączyli się również stali
bywalcy i grajkowie z Danielki (dwie gitary i
skrzypce).
Ponadto Grażka i Hary ogłosili, że zamierzają się
pobrać 24 maja przyszłego roku.
4 30.11 w kameralnym  gronie odbyła się Im-
preza Muzyczna na Roli Staszkowej u Żab.
Udział wzięli prócz gospodarzy z Agatą i kolegą
Pawłem,  Paskuda, Gintery w komplecie, Kasia
Jamróz z kolegą Michałem, Gosia i Marek Fran-
ke. Śpiewanie upłynęło pod hasłem „motyw
wiatru w piosence turystycznej”.

TO BÊDZIE
v 7-8.12 Mikołajki Kołowe w PTSM w Rycer-
ce Kolonii. Wzorem lat poprzednich każdy po-
winien zakupić prezent o wartości do 20 zł.
v 10.12.2013 (wtorek) „Vinho verde, azulejos
e bacalhau. Mój rok w Portugalii” – pokaz slaj-
dów i opowieść Marty Stachurskiej. Katowice –
Namaste, godz. 19:00.
v 17.12.2013 (wtorek) Wigilia Kołowa. Gli-
wice – siedziba KW, godz. 18:00.
v 21-22.12 Bacowanie Przedświąteczne –
bliższe informacje będzie można znaleźć na ko-
łowym forum.

na osobną relację. O ciekawych miejscach starego Tallina pisał nie będę, to można wyczytać w prze-
wodnikach, a najlepiej zobaczyć samemu.

Z Tallina wybraliśmy się na jednodniową wycieczkę do Helsinek, a właściwie na Suomenlinnę.
Ta położona na czterech wyspach potężna twierdza jest zdecydowanie ciekawsza niż same Helsinki,
w których niewiele jest atrakcji turystycznych. Na terenie twierdzy działa sześć muzeów, z których
zwiedziliśmy tylko jedno pokazujące historię twierdzy – niewielkie, ale ciekawie urządzone. Polecam
zwłaszcza doskonale zmontowany film o jej historii. Pobieżny spacer po dwóch z czterech wysp zajął
nam kilka godzin i po powrocie do Helsinek mieliśmy czas (i siły) jedynie na odwiedzenie obu katedr
i podobno największej w Europie księgarni. Zajmująca pięć kondygnacji rzeczywiście robi wrażenie.
Na oko trzydzieści procent pozycji jest po angielsku, więc mieliśmy co przeglądać.

Z Tallina pojechaliśmy niedaleko, do pobliskiego parku narodowego Lahemaa. Jeden dzień spę-
dziliśmy na leniwym byczeniu się na piękniej choć mocno kamienistejplaży, z potężnymi głazami
oraz na spacerach po pięknych lasach. Odwiedziliśmy też historyczną wioskę Kasmu,  w której odby-
wał się akurat wielki festiwal folkowy. Takiego nagromadzenia niebieskookich, jasnych, naturalnych
blondynek w życiu nie widziałem. Dźwięki muzyki towarzyszyły nam jeszcze długo w nocy – od
naszego kampingu było to kilka kilometrów „po wodzie”.

Z tego miejsca rozpoczęliśmy powrót do domu. Oczywiście odwiedziliśmy jeszcze kilka interesu-
jących miejsc. Na pierwszy ogień poszło Tartu – dawna, bardziej znana w Polsce nazwa tego miasta
to Dorpat. Tartu w obecnym kształcie powstało na samym początku XIX stulecia stąd brak w nim
starszych zabytków, lecz za to mnóstwo w nim budowli klasycystycznych. Największym komple-
ksem są liczne zabudowania uniwersytetu z monumentalnym gmachem głównym na czele. Mało
znane w Polsce są dzieje tego Uniwersytetu i jego znaczenie w kształceniu inteligencji polskiej II
połowy XIX w.

Z Dorpatu pojechaliśmy na nocleg w okolicach Otepaa. To małe miasteczko jest stolicą estoń-
skiego narciarstwa. Stoi tu spora igelitowa skocznia, w zimie działa wyciąg narciarski, a teraz widzie-
liśmy wielu ćwiczących kondycję narciarzy biegowych na rolkach. Większość z nich ciągnie za sobą
na lince sporą oponę.... Noc spędziliśmy na pięknie położonym wśród wzgórz, nad stromym brze-
giem jeziora kampingu. Kamping był zupełnie pusty, a na budce widniał napis: „wybierz sobie miej-
sce, a jak czegoś potrzebujesz, to zadzwoń” i numer telefonu.

Kolejnego dnia opuściliśmy Estonię i lasami wschodniej Łotwy dotarliśmy na kolejny piękny
kamping, tym razem na płaskim zupełnie brzegu jeziora Sivers. To już był ostatni wspólny nocleg.
Lila z rodziną musiała wracać do domu, a my postanowiliśmy pojechać poprzez Krasław do Auk-
sztockiego Parku Narodowego, już na Litwie. Dziesiątki jezior położonych wśród wysokich wzgórz
stwarzają niezwykły charakter tego miejsca. Z polskich krajobrazów podobnym jedynie jest krajobraz
Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Z jednego ze wzgórz widzieliśmy jednocześnie sześć jezior.
Niestety popołudniowe załamanie pogody uczyniło zamiar rozbicia namiotów na którymś z campin-
gów zupełnie bezsensownym. Wobec lejącego deszczu pojechaliśmy już do Sejn gdzie przenocowa-
liśmy w Domu Litewskim – niedrogo i przyjemnie.

Po kilkunastu dniach spędzonych na praktycznie pustych drogach „pribałtyki” wjazd na DK8 w
Augustowie był dla mnie pewnym szokiem. I tak praktycznie w ciągłym korku poprzez Ćmielów
powróciliśmy do Zabrza. W Ćmielowie zwiedziliśmy fabrykę porcelany wraz z muzeum.

Były to dla nas kolejne bardzo udane wakacje. Polecamy wszystkim, którym znudziły się plaże
Chorwacji, a mają jeszcze w sobie żyłkę poznawania nowych miejsc. Gdyby ktoś był zainteresowany
takim wyjazdem, służę wieloma bardziej szczegółowymi informacjami, mapkami, itp. Plan naszej
podróży oparłem na przewodniku Pascala i praktycznie zrealizowaliśmy go, modyfikując w razie
potrzeby. Niestety nie wszystkie polecane w Pascalu miejsca okazały się godnymi uwagi, np. Kiejda-
ny, a o innych ciekawych nie ma wzmianki (Krasław ze swoim przepięknym kościołem). Korzysta-
łem też z mapy „Litwa Łotwa Estonia” 1:700000 serii Euromapa.  Mapa jest bardzo poprawna, nie
wyróżnia jednak rodzaju nawierzchni. Wskutek tego samochód jadący jako drugi jedzie kilkadziesiąt
kilometrów w chmurze wolno opadającego pyłu. Bardzo też przydała się nawigacja, zwłaszcza w
większych miastach. Kończąc jeszcze raz polecam odwiedzenie zwłaszcza Łotwy i Estonii. Helsinki
można sobie darować, a więcej czasu poświęcić na Tallin. Szkoda, że z Polski nie ma tam sensow-
nych połączeń lotniczych. Podróż samochodem wymaga dwóch dni w jedną stronę, a z chęcią wybra-
libyśmy się tam na przykład zimą na przedłużony weekend.

Jan Kowalik

ZAPOWIED� NOWEGO KURSU
Z początkiem marca 2014 roku rusza kolej-

na edycja naszego kursu przewodnickiego!
Na kursie SKPG „Harnasie”:
• przeżyjesz niesamowitą przygodę, którą

będziesz mógł wspominać przez całe życie,
• nawiążesz nowe znajomości z ludźmi, którzy

tak jak Ty najlepiej czują się w górach,
• aktywnie spędzisz czas w pięknych okolicz-

nościach przyrody,
• przełamiesz własne słabości,
• nauczysz się umiejętności przydatnych na

rynku pracy,
• dowiesz się, jak sprawić by ludzie poszli za

Tobą w ogień, a nawet w góry ;-)
Prowadzący:

Patrycja Michałowicz
Michał Huchla

Kontakt:
Już teraz możesz zapytać o udział w kursie

pod adresem kurs2014@skpg.gliwice.pl

Z£OTE MYŒLI

Pojadą z wami Gonzo i Goryl (moje dwie
kołowe połóweczki, bez których wyjazd w góry
jest jak pływanie w basenie bez wody) – napisał
Rafał L. przed wyjazdem kursowym w Beskid
Mały.Impreza urodzinowo-kursowa w Danielce. Pieczonki na Imprezie u Żab.
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