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Bałtyk krok po kroku

Międzyzdroje

Opowieść: Kuba Terakowski, wysłuchali: Szymon Ciach, Bartosz Wokan

Lubię być w drodze. Przemieszczanie się sprawia mi
przyjemność. Nieważne czy idę, jadę rowerem, stoFot. Barbara Wsół

ję w oknie pociągu. Fascynuje mnie podróż w każdej
formie. Dużo chodzę po polskich górach. W siedem
lat odwiedziłem wszystkie siedem kontynentów. Aż
kiedyś zdarzyło mi się pojechać do Krynicy Morskiej.
Po raz pierwszy od bardzo dawna zobaczyłem Bałtyk.
Zahipnotyzował mnie. Zrozumiałem, że chciałbym teraz
lepiej poznać polskie Wybrzeże. Tak narodził się pomysł
„przechadzek”.
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Kuba Terakowski (45)
Krakowianin, absolwent biologii na UJ, zapalony turysta i wędrowiec, o większości jego podróży można przeczytać w internecie
> www.terakowski.republika.pl
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Karwieńskie Błota

P

„Przechadzki” to przewrotna nazwa wielodniowych wędrówek brzegiem Bałtyku. Mają
około 350 km długości i trwają zazwyczaj
10-12 dni. Takich „przechadzek” poprowadziłem już pięć, na początku czerwca 2009
wyruszam w szóstą*. Wszystkie zaczynały
się w Świnoujściu, a kończyły na Helu. Wybrałem taki kierunek, ponieważ większość
wiatrów na polskim Wybrzeżu wieje z zachodu na wschód. A przy wielodniowym marszu
wygodniej jest mieć wiatr w plecy. Przy przemierzaniu krótkiego odcinka nie ma to może
znaczenia, ale kiedy się idzie cały dzień, to
kosztuje już wiele wysiłku. Przy tym kierunku marszu także słońce nie świeci w twarz.
Zawsze jest z tyłu albo z boku. Jeden dzień
z promieniami padającymi z przodu byłby
* Z Kubą Terakowskim rozmawialiśmy na początku maja 2009.
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przyjemny, ale już dziesiąty – nieznośny.
Poza tym Hel stanowi naturalny koniec. Można oczywiście iść dalej, wzdłuż Zatoki Puckiej, Zatoki Gdańskiej aż do Krynicy Morskiej.
Tylko, że to już nie jest otwarty Bałtyk.
Krok 1 – inne wędrówki
W podstawówce zacząłem interesować się
ptakami. Począwszy od szóstej klasy rozwijałem swoją ornitologiczną pasję wędrując
w okolicach Krakowa. Potem, w czasie studiów biologicznych, tego ruchu było coraz
więcej. Jeździliśmy na wycieczki terenowe,
praktyki. A niezależnie od studiów, odkąd pamiętam, lubiłem chodzić po górach. Szczególnie dobrze znam te w pobliżu rodzinnego miasta: Beskidy, Gorce, Tatry. Z czasem
zacząłem organizować tzw. „marszony”,
czyli całodobowe, piesze, górskie rajdy. Do

przejścia jest zazwyczaj 60-80 kilometrów.
To moje autorskie imprezy, chociaż samą
nazwę wymyślił Bogdan Kwiatek. Połączył
słowa marsz i maraton. W tych wędrówkach
nie ma rywalizacji, to przedsięwzięcia czysto
towarzyskie.
Autorskim pomysłem był też Ekstremalny
Szlak Szarlotek Tatrzańskich. Na ten niecodzienny projekt wpadłem, kiedy pracowałem
jako sezonowy strażnik wolontariusz w rejonie Morskiego Oka. Oprócz prób zapanowania nad ruchem turystycznym chodziłem
trochę po okolicy. Kiedyś przeszedłem po
3 okolicznych schroniskach (Morskie Oko,
Pięć Stawów, Roztoka) i w każdym zjadłem
szarlotkę. Pomyślałem wtedy: a może tak
odwiedzić wszystkie tatrzańskie schroniska? Pamiętajmy, że wytyczenie nowej trasy
w Tatrach wcale nie jest łatwe. Poszedłem.
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W pobliżu Wisełki

Nigdy wcześniej w jednym dniu nie zjadłem
ośmiu szarlotek! Ale trasa była długa i taka
dawka kalorii wcale nie okazała się ekstremalna (śmiech).
Krok 2 – Bałtyk inaczej
Wybrzeże, które znam, różni się od tego
zwykle kojarzonego z wakacjami. Każdy
zapewne przypomina sobie takie obrazki:
kolorowa, pokryta ludźmi plaża, na której
nie ma miejsca, żeby położyć koc, w nadmorskich miasteczkach tłum wczasowiczów.
Wybrzeże i Bałtyk zauroczyły mnie w okresie
martwego sezonu – w marcu i w listopadzie.
Ten mój pierwszy powrót nad polskie morze
nastąpił w Krynicy Morskiej na początku marca. Miasteczko zupełnie opustoszałe, tylko
stali mieszkańcy. Poszedłem na plażę i nie
mogłem uwierzyć, że tyle lat wytrzymałem
bez polskiego morza. Zafascynowało mnie,
że stojąc na brzegu rozejrzałem się dookoła
i aż po horyzont nie zobaczyłem żywej duszy. Początkowo wydało mi się to niemożliwe.
Przecież na plażach zawsze są tłumy! A wtedy, pamiętam, szedłem 2-3 godziny nie spotkawszy nikogo. Poczułem się jak odkrywca
innej planety!
Krok 3 – w dobrym towarzystwie
Na „przechadzki” zawsze wybieram okres tuż
przed lub tuż po sezonie. Raz szedłem samotnie, raz w dużej, kilkunastoosobowej grupie,
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dwa razy w małej kilkuosobowej, raz w parze.
Każda z tych metod ma swoje plusy. Idąc samotnie dotarłem szybciej, zaś w grupie, gdy
tempo dostosowywało się do najsłabszego,
uważniej obserwowałem otoczenie. Na początku czerwca 2009 wyruszam po raz kolejny.
Już zarezerwowałem dwa tygodnie. Tym razem będzie to duża grupa. Wycieczkę tworzą
ludzie, których znam, osobiście bądź wirtualnie, ale są też tacy, których zupełnie nie znam.
Po prostu napisali, że chcieliby dołączyć. Aby
wziąć udział w moich przechadzkach, wystarczy chcieć. Nie czerpię z tej działalności
żadnych korzyści majątkowych. Wręcz przeciwnie, dużo wkładam własnych pieniędzy,
zaangażowania i serca. Mam takie obawy, że
gdybym zaczął się tym zajmować zawodowo,
straciłbym wiele z przyjemności jaka temu towarzyszy. Ciężko byłoby mi ze świadomością,
że muszę iść na „przechadzkę”, żeby zapłacić
za czynsz.
Krok 4 – trochę pieniędzy
Koszt „przechadzki” nie jest wysoki. Średnio
wynosi ok. 1000 zł. To zależy od tego gdzie
się śpi i co się je. Ja jestem zwolennikiem nocowania na kwaterach. Po długiej wędrówce
trzeba dobrze wypocząć, a łóżko jest ku temu
najbardziej odpowiednie. Oczywiście można
spać w namiocie i dużo ludzi tak robi. Na
noclegi trzeba wydać 350-400 zł. Pozostaje
jeszcze jedzenie, też w zależności czy sami

robimy zakupy, czy stołujemy się w lokalach
gastronomicznych. Ja wybieram ten pierwszy wariant. Wtedy ten koszt wynosi jakieś
300-400 zł. No i nad morze trzeba jeszcze
dojechać i stamtąd wrócić. Razem wychodzi
około 1000 zł.
Krok 5 – tylko to, co niezbędne
Ekwipunek? Podstawa to wygodne buty.
Chociaż zasadę tę można różnie traktować.
Mój znajomy przeszedł całą trasę boso.
Twierdził, że tak jest mu najlepiej. Są tacy,
którzy wybierają sandały, inni – obuwie sportowe. Ja preferuję ciężkie buty trekkingowe.
Nie sypie mi się do nich piasek. Ważne są
też skarpety. Warto zainwestować w tzw.
„oddychające”. Odparzenia i bąble na stopach to najczęstsze przyczyny przerwania
wędrówki.
Kolejny ważny element – kijki. Dziś są
popularne, ale moja z nimi przygoda zaczęła się w 1996 roku. Wtedy w Polsce o nordic
walkingu nikt nie słyszał. Pamiętam jaką
kijki wywoływały konsternację. Padały ironiczne pytania: „A narty gdzie zgubiliście?”.
Dziś już takie reakcje są rzadkie. Kijki stały
się konieczne przy długich trasach. Wyraźnie odciążają kręgosłup, stawy biodrowe
i kolanowe. Na pierwszą „przechadzkę” ich
nie wziąłem. Lekkomyślnie założyłem, że
nadają się tylko w góry. Potem bardzo żałowałem.
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Wydmy Czołpińskie

Jedną z nieodzownych rzeczy jest jeszcze peleryna. Chroni i plecak, i wędrowca.
Ewentualnie wiatrówka. Bardzo przydaje się
też środek na komary. Wprawdzie na plaży
ich nie ma, ale za to atakują w lesie. Ja zaś
nie trzymam się tylko plaży. Preferuję mieszaną formułę przechadzki. Na zmianę – plaża,
szlaki turystyczne i miejscowości. Warto zabrać też plastry żelowe. W krytycznej chwili
przynoszą stopom trochę ulgi. Okulary przeciwsłoneczne i krem z ﬁltrem to – wiadomo
– konieczność. Na koniec coś do ubrania
na głowę. Najlepiej taką bejsbolówkę z „fartuchem”, który osłoni kark. Nie należy przesadzać z ekwipunkiem. Żeby plecak nie był
zbyt ciężki.
Krok 6 – przechadzka urozmaicona
Moi znajomi, którym opowiadałem o „przechadzkach”, uważali, że taki marsz musi być
bardzo nudny i monotonny. Przecież wciąż
widać tylko plażę i morze. Po horyzont. Co
w tym ciekawego? Nic bardziej mylnego.
Z taką przechadzką wiąże się wiele atrakcji.
Po pierwsze urozmaicam ją sam chodząc nie
tylko plażą. Poza tym samo wybrzeże też jest
zróżnicowane. Spotyka się odcinki olśniewająco białego, drobnego piasku. Na przykład
w rejonie Białogóry czy Stilo. Są plaże węższe, z grubym piaskiem w rejonie Ustki, Orzechowa, Poddąbia, Jastrzębiej Góry. Są takie,
których prawie nie ma – bardzo wąskie, pod
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samymi klifami w Wolińskim Parku Narodowym, na odcinku od Międzyzdrojów do Wisełki. Moje wrażenia z tych miejsc nie są stereotypowe. Cała droga jest magiczna.
Krok 7 – najpiękniejsze miejsca
Oczywiście na dystansie 350 km są miejsca,
które bardziej zapadły mi w pamięć. Na nie
warto zwrócić szczególną uwagę.
Wydmy Czołpińskie znajdujące się w głębi
lądu to moje ulubione miejsce nad Bałtykiem.
Prowadzi tamtędy czerwony szlak. Znajdują
się między Czołpinem, a Sowimi Górami. Nie
jest tak, że ludzie nie odwiedzają tego miejsca.
Odwiedzają. Ale ja zwykle przechodzę tamtędy w czerwcu albo wrześniu. Zawsze wcześnie
rano. Jeszcze nigdy nie spotkałem tam nikogo
spoza swojej grupy. Słowiński Park Narodowy
w swojej części od zachodu, od miejscowości
Rowy w stronę Czołpina to drugi punkt warty
polecenia. Dalej, na wschód od Łeby, mierzeja
jeziora Sarbsko. Można tam wędrować mierzeją przez obłędnej piękności las, albo wzdłuż
Bałtyku. Oba warianty są warte polecenia.
Piękne są także puste, piaszczyste plaże
od Stilo do Lubiatowa, Białogóry. W pobliżu
nie ma żadnych większych miejscowości,
niekiedy wędruje się tam, nawet w sezonie,
3-4 godziny wzdłuż Bałtyku i nikogo nie spotyka. Wcześniej – mierzeja jeziora Jamno,
od Unieścia do Dąbek. Po drodze jest tam
osada Dąbkowice, w której zameldowanych

jest dwóch stałych mieszkańców. Warte zobaczenia są też wybrzeża klifowe w rejonie
Wisełki, Poddąbia czy Orzechowa. No i jest
jedyny zamknięty odcinek wybrzeża. Znajduje się tam poligon Wicko Morskie, między
Jarosławcem a Ustką. Ma długość ok. 20 km.
Dwukrotnie tamtędy przeszedłem. Wszystko
zależy od harmonogramu ćwiczeń na poligonie. Jeżeli nie ma strzelań, to można uzyskać
pozwolenie.
Krok 8 – bałtycka fauna
Polskie Wybrzeże to nie tylko krajobrazy. Wędrując można natknąć się na różne zwierzęta.
Największą uwagę zwracam na ptaki. Przede
wszystkim mewy – śmieszki, pospolite, srebrzyste, siodłate. Nad polskim Bałtykiem prowadzą szlaki migracyjne wielu gatunków ptaków. Przelatują siewki, biegusy, ostrygojady
czy rybitwy.
Z zaskakujących spotkań to traﬁałem na
padalce i żaby. Żab nie powinno być w słonej
wodzie. Zapewne dostają się tam w słodkich
wodach rzek wpadających do Bałtyku. Próbowałem je za każdym razem ratować i przenosić do oczek wodnych ze słodką wodą.
Byłem świadomy, że to niczemu nie służy, że
to walka z wiatrakami. Jednak trudno przejść
obojętnie obok żaby miotanej falami morza.
Na plaży nigdy nie widziałem foki. Są bardzo rzadkie, dlatego zobaczyć je to loteria,
kwestia szczęścia. Na przechadzce w 2008 r.

zawód:architekt

55

s p o r t _ po d r ó ż e _ p a s j e

W rejonie Mrzeżyna

jeden z uczestników wyszedł z kwatery
godzinę po nas. I goniąc grupę spotkał fokę
leżącą na plaży. Musiała wyjść na brzeg zaraz po naszym przejściu.
Krok 9 – dzik nie jest dziki
Niestety, są też przykre wrażenia zoologiczne. Z winy ludzi. Lisy przychodzą nad Bałtyk
szukać resztek zostawionych przez wczasowiczów. Ich obyczaje są wyraźnie zmienione.
A już szczytem wszystkiego są dziki. Najczęściej spotyka się je na Mierzei Wiślanej, która
wręcz słynie z na wpół oswojonych dzików.
W Krynicy Morskiej czy Piaskach te dzikie
zwierzęta chodzą sobie swobodnie i w dzień
po ulicach. Właściwie nie reagują specjalnie
na ludzi, i vice versa. Po tym można odróżnić tubylca od turysty. Ten drugi albo wpada
w panikę, albo pospiesznie szuka aparatu fotograﬁcznego (śmiech).
Krok 10 – co w morzu piszczy
Morze często wyrzuca na brzeg różne skarby. Najbardziej zaskoczyło mnie w listopadzie 2004 roku. Byłem wtedy w Krynicy
i traﬁłem akurat na sztorm o sile 10 stopni
w skali Beauforta. Takie sztormy to rzadkość. Właśnie wtedy Bałtyk zadziwił mnie
ilością śmieci, które potraﬁł wyrzucić. Były
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tego całe sterty. Głównie konary, patyki
i gałęzie. Ale w tym wszystkim mnóstwo
też „ludzkich” resztek. Przede wszystkim
butelek i puszek po piwie. Wszystkie te odpadki utworzyły na plaży w rejonie Jantaru
ogromną pryzmę. Miała około 200 metrów
długości, kilka metrów szerokości i 2-3
metry wysokości! Zobaczyłem ją z daleka
i myślałem, że śnię. Po powierzchni, w przedziwnym skupieniu i absolutnym milczeniu,
chodziło kilkadziesiąt osób uważnie wpatrując się pod nogi. Wyglądało to jak jakiś
artystyczny happening. Okazało się, że to
mieszkańcy Mikoszewa szukają bursztynu.
W czasie sztormu mówi się, że „ruszają”
złoża złota Bałtyku. Wśród śmieci było więc
także mnóstwo skarbów.
Podziwiam bursztynników, którzy potraﬁą
znaleźć duże kawałki jantaru. Trzeba mieć
szczęście, ale też doświadczenie. Mnie się nigdy nie udało. Natomiast denerwują mnie ci
przemysłowi poszukiwacze wypłukujący piasek. Przez nich czerwony szlak na obrzeżach
Gdańska wygląda jak szwajcarski ser. Dziury
mają nawet 1,5 m głębokości. Można sobie
w nich złamać nogę.
Wśród dziwnych rzeczy, które zdarzyło mi
się zobaczyć na plaży, był letniskowy komplet
wypoczynkowy. Stół razem z ławkami. Poma-

lowane na biało. Stało to sobie jak gdyby nigdy nic na długim i pustym odcinku plaży.
***
Jednym z powodów, dla których podróżuję,
jest moment powrotu. Bardzo lubię wracać
do mojego rodzinnego domu w Krakowie, na
Starym Mieście. Jeżeli chodzi o plany podróżnicze, to obecnie pociąga mnie mała turystyka, krajowa. Miałem marzenie, żeby obejść
Polskę. Niestety, skończyło się na wędrówce
palcem po mapie. Potem dokonał tego Wojciech Różycki. Nie wykluczam, że kiedyś się
na to porwę. Na razie nie mogę sobie pozwolić na taką długą przechadzkę. Trzeba jednak
przyznać, że to piękny pomysł – poznać w ten
sposób własny kraj.
Wędrowanie dobrze wpływa na higienę
psychiczną i ﬁzyczną. Po wielu godzinach spędzanych codziennie przy monitorze ruch jest
nieodzowny. Znam to z własnego doświadczenia. Dlatego moją dziesięciominutową drogę z domu do pracy staram się maksymalnie
wydłużać, nawet do godziny. Chodzenie to
najbardziej naturalny ze sposobów poznawania świata przez człowieka. I nieważne czy
przemierza się górskie szlaki, rozświetlone
słońcem bałtyckie plaże czy tylko idzie się do
pracy. Po prostu warto chodzić.
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Mierzeja Sarbska

Łącko koło Jarosławca

Zamarły Las

Wydmy Czołpińskie

Chłapowo

Poddąbie
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Międzywodzie

Hel
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