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Spisała Jola, swoje trzy pensy dorzucił Witek tu i tam

5300 km, 5 krajów po drodze, jeden prom, trzy wyspy, sześć mostów, jeden samochód, jeden namiot i my dwoje – Jola i Witek – dojrzałe małżeństwo, które wymyśliło sobie, że w tym roku zwiedzi Walię.
Wymyśliło na swój zwykły sposób, tzn. decyzja została podjęta mniej więcej na dwa tygodnie
przed wyjazdem. Czasu na dogłębne przygotowanie się praktycznie nie było. Ogólne informacje z
Internetu oraz przestudiowanie kodeksu drogowego (wszak pierwszy raz będziemy się poruszać
pojazdem mechanicznym po lewej stronie) musiały wystarczyć na początek.
Potem, już na miejscu, wizytowaliśmy liczne punkty IT (informacja turystyczna) oraz wertowaliśmy zakupione w Polsce i po drodze mapy szukając informacji, gdzie i po co warto zajrzeć. I jak
zwykle dopiero po powrocie okazało się ilu ciekawych rzeczy nie zobaczyliśmy. Wniosek prosty –
trzeba pojechać jeszcze raz! Do Walii – z rozkoszą!
Na razie wiedzieliśmy tylko, że ciekawa jest północ i od niej postanowiliśmy zacząć.
Ale po kolei. Najpierw czekała nas podróż do Cardiff, dokąd nasi sympatyczni przyjaciele Ania i
Rafał kiedyś nas nieopatrznie zaprosili,
a my postanowiliśmy to wykorzystać
właśnie teraz.
Podróż zajęła nam dwa i pół dnia, bowiem jechaliśmy niespiesznie z noclegiem jednym w Polsce (motel u Sosny w
Torzymiu – polecamy), a drugim na
kempingu w Lombardsijde-Bad koło
Ostendy, skąd już niedaleko do Dunkierki, gdzie czekał na nas prom do
Dover (bilety zakupione przez Internet).
Czekał tylko do godz. 10.00 w poniedziałek i chcąc nie chcąc musieliśmy na
niego zdążyć. W okolice Ostendy dotarliśmy w niedzielę wieczorem, a wybrali-

Zachód słońca na beligiskim wybrzeżu

śmy to miejsce dzięki przeczytanym po drodze w przewodniku po Belgii informacjom, że z Ostendy aż do granicy francuskiej wzdłuż wybrzeża morskiego jeździ tramwaj łączący miejscowości
nadmorskie. Tramwaj jeżdżący prawie po plaży! W przewodniku było napisane, że przy dużych
wiatrach piasek zasypuje tory – to najzwyczajniej w świecie musieliśmy zobaczyć! No i zobaczyliśmy, bowiem będąc w Ostendzie nie sposób go nie zauważyć. Ok. 30 km torów tramwajowych
wzdłuż wybrzeża, czasami faktycznie prawie po plaży. Lubimy takie klimaty. Podobnie jak zachód
słońca nad morzem, dokąd wybraliśmy się po rozstawieniu namiotu na pobliskim prywatnym
kempingu. Zachód słońca był długi i pozwolił się rozkoszować widokami. A to widoczne z dala
wieżowce Ostendy zbudowane tuż przy brzegu, prawie na plaży, a to kraby wyrzucane przez wodę
na piasek, a to mewy czy inne rybitwy uprawiające wieczorne harce nad wodą, a to wreszcie jeżdżące po szerokiej plaży małe pojazdy na kółkach napędzane latawcem. Wiał dość silny wiatr,
pozwalający osiągać całkiem spore prędkości. Było tych pojazdów kilka sztuk i jak im się linki od
tych latawców nie poplątały – tego nie mogę zrozumieć. Ciekawie było.
Następnego dnia (poniedziałek) wczesna pobudka i w
drogę. Trzeba zdążyć na prom. Porzuciliśmy boczne drogi
przez urocze nadmorskie kurorty i pognaliśmy autostradą
do Dunkierki. I dobrze, bo z autostrady prowadziły nas do
portu tablice informacyjne. Bez nich byłoby trudno trafić,
gdyż droga była kręta i cętkowana. Dwie godziny spędziliśmy na promie jak większość nim podróżujących – na fotografowaniu, jedzeniu, podziwianiu białych klifów na
brzegu brytyjskim i zakupach. Nabyliśmy atlas samochodowy Wielkiej Brytanii (edycja 2011) i tak uzbrojeni wyjechaliśmy z promu na brytyjską Wyspę. Lewą stroną.
Mnie się długo jeszcze coś nie zgadzało, ale Witek jeździł,
jakby tam robił prawo jazdy.
W: Jazda po lewej stronie na pewno byłaby trudniejsza,
gdyby oznakowania dróg w Anglii i Walii były gorsze. A
tam jest naprawdę wszystko wyraźne i jednoznaczne.
Podczas całego wyjazdu tylko raz udało mi się (i to pod
koniec naszego urlopu) wyjechać na walijskiej prowincji na
drogę na jej prawą stronę. Na szczęście Jola była czujna i
zwróciła mi uwagę. Dla równowagi, już w Warszawie, wyjeżdżając pierwszego dnia do pracy, pojechałem Krasnowolską lewą stroną…

Dopływamy do Anglii - klify koło Dover

Droga to Cardiff to autostrada pełna samochodów, zwłaszcza na obwodnicy Londynu. Oczy trzeba było mieć naokoło głowy. Ale udało się, a dzięki wspaniałemu atlasowi mogliśmy bezbłędnie
przejechać przez Cardiff i za pierwszym strzałem trafić pod właściwy adres.
Powitania, rozmowy, pyszna kolacja, wieczorny spacer po okolicy i pierwszy walijski deszczyk –
tak zakończył się pierwszy dzień w tym wyspiarskim kraju.
Wtorek spędziliśmy na zwiedzaniu stolicy Walii. Pochmurny i deszczowy poranek nie napawał
optymizmem, ale byliśmy dzielni i zostało nam to wynagrodzone. Po południu się rozchmurzyło, a
nawet zaświeciło słońce. Spełniły się zapewnienia gospodarzy – pogoda walijska jak kobieta –
zmienna jest. Mieliśmy się o tym przekonać jeszcze niejednokrotnie podczas naszego tam pobytu.
A w Cardiff zobaczyliśmy Cardiff Castle, Millennium Stadium (jeden z największych stadionów w
Europie), Cardiff Market czyli rynek, albo inaczej targ pod dachem oraz niedawno otwarte Muzeum Historii Cardiff. To ostatnie bardzo nam się podobało. Pierwszy raz zwiedzaliśmy muzeum,
w którym były – ZAPACHY! Tak. Stało sobie pięć szczelnie zamkniętych puszek z napisami –

świeża ryba, liny okrętowe, czosnek, olej maszynowy i tytoń. Taką puszkę się otwierało i wąchało.
I faktycznie pachniało tym, co było na tej puszcze napisane!
Poza tym muzeum, jak to nowoczesne muzeum, jest bardzo interaktywne. Pomysł na ekspozycję
polegał na tym, że do zbioru różnych staroci, które się tam znajdują, mieszkańcy Cardiff pisali
historyjki, opowieści na tematy związane z tymi przedmiotami. Do czego służyły, jak się ich używało, jakie mają z nimi wspomnienia. Dzięki tym opowiastkom te przedmioty zaczynają żyć, przestają być starymi rupieciami, a dzięki nim dowiadujemy się wiele na temat tego, jak dawniej wyglądało codzienne życie w tym kiedyś bardzo portowym mieście. Moglibyśmy tam spędzić chyba
kilka dni.
Na szczęście zadzwoniła Ania i wyciągnęła nas do Cardiff Bay – czyli rejonu, gdzie dawniej był
port, a obecnie znajduje się nowoczesna dzielnica pełna budynków o ciekawej architekturze, tętniąca życiem.
Jeszcze kilka lat temu był to bardzo
zaniedbany i rzadko odwiedzany teren. Dawny duży port przestał już
wiele lat temu pełnić swoją rolę i tereny nadmorskie straszyły pustką i
opustoszałymi budynkami. Kilka lat
temu ktoś wpadł na pomysł przebudowania, a właściwie zabudowania
tego terenu od nowa i nadania mu
nowej roli. Jak zdołaliśmy się przekonać udało się, chociaż proces wciąż
trwa. Obecnie jest tam siedziba rządu
Cardiff Bay
walijskiego i nowoczesna sala koncertowa i główny gmach administracji
Walii.
W środę postanowiliśmy wyruszyć w głąb tego pięknego kraju. Naczytaliśmy się, że najciekawiej
jest na północy, więc udaliśmy się w tym kierunku. Przejechaliśmy przez Brecon Beacon National
Park – tu wrócimy pod koniec naszej wyprawy – i udaliśmy się w kierunku Snowdonia National
Park, który znajduje się w północno wschodniej części Walii. W tym terenie znajduje się Snowdon
– najwyższy szczyt Walii – mierzący sobie 3 500….stóp. Miał on być naszym celem w najbliższym
czasie. Może już następnego dnia – wszystko miało zależeć od pogody.
Tymczasem, przejeżdżając przez Góry Kambryjskie, w okolicy Ponterwyd, zgodnie z sugestią pisaną, zboczyliśmy z głównej drogi i udaliśmy się na północ, w kierunku zbiornika wodnego Nant-yMoch – w teren opisywany jako niezwykle malowniczy krajobrazowo. Krajobrazowo to w Walii w
zasadzie wszędzie jest ładnie, tylko w niektórych miejscach bardziej. Wokół zapory nie było tego
„bardziej”, natomiast parę kilometrów dalej wjechaliśmy w przepiękną dolinę. Nie żałowaliśmy
ani przez chwilę, mimo że kręte i wąskie drogi walijskie nie pozwalają rozwijać zbyt dużej prędkości. Wlekliśmy się więc koło za kołem podziwiając okoliczne pagórki, pasące się owieczki i uważając na nieliczne wymijające nas pojazdy. Trzeba wyraźnie powiedzieć, ze walijskie drogi podrzędne nie rozpieszczają kierowców. Droga jest szerokości na jeden samochód, z reguły z obu stron
znajdują się kamienne murki wysokości tak ok. metra, najmniejszego nawet pobocza i tylko co
jakiś czas tzw. mijanki. A ludzi wcale to nie wkurza. Cierpliwie czekają, gdy widzą samochód z
naprzeciwka, albo cofają się do ostatniej mijanki, żeby przepuścić nadjeżdżającego z przeciwka. I
obowiązkowo uśmiech, pozdrowienie poprzez uniesienie ręki. Po prostu miło!
W takiej sympatycznej atmosferze dojechaliśmy do Beddgelert – miejscowości, jak sobie wyobrażałam na podstawie opisów, bardzo wypoczynkowej, bazy wypadowej w okoliczne góry i stacji kolejki wąskotorowej. Ponieważ zrobiło się już późno, pierwszoplanową sprawą stało się znalezienie

kempingu. Około kilometr za miasteczkiem w kierunku północnym jest kemping Forest Park, gdzie zatrzymaliśmy się na trzy noce. Z tego kempingu będziemy
długo pamiętać przede wszystkim dzikie króliki wyskakujące z krzaków lub siedzące sobie spokojnie na
trawce oraz kod do łazienek – C1267X. Jak się okazało, wszyscy w recepcji dostawali karteczkę z tym samym kodem i musieli go wstukiwać przy każdorazowej chęci lub przymusie odwiedzenia tego przybytku,
po cholerę – trudno zgadnąć. W każdym razie powszechny był widok ludzi pędzących kurcgalopkiem
na widok kogoś, wchodzącego właśnie do łazienek,
żeby „załapać” się na wejście razem z nim i nie musieć wstukiwać w klawiaturę idiotycznego kodu.
Po rozbiciu namiotu jeszcze krótka wycieczka piesza
do miasteczka zakończona piwem w pubie. A piwo
mają całkiem, całkiem mniam mniam.
Już wcześniej postanowiliśmy sobie, że w pierwszy
pogodny dzień atakujemy Snowdon.
W czwartek rano nie padało, dzień zapowiadał się
pogodnie. Pojechaliśmy więc na północ do Llanberis –
miejscowości, gdzie bierze początek najpopularniejszy
Kolejka z Llanberis na Snowdon
szlak na najwyższy szczyt Walii. Szlak wiedzie wzdłuż
torów kolejki wąskotorowej, która wjeżdża na szczyt i
wwozi mniej ambitnych turystów. Szczególnie uroczo prezentuje się kolejka z lokomotywką parową. Posapując i wypuszczając od czasu do czasu
kłębuszki pary (jak będzie zdrobnienie od pary
wodnej?) pełznie dziarsko pod górkę rozległą dolinką. Piszę tak nie bez kozery, bo to wszystko razem
wygląda jak dziecinne zabawki. A my w samym w
środku tego kiczu – jest bosko!
Ja uparłam się wleźć na piechotę (dla ustalenia:
szczyt – 1080 m, punkt startowy – ok. 110 m
n.p.m.!). Skoro kolejka daje radę, to ja też. Mój mąż
w trosce o moje zdrowie, jak domniemywam, stawiał wyraźny opór przeciwko mojej wędrówce na
piechotę. Plótł coś o jakichś Giewontach i chorej
wyobraźni. Ale ja – zaparłam się zadnimi łapami – i
postawiłam na swoim. Wlazłam tam na własną odpowiedzialność. Co podkreślam wyraźnie, żeby nie
było. I nie żałuję. I tak, mimo oporu materii ożywionej (Witek) i nieożywionej (góra) udało się!
Na samym początku drogi przywitała nas tablica
reklamująca Pen-y-Ceunant Coffee & Tea House, a
na niej napis informujący, że w tym kraju deszcz
pada średnio sześć miesięcy w roku, a w tej kafejce
mają suche ręczniki i zapraszają nawet zabłocone
buty. Zrobiło się nam raźniej zwłaszcza, że chmur
na niebie nie brakowało. Obok wisiała również
Widok ze Snowdon w kierunku przełęczy Pen-y-Pass szczegółowa prognoza pogody, z której wynikało, że

deszcz będzie dzisiaj jedynie w postaci litlle
shower. Niezrażeni ruszyliśmy dzielnie w górę.
Szeroka dolina, wygodna droga – szło się bardzo komfortowo. Słońca w zasadzie nie było,
ale wciąż nie padało. Dopiero na samym
szczycie pokropił nas litlle shower. Szczyt
osiągnęliśmy po ponad 3 godzinach niespiesznej wędrówki z jednym postojem. Na górze
stacja kolejowa, wielki budynek z tzw. zapleczem (knajpa, gift shop i toalety) i jeszcze parę
metrów do góry na sam wierzchołek. Sam
wierzchołek jest dość spiczasty, więc mieści
niewiele osób. Trzeba chwilę poczekać, aby
tam wejść, zrobić zdjęcie i rozejrzeć się wokół.
W końcu jesteśmy na Dachu Walii! Niestety
nie mieliśmy szczęścia, bo akurat wtedy nad
Snowdon nadciągnęła chmura i się uczepiła
tego szczytu jak rzep psiego ogona. Widoki
zrobiły się bardzo ograniczone i na dodatek
deszcz się nasilił. Koniec końców, ja wróciłam
na dół kolejką, a Witek w dość rzęsistej ulewie
na piechotę zszedł ambitną drogą dla zaawansowanych turystów w kierunku Pen-y-Pass. I
nie czekałam na niego w Llanberis zbyt długo.

Widok z Pen-y-Pass

W: Tu nie mogę się powstrzymać od podzielenia się moją obserwacją na temat krajobrazów górskich w Walii. Otóż moim zdaniem było tak: Stwórca stworzył normalny kraj, z dolinami, wyżynami, lasami i górami, podobnymi wysokością do naszych Tatr. Lecz w pewnej chwili postanowił zrobić ludziom psikusa i wyciągnął spod gór kilometrową (albo i grubszą) warstwę ziemi. I tak stworzył krainę, gdzie nie ma regla dolnego i górnego, a krajobrazy alpejskie zaczynają się już mniej więcej 200300 m n.p.m. Przewodniki opisujące góry walijskie
ostrzegają przed skalistymi przepaściami i urwiskami.
Droga, którą schodziłem, nie była niebezpieczna, ale nie
powstydziłby się jej żaden tatrzański szczyt. Kamienista, stroma ścieżka (różnica w pionie około 600 m) doprowadziła mnie po ok. godzinie do „wysokogórskiej”
przełęczy Pen-y-Pass (359 m n.p.m.), gdzie za chwilę
przyjechał puściutki autobus i podwiózł mnie za funta
pod sam parking w Llanberis.
Wróciliśmy potem samochodem przez ową Pen-y-Pass,
zatrzymując się tam na chwilę celem zrobienia kilku
zdjęć i zataczając koło, przez Pen-y-Gwryd i wzdłuż jezior Llyn Gwynant i Llyn Dinas wróciliśmy na nasz
kemping.

Zamek w Caernarfon

Na piątek zaplanowaliśmy zwiedzanie zamku w Caernarfon. Jest to potężna średniowieczna forteca usytuowana na brzegu morza naprzeciw wyspy Anglesey, jeden z wielu zamków zbudowanych przez króla Edwarda I. Urodził się tutaj jego pierworodny syn i tutaj był
koronowany na Księcia Walii. Stało się tradycją, że w
tym zamku odbywają się koronacje książąt Walii.
Ostatnią była koronacja księcia Karola w roku 1969.

Postaliśmy sobie na balkonie, z którego
świeżo koronowany książę Karol pozdrawiał
swych poddanych, a co! Nałaziliśmy się po
murach i wieżach – chyba z siedem ich jest
– do upojenia. Na razie zamkologii mieliśmy
dość. Ciekawe na jak długo?
Wokół zamku powstało miasto. Do dzisiaj
zachowały się mury obronne wytyczające
jego granice.
Po spacerze wzdłuż tychże murów i sycącym posiłku, bardzo typowym dla tych okolic (fish’n’ chips), pojechaliśmy w kierunku
Menai Bridge, prowadzący na wyspę Anglesey
północno-wschodnim do Bangor, gdzie
przez Menai Bridge przejechaliśmy na wyspę Anglesey. Menai Bridge to pierwszy nowoczesny wiszący most na świecie.
A na wyspie zawitaliśmy do miejscowości o nazwie:
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.
Nazwa miejscowości (58 liter) jest najdłuższą zarejestrowaną nazwą administracyjną w Wielkiej Brytanii, najdłuższą istniejącą nazwą miejscowości i
trzecią najdłuższą nazwą geograficzną
na świecie. Po przetłumaczeniu z walijskiego oznacza Kościół Świętej Marii w
dziupli białej leszczyny przy wartkim
wirze wodnym oraz Kościół Świętego
Tysilio przy czerwonej jaskini.

Próbowaliśmy wymówić tę nazwę, zdecydowanie najlepiej wychodziła
nam końcówka: „...gogogoch”

W miejscowości jest stacja kolejowa i
duży gift shop. I to oprócz nazwy, z którą się wszyscy fotografują, w zasadzie
wszystko. Ale turyści przyjeżdżają, jako
i my przyjechaliśmy.

W: A właśnie, że nie wszystko. Walia
(pewnie tak samo jak Anglia) to kraj,
gdzie nowoczesność łączy się z zwyczajami i rozwiązaniami technicznymi, niezmienionymi od XIX
wieku. Otóż z kładki nad torami kolejowymi w owej mieścinie widać było, że na przejeździe pociągowi zamyka drogę regularna brama, dając jednocześnie wolną drogę autom. Ponieważ zaraz miał
jechać pociąg z Birmingham, postanowiłem poczekać na rozwój wypadków. Oto minutę przed planowym przyjazdem pociągu, z budki wyszedł dróżnik i ręcznie przestawił bramę tak, żeby przepuścić pociąg, a zatrzymać auta. Z przejazdami kolejowymi bywa jeszcze śmieszniej. Otóż studiując
przepisy tutejszego ruchu drogowego wyczytałem, że są takie przejazdy, których strzegą tablice
głoszące: „Stop here and call the operator”. Znaczy to tyle, że należy się zatrzymać, wysiąść z samochodu i ze specjalnej budki zadzwonić do dróżnika z prośbą o zgodę na przejazd. Widzieliśmy
takie tablice po drodze!!! Inna sprawa, że nikt się nie zatrzymywał i nie dzwonił.
Jadąc w kierunku zachodniego brzegu wyspy znaleźliśmy na mapie informację o znajdującym się
w okolicy skansenie Melin Llynnon. Klucząc bocznymi drogami dotarliśmy do niego, ale był już
niestety zamknięty. Obejrzeliśmy z zewnątrz piękny wiatrak i jakieś wiejskie, walijskie, jak się
domyślamy chałupy.

Stamtąd udaliśmy się nad Morze Irlandzkie w najdalszy północno-zachodni koniuszek wyspy. Po drodze
podziwialiśmy pierwsze klify. A kiedy droga się skończyła, na końcu było już tylko morze i piękna latarnia
morska Ellin’s Tower, klify South Stack i cudne wrzosowiska. Potwornie wiało.
Do kempingu w Beddgelert dotarliśmy po zmroku.
Szybka herbata i spać.
Była to ostatnia noc na tym w sumie bardzo przyjemnym kempingu. Swoją drogą ciekawili nas ludzie,
którzy przyjeżdżają z całymi rodzinami w takie miejsca z pełnym ekwipunkiem kuchennym i spędzają
urlop pitrasząc smakołyki od rana do wieczora w warunkach turystycznych i przy nie zawsze sprzyjającej
pogodzie. Ale cóż, każdy spędza swój wolny czas jak
lubi…
Sobota powitała nas słońcem i bezchmurnym niebem. Patrzyliśmy na ten lazur podejrzliwie. I jak się
potem okazało, mieliśmy rację. Ale tymczasem pożegnaliśmy Beddgelert i udaliśmy się w kierunku Pont Cyfyng na północny wschód tym razem. Tam zostawiliśmy
samochód na jakimś parkingu hotelowym i ruszyliśmy na
pieszą wycieczkę po okolicy. Po okolicy, jak się można było
spodziewać, niezwykle urodziwej. Bezleśne górki, jeziorka,
wrzosowiska, owieczki, chmurki… Zeszliśmy do zbiornika
wodnego Llyn Crafnant wśród drzew i nagle w przysłowiowym szczerym polu natrafiliśmy na budkę telefoniczną, a
na niej napisy: e-mail+text+phone. Hmmm, czyżby można
było z niej wysłać maila? W zasadzie dlaczego nie? – spytał
Witek i spróbował. Wysłał – kosztowało to 20 pensów – i
mail doszedł! Ot, technika.
Wiatrak w skansenie Melin Llynnon

Zachmurzyło się całkowicie. Zaczęło kropić, potem padać.
Wracaliśmy przez las rodem z Tolkiena. Ogromne, stare
drzewa z mnóstwem powyginanych gałęzi porośniętych
zieloniutkim mchem. Z jednej strony ponuro, z drugiej wyobraźnia zaczyna pracować, bo jeśli ją uruchomić, to drzewa mogą przypominać przedziwne rzeczy. Sama w nocy w
takim lesie chyba bym umarła ze strachu.
Po dojściu do szosy rozpadało się na całego. Zostałam pod
parasolem, a Witek popedałował po samochód. PopedałoWysyłamy maila...
wał na piechotę. Jak dobrze było w suchym i ciepłym samochodzie! Przejechaliśmy przez Betws-y-Coed – miejscowy kurort z deptakiem, licznymi pensjonatami i mnóstwem wczasowiczów i obraliśmy kierunek
na zachód. Wymyśliliśmy sobie odwiedzić półwysep Llyn. Jak się potem okazało, był to bardzo
dobry wybór. Po pierwsze, im dalej na zachód, tym pogoda robiła się coraz ładniejsza. Rozchmurzyło się trochę i przestało padać. Oddaliśmy się od gór o około 50 km. Początkowo, ze względu
na pogodę, mieliśmy zamiar poszukać jakiegoś B&B (bed & breakfast), ale z braku informacji i
rzeczonego B&B dojechaliśmy do miejscowości Aberdaron i rozbiliśmy namiot na prywatnym polu kempingowym. Miejscowość już podczas wieczornego spaceru wydała nam się ciekawa, ale
wszystkie swoje uroki pokazała dnia następnego.

Cmentarz w Aberdaron

Ponieważ była to niedziela, a w miejscowości szczęśliwie znajdował się kościółek katolicki, wybraliśmy się na poranną Mszę Św.
Msza była odprawiana w dwóch językach –
po angielsku i walijsku. Niektóre czytania,
modlitwy i pieśni były po angielsku, a niektóre po walijsku. Kościółek św. Hywyna z
XII wieku to niewielka, kamienna, dwunawowa świątynia, dość surowa w wystroju.
Nabożeństwo było odprawiane z wielką estymą, powoli, starannie, z ogromnym szacunkiem dla Boga i samych siebie nawzajem. Doprawdy byłam wielce zbudowana
panującą w czasie Mszy pełną podniosłości
atmosferą. Oczywiście sprzyja temu fakt, że
społeczność jest niewielka i znająca się
pewnie dobrze nawzajem, tym niemniej porównanie z nabożeństwami w polskich kościołach wypada zdecydowanie na niekorzyść tych ostatnich niestety.
Po Mszy zajrzeliśmy jeszcze na otaczający
kościół cmentarz. O tyle ciekawy, że położony na dość stromym zboczu graniczącym z
plażą. Tuż za ogrodzeniem dzieci bawiły się
na plaży i szumiało morze.

Wybrzeże zachodniego krańca półwyspu Llyn

Nawiasem mówiąc, był to intrygujący widok, jak przy 16 stopniach Celsjusza Walijczycy z pełnym ekwipunkiem plażowym
(koce, pontony, wiaderka, łopatki i niezbędne tutaj parawany) tłumnie udawali się na
plażę i na mokrym piasku układali się w
grajdołkach. Ja w polarze i kurtce, myśląca
czy nie wyciągnąć rękawiczek i czapki, a
tam małe szkraby w t-shirtach i krótkich
majtkach, grzebiące w mokrym piasku.
Brrr.

Udaliśmy się na zaplanowaną palcem po
mapie wycieczkę wzdłuż wybrzeża morskiego, czyli wzdłuż klifów, w które obfituje tutejsze wybrzeże. Nawet na początku pokropił nas deszcz, za to potem rozświeciło się
słońce i spędziliśmy niezwykle uroczy dzień
Owce są tu wszędzie
na pieszej wędrówce, podziwiając niesamowite widoki na oddalający się od nas Aberdaron, na poszarpane morskie wybrzeże, wreszcie na malutką wysepkę o pow. 1,8 km kw., Bradsey Island. Wysepka leży na Morzy Irlandzkim 3 km na płd. wsch od krańca półwyspu LLyn, po
którym buszowaliśmy tego dnia. Od 1986 roku jest to rezerwat. Mieszka tam, jak dowiedzieliśmy
się od naszego sąsiada na kempingu, na stale podobno kilkanaścioro ludzi, jest latarnia morska i
niewielkie opactwo. Na trasie całej naszej wędrówki towarzyszyły nam ogromne połacie przepięknych fioletowych wrzosów na zmianę z żółtymi rozchodnikami chyba. No i wszędobylskie owieczki. Owieczka pasąca się na skraju urwiska nad morzem – widok bezcenny!

Dotarliśmy w końcu do wzgórza Mynydd Mawr (150 m), które w czasie II wojny światowej pełniło
rolę punktu obserwacyjnego (istniało realne zagrożenie niemieckiej inwazji). W małym domku na
wzgórzu zgromadzono pamiątki z dawnych lat – w tym książki obserwacji. Obecnie w okolicy
znajdują się szkółki roślinne pełne różnych rodzajów wrzosów.
Wracaliśmy trochę przez chaszcze, bo musieliśmy zawrócić ze ścieżki pod tablicą private, trochę
asfaltem. Dotarliśmy do Aberdaron późnym popołudniem, gdzie zdążyliśmy jeszcze na „fish and
chips” w miejscowej knajpce.
Następnego ranka, a był to poniedziałek, pożegnaliśmy nasz kemping i przemiłego sąsiada z
przyczepy – Anglika, który przyjeżdża w to miejsce co roku od 23 lat i spędza tu dwa lub trzy tygodnie. I dobrze mu z tym. No cóż, każdy ma swoje upodobania... Mimo niewątpliwej urody tych
okolic nas pogoniło dalej –
w kierunku południa Walii,
do Pembrokeshire. Po drodze były planowe i nieplanwe postoje krajoznawcze.
Na początek utknęliśmy już
jakieś 5 km za Aberdaronem w miejscowości Rhiw,
gdzie zatrzymały nas przepiękne widoki na Aberdaron, morze i rozległą okolicę. Witek skorzystał z okazji, wymknął się i prędziutko wdrapał się na pobliską
górkę, nim zdążyłam się
zorientować Wiadomo, z
góry widać jeszcze lepiej.
Potem przejechaliśmy jak
Widok na Aberdaron
najbliżej wybrzeża morskiego do miasteczka Pwllheli,
typowego kurortu nadmorskiego, jak się przekonaliśmy z okiem samochodu, pełnego turystów i
wczasowiczów. Następny przystanek w Criccieth, gdzie na górującym nad miasteczkiem wzgórzu
wznosi się jeden ze średniowiecznych zamków Edwarda II. Z
zewnątrz prezentuje się imponująco. Na owym zewnętrzu pozostaliśmy, bowiem z braku czasu nie dało się obejrzeć wszystkiego. My do zwiedzania wybraliśmy zamek w Harlech, też nad morzem, odległym od Criccieth kilkanaście kilometrów na południowy wschód w linii prostej. Samochodem trochę więcej, bo
trzeba było objechać zatokę. Wjazd na górę, na której znajduje
się zamek w Harlech, zatyka dech w piersi. Nachylenie 25%,
wąska droga i zakręty. Na szczęście mój kierowca w naszym samochodzie poradzili sobie świetnie i tym sposobem szybciutko
znaleźliśmy się na parkingu pod wejściem do zamku. Kolejne
malownicze ruiny z przepięknymi widokami na okolicę – w oddali dojrzeliśmy zamek w Criccieth i szczyty Snowdonii – i na
miasteczko.

Stylowa budka w plenerze

W: Do Harlech i dalej na południe prowadzi linia kolejki turystycznej. Kolejki są prawdziwym hobby Walijczyków. Musi być
na nie popyt, bo z folderów towarzystw miłośników kolejnictwa
wynika wprost, że nie tylko utrzymuje się wszystkie obecne linie
wąskotorowe, ale wręcz buduje się nowe, rekonstruuje się także

parowozy i lokomotywy spalinowe na wzór
dawnych! A przejazd kolejką przeważnie
nie jest tanią atrakcją.
Zatrzymaliśmy się jeszcze na kilkadziesiąt
minut przy ruinach opactwa w Cymer.
Ostały się tam jedynie mury i fundamenty
zabudowań klasztornych, wokół których
elegancko zielenił się trawnik.
Z Cymer już prosto przez Dolgellau, Aberystwyth, Aberaeron i Cardigan do Pembrokeshire Coast National Park. Trochę nerwowe poszukiwania miejsca na nocleg zaZamek w Harlech
kończyły się, dzięki pomocy przemiłej pani, na wygodnym kempingu jakieś 1,5 km
od miejscowego pubu w Llanychaer, do którego udaliśmy się wieczorkiem na piechotę w poszukiwaniu miejscowych klimatów i piwa. Klimatów było mało, bo oprócz nas nikogo w pubie nie było,
za to piwo było znakomite. Doskonale zadziałało na rozluźnienie po dość męczącym dniu. Cali
radośni wróciliśmy na piechotę do namiotu. Nie śpiewając, chociaż było blisko.
W: Tu jeszcze jedno spostrzeżenie na temat walijskich dróg. Są one równe i świetnie oznakowane,
ale – z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, których zresztą w Walii jest bardzo niewiele –
wąskie i pozbawione poboczy. Gdy do tego dołożyć ukształtowanie terenu (w zasadzie nie ma ani
kawałka prostej i płaskiej szosy) oraz zwyczaj parkowania na takich drogach samochodów, które
trzeba ostrożnie omijać, łatwo sobie wyobrazić, jaką średnią prędkość osiągaliśmy w Walii. Było to
nie więcej niż 30 mil na godzinę (przepraszam – 50 km/h).
Wtorek powitał nas pogodą nie wiedzieć jaką. Sąsiad, na moją uwagę, że zapowiada się ładny
dzień, położył palec na ustach, uśmiechnął się i powiedział – ciiiii! Przesłanie było jasne – nie
chwal dnia przed zachodem słońca! Niezrażeni pojechaliśmy do Fishguard. Tam krótki
spacerek po mieście i wyjazd w kierunku
północnym do Llanwnda, gdzie podobno
znajduje się jakiś ciekawy kościółek. Znów
kluczyliśmy wąskimi drogami na szerokość
jednego samochodu, odgrodzonymi od reszty świata kamiennymi murkami, a w najlepszym razie żywopłotem, wysokim i gęstym. Kościółek w Llanwnda okazał się niezwykle malowniczy i pełen uroczej kamiennej prostoty. Zadziwiające jest natomiast
jego
sąsiedztwo
pełne
różnorakich
„instalacji” przedziwnych i zaskakujących.
Ciekawe, czym żywi się wyobraźnia artysty
Llanwnda– artystyczny okaz świni
tu mieszkającego?
Z Llanwnda udaliśmy się nadmorską drogą do latarni morskiej na przylądku Strumble Head. Po
małej sesji fotograficznej udaliśmy się do znalezionego na mapie młyna wodnego, niegdyś napędzajacego tkalnię wełny. Można wejść do środka i obejrzeć, jak działają krosna, jak się tka wełnę
(choć obecnie napęd maszyn już jest elektryczny). A w gotowe wyroby i przeróżne pamiątki można się zaopatrzyć w znajdującym się w sąsiednim budynku gift shopie. Muszę przyznać, że byłam
pod wrażeniem wzornictwa, kolorów i pomysłowości, co można, w jakich kolorach i kształtach z
wełny wykonać.

Lżejsi o parę funtów (pieniężnych) wróciliśmy na obiad na kemping, a ponieważ deszcz się póki
co rozmyślił, udaliśmy się na wycieczkę w kierunku miejscowości i doliny o uroczej nazwie Cwm
Gwaun. W planach mieliśmy wycieczkę na najwyższą górę w okolicy, Foel Eryr. Po drodze zatrzymaliśmy się przy małym kamiennym kościółku,
obfotografowywując go ze wszystkich stron. Zdziwiła nas trochę skrzynka pocztowa wisząca przy wejściu, ale co tam. Różne mogą być zwyczaje w tym
niezwyczajnym czasami kraju. Jak się okazało przy
próbie zajrzenia do środka, ów kościółek to obecnie
czyjeś mieszkanie. Przez okno zakrystii widać było
kabinę prysznicową, no i skrzynka pocztowa zawieszona przy drzwiach wejściowych przestała dziwić.
W Cwm Gwaun naliczyliśmy cztery spore kościoły.
Drugi, bardzo ładny, pełniący jak pan Bóg przykazał rolę Domu Bożego, zwiedziliśmy zaraz po zostawieniu samochodu na parkingu. Potem czekała nas
piękna wycieczka wzdłuż rzeki. Wspięliśmy się na
jej wysoki brzeg i wśród baśniowych drzew wędrowaliśmy wąską ścieżką przed siebie. Potem szlakiem prowadzącym przez prywatne tereny (pięknie
utrzymanym – skoszona trawa na szlaku przez łąki!) dotarliśmy do drogi, za którą czekało nas już
tylko szczytowe wejście na Foel Eryr (468 m). Wybraliśmy drogę, która wydawała nam się właściwa,
ale po kilkudziesięciu metrach stanęliśmy oko w
oko ze stadem owiec i dorodnym bykiem, patrzącym na nas złowrogo. Jak babcię kocham, w nosie
miał kółko i stał tak z 5 m od nas i się gapił. A my
na niego. A był to ogromny kawał zwierza. MocowaLasy w Pembrokeshire
liśmy się tak ze sobą iść dalej, czy odpuścić. Niby
już niedaleko, ale byk wyglądał naprawdę groźnie.
W końcu ja spasowałam i odmówiłam dalszej wędrówki tą drogą. Zawróciliśmy i jak się trochę
dalej okazało całkiem słusznie, bowiem nie była to droga właściwa. No, ale Bóg strzegł, a właściwie tym razem byk. Jak widać nasz upór w zdobywaniu górskich szczytów jest dość duży, skoro
Opatrzność sięgnęła po ciężki kaliber w postaci byka. Ok. 100 m dalej pojawił się nasz ulubiony
ciąg dalszy szlaku, którym udaliśmy się w kierunku szczytu. Niestety, tempo wędrówki nie było
oszałamiające, no i straciliśmy trochę czasu na rozważania przy byku. Mniej więcej w połowie
wejścia na szczyt ja odpuściłam, bo moje kolana nie chciały odpuścić. Tym razem one były górą.
Witek podążył rączo samotnie na szczyt, a ja oddałam się podziwianiu rozległych widoków. Miałam cichą nadzieję na spektakularny zachód słońca, ale jednak tym razem chmury postanowiły
zagrać tytułowa rolę. Było
ładnie, ale mogłoby być
bardziej. Witka nie było
dość długo. Szczyt niby
był niedaleko, ale tak to
często bywa, że już go widać na wyciagnięcie dłoni
niemalże, a idzie się i
idzie. W powrotnej drodze
staraliśmy się narzucić
szybsze tempo, żeby nie
wracać po nocy. Niezupełnie nam to wyszło. Do
Widoki z grzbietu Foel Eryr w Pembrokshire
Cwm Gwaun dotarliśmy

już dobrze po zmierzchu. Od tej strony okazało się, że to całkiem spora miejscowość. Szliśmy sobie już spacerkiem zerkając ludziom w okna domów i nagle zerknięcie w jedno z okien odkryło
przed nami miejscowy pub. O dziwo pusty, ale było napisane - open. No to weszliśmy, razem z
psem, wylegującym się przed wejściem. Wnętrze przedziwnie urządzone – zbieranina najróżniejszych krzeseł i stołów lekko kiwających się. Na jednej ścianie portret Królowej Elżbiety z czasów
młodości słusznej wielkości. Portret oczywiście nie Królowa. Na drugiej ścianie portret księcia
Walii Jerzego V. Nad kontuarem, a właściwie „okienkiem” tapeta z banknotów z całego świata.
Było i nasze 10 zł i banknot Bank of Uganda i wiele, wiele innych. Obsługiwała nas dziewczyna,
niewątpliwie poszkodowana fizycznie przez los, ale niezwykle miła, sympatyczna i chętna do rozmowy. Ucięliśmy sobie z nią pogawędkę popijając znane nam już miejscowe piwo ale i dowiedzieliśmy się m. in., że te banknoty są zebrane od turystów, odwiedzających to miejsce. A nam się
wydawało, że to takie zadupie i że mało kto tu zagląda! A tu proszę nawet Ugandyjczycy trafili!
Środa miała być ostatnim dniem naszej samodzielnej włóczęgi po bezdrożach Walii. Wg planu,
wieczór mieliśmy zamiar spędzić już u naszych przyjaciół w ich gościnnym domu w Cardiff. Tymczasem obudził nas ulewny deszcz i zamiast się zbierać i pędzić do Cardiff zastanawialiśmy się,
co by tu wymyślić, żeby nie zwijać mokrego namiotu. Niestety nic nie wymyśliliśmy i zwinęliśmy
go (Witek) w największą ulewę. Pojechaliśmy w kierunku St. David’s podziwiać wspaniałą katedrę. Najmniejsze miasto wielkiej Brytanii rozpostarło się wokół katedry, do której w średniowieczu pielgrzymowali licznie wierni. Obok katedry, która jest w całkiem dobrym stanie, znajdują się
ruiny pałacu biskupiego z XIV wieku. Ciekawostką w katedrze jest pochyła podłoga. Idąc wzdłuż
głównej nawy czuje się, że idzie się pod górę, a ściany są wyższe na początku i niższe przy prezbiterium. We wnętrzu mnóstwo kaplic i zakamarków oraz kafejka, ale tam nie wchodziliśmy. W katedrze jest cennik ze słonymi opłatami (tzw. ofiarami) za fotografowanie, a za fotografowanie ze
statywem to już w ogóle kosmiczne stawki. Jak tak, to nie płacimy i nie fotografujemy!
Samo miasteczko St. David’s jest istotnie niewielkie, ale takie właśnie lubimy. Powłóczyliśmy się
trochę po uliczkach, zajrzeliśmy do kilku sklepów i do drugiego mniejszego kościoła i dalej w drogę.
Z St. David’s udaliśmy się na Whitesands Beach – piękną, piaszczystą plażę, cel wycieczek, a nierzadko wakacyjnych pobytów Walijczyków. I tutaj ciężko było uwierzyć, ze rankiem tak lało, bowiem wyszło słońce, świat zrobił się od razu piękny i kolorowy, a Walijczycy mimo niewysokiej
temperatury już rozkładali swoje grajdoły. Niektórzy grali w krykieta! Zrobiliśmy jeszcze jedną,
krótką wycieczkę po klifach i wróciliśmy na już zapełniony prawie całkowicie parking. Stamtąd
obraliśmy azymut na Cardiff, z kilkoma małymi przystankami. Najpierw absolutnie niezaplanowana i nawet niewidziana wcześniej na
mapie wizyta w pracowni ceramicznej (nie
obyło się bez wydatków), a później zwiedzanie jeszcze jednej tkalni z kołem wodnym. Jak rozumiem, każda taka tkalnia
wełny ma swoje charakterystyczne wzornictwo i kolorystykę. Tutaj kolory i wzory
tak nie malownicze, jak poprzednio. Wyroby dużo bardziej stonowane. Na tym zakończyliśmy krajoznawczą część dnia i
najkrótszą drogę pojechaliśmy do Cardiff.
Przejazd przez całe miasto w porze szczytu
odbył się bez problemu, a w Cardiff czekały na nas gościnny dom i „nasze” już łóżko
Wybrzeże koło Whitesands Beach
oraz ciepła kuchnia, a przede wszystkim
sympatyczni gospodarze. Wieczór upłynął
na opowieściach i pogaduchach. W końcu z rozsądku poszliśmy spać, bo następnego dnia czekał
nas Brecon Beacons Park.

Czwartek – Brecon Beacons Park. Ale jak to bez mapy? Bez mapy się nie da. Najpierw musimy
kupić mapę. Już myślałam, ze to nam zajmie cały dzień i nigdzie nie trzeba będzie wchodzić, ale
nie ma lekko. Po małych perypetiach dotarliśmy do siedziby parku, gdzie nabyliśmy kolejną bardzo dokładną mapę i wytyczywszy z grubsza szlak wycieczki palcem po niej udaliśmy się pod górę zostawiwszy samochód na parkingu.
W: No dobra, dobra, czuję jakąś nutkę złośliwości w opowieści o mapach… Mapom angielskim nie
można się oprzeć. Przede wszystkim mapy topograficzne są wydawane tylko przez jedno wydawnictwo Ordnance Survey, są bardzo szczegółowe i wiarygodne. W zasadzie każda nasza wycieczka była konfrontowana z mapą i wiele ciekawych szczegółów wynikało z mapy wprost. A ponieważ jeszcze obłęd ochrony danych osobowych Walijczyków nie dopadł, na mapach są nawet nazwiska gospodarzy farm porozrzucanych po walijskich wzgórzach. Studiowanie map w Walii i korzystanie z nich jest po prostu przyjemnością.
Słońce świeciło, szlak piął się równo pod górę. W obie strony mijało nas wiele ludzi. Dużych, małych z dziećmi i bez. W końcu dotarliśmy na szczyt Pen y Fan o wysokości 886 m npm. lub 2906
stóp – to przynajmniej jakoś brzmi! Widoki z góry były przepiękne – na miasto Brecon, na morze i
na morze gór. W powrotnej drodze zachwycaliśmy się sznureczkiem owiec, które „gęsiego” w ilości
kilkudziesięciu sztuk przemierzały ogromne połacie połonin. Do samochodu dotarliśmy w pierwszych kroplach ogromnej ulewy, jaka się w jednej niemalże chwili rozpętała nad naszymi głowami. Ot, walijska pogoda.
Wracaliśmy oczywiście inną
drogą,
przez Penderyn,
gdzie zahaczyliśmy o destylarnię whisky, potem przez
stare górnicze miasteczka,
gdzie jeszcze do niedawna
była prywatna kopalnia
węgla. Jakieś takie niewesołe te mieściny. Jechało
się długo i powoli, na dodatek nie bez pomyłek w tej
gęstwinie ulic, uliczek i
dróg. Wstąpiliśmy na chwilę do Caerphilly leżącego
niewiele ponad 10 km na
północ od Cardiff. W Caerphilly znajduje się najwiękWidok na szczyt Pen y Fan
szy z walijskich zamków i
drugi co do wielkości w
Wielkiej Brytanii – po zamku w Windsor. Obejrzeliśmy go sobie tylko z zewnątrz i to z okien samochodu, bo akurat padało. Zachowaliśmy się nie po walijsku i zrezygnowaliśmy ze zwiedzania.
Prawdziwy Walijczyk oczywiście wysiadłby z samochodu i poszedł na zamek, bo wiedziałby, że
deszcz zaraz ustąpi słońcu. Tak się oczywiście stało, gdy odjechaliśmy nie dalej niż parę mil od
miejscowości. Teraz żałujemy naszej pochopnej decyzji, bo zarówno zamek, jak i samo miasteczko warte są większej uwagi. Warto tam wrócić.
W Cardiff jeszcze pobuszowaliśmy po sklepach, ale niedługo, bo jak się przekonaliśmy, tam stosunkowo wcześnie zamykają centra handlowe, a godziny zamknięcia są różne w ciągu tygodnia. I
tak mieliśmy szczęście, bo w czwartek nieliczne sklepy są czynne „nawet” do 19. A potem kolejny
sympatyczny wieczór przegadany do późna z naszymi polsko-walijskimi przyjaciółmi.
Na piątek mieliśmy w zasadzie zaplanowaliśmy zwiedzanie kopalni w górach Brecon z atrakcjami
w postaci podziemnej rzeki i przejażdżki po niej łódką. Prawie w ostatniej chwili, gdy już wsiadaliśmy do samochodu, znajoma gospodarzy podrzuciła nam ideę wycieczki do doliny rzeki Wye. Wy-

jechaliśmy na autostradę zastanawiając się, co wybrać. Ponieważ pogoda nie zapowiadała się źle
(a w Walii nie należy chwalić pogody przed południem, bo już dobrze wiadomo, że jedyną pewną
rzeczą w kwestii pogody walijskiej jest jej zmienność), postanowiliśmy nie zakopywać się pod ziemią, lecz spędzić ostatni nasz dzień na walijskiej ziemi w plenerze. Zatem obraliśmy kierunek na
Newport i dalej na Chepstow. Chepstow to małe miasteczko, z kolejnym średniowiecznym zamkiem, malowniczo położonym nad rzeką Wye. Rzeka ta jest jednocześnie granicą między Walią i
Anglią. Po przejściu przez zabytkowy kamienny most na drugą stronę rzeki znaleźliśmy się w Anglii. Zdjęcia, które robiliśmy zamkowi z drugiej strony rzeki – nie da się ukryć, że stamtąd prezentuje się najpiękniej – były robione na angielskiej ziemi.
Zamku w środku zdecydowaliśmy się nie oglądać, bo po pierwsze już kilka widzieliśmy i chwilowo
nasyciliśmy się ruinami, które tak naprawdę, poza małymi wyjątkami, niespecjalnie się różnią
(przynajmniej tak nam się wydaje, choć zaznaczam, ze nie jesteśmy ekspertami w dziedzinie wiekowych kamieni) , a po drugie czasu i tak na wszystko, co byśmy chcieli zobaczyć, nie starczało,
wybraliśmy zatem do obejrzenia miasteczko. Przechadzka po nim okazała się całkiem miła –
włóczenie się po nieznanych zaułkach nieznanych mieścin to to, co lubimy oboje.
Z Chepstow udaliśmy się drogą na północ w kierunku miejscowości Tintern. Po drodze zatrzymaliśmy się na parkingu zachęceni tablicą informującą, że stąd tylko 365 kroków do The Wye Valley
Walk. Tablica ewidentnie pokazywała, ż trzeba te 365 kroków pokonać w górę, ponieważ nad
brzegiem rzeki wznosi się wysoka skarpa. I tu, niestety „daliśmy się wrobić”, albo, jak kto woli
„zostaliśmy wpuszczeni w maliny”. 365 kroków (steps) okazało się 365 stopniami. Ścieżka, prowadząc ostro w górę, wywiodła nas na szczyt skarpy, którędy to prowadzi The Wye Valley Walk,
czyli wytyczony pieszy szlak ciągnący się od Chepstow aż do Plynlimon, liczący sobie w sumie
136 mil. Nie byliśmy przygotowani, ani nastawieni na pieszą wycieczkę po owym szlaku, a na dodatek widoki ze szczytu skarpy porośniętej bujną roślinnością (kilkumetrowe ostrokrzewy!) wcale
nas nie usatysfakcjonowały. Było tylko jedno jedyne miejsce, gdzie przez trochę mniej gęstą roślinność dostrzegliśmy mosty Severn na zatoce między walijskim Newport a angielskim Bristolem. Zleźliśmy ze skarpy i już bez poddawania się żadnym pokusom pognaliśmy prosto do Tintern. A tam żałowaliśmy tylko, że nie świeci słońce. Tintern Abbey, czyli Opactwo Cystersów w
Tintern, zbudowane zostało, jako drugie w Wielkiej Brytanii, a pierwsze w Walii na początku XII
wieku. Obecnie na polu porośniętym piękna zieloną trawą stoją już tylko monumentalne ruiny.
Ale jakie! Wystarczy odrobinę uruchomić wyobraźnię, aby zobaczyć wielkość i niegdysiejsze piękno budowli. Wędrując między kolumnami dawnej świątyni przypominaliśmy sobie film „Katedra”
Bagińskiego. Coś mi się wydaje, że autor tego filmu musiał być kiedyś w tym niesamowitym miejscu. Wyobraźni bardzo pomagały tablice z rysunkami przedstawiającymi poszczególne pomieszczenia przed wiekami, za czasów ich świetności. Miejsce koniecznie do obejrzenia!

Tintern Abbey

Dalej pojechaliśmy do Monmouth, polecanego nam przez znajomą naszych przyjaciół. I okazało się, że słusznie. Mieścina
niewielka, niezwykle sympatyczna. Urodził się tutaj król Henryk
V. Do dzisiaj zachował się zamek, na którym się wychowywał. Jest w nim obecnie muzeum, ale nie udało nam się do
niego zdążyć przed zamknięciem. Winę za to ponosi m. in.
pewna kawiarenka, do której
zawitaliśmy na małe co nieco.
Przepiękne miejsce z atmosferą,
jak z dawnych powieści, z przemiłą rozmowną kelnerką i nie-

złym jedzeniem. A już najbardziej spodobały się nam wiszące
w toalecie porady życiowe, sugerujące np. uśmiechanie się do
innych, mówienie innym miłych
rzeczy, oddawanie pożyczonego
samochodu z pełnym bakiem
itp. Ostatnia z tych porad
brzmiała: „call your mother”.
Porady zamierzam powiesić w
naszej domowej łazience. Stosowanie się ludzi do tych zasad
choćby w połowie znakomicie
poprawi jakość współżycia.
Z Monmouth już tylko powrót
do Cardiff. Ostatnie zakupy,
ostatni wieczór, następnego
ranka skoro świt wyruszamy w drogę powrotną.

Monmouth

Sobota wcześnie rano. Po szybkim śniadaniu i długich pożegnaniach - naprawdę ciężko się wyjeżdża od tak miłych ludzi – w końcu wyjechaliśmy z
gościnnego Cardiff autostradą w kierunku Londynu i
dalej do Dover, gdzie czekała nas przeprawa promowa na stały ląd. Wyjechaliśmy z pewnym zapasem
czasowym, uwzględniając ewentualne korki na obwodnicy londyńskiej, ale obawy tym razem szczęśliwie okazały się płonne. Do Dover dotarliśmy bez
przeszkód z dużym wyprzedzeniem czasowym. Ze
zdumieniem zauważyliśmy w porcie, że wszystkie
informacje promowe u naszego przewoźnika napisane są w trzech językach – po angielsku, francusku i
polsku! Nasi tu byli!
Prom odpłynął z dużym opóźnieniem, co miało dla
nas o tyle znaczenie, że skrócił nam się czas na jazdę do Polski. Ambitny zamiar dotarcia do granicy
polskiej w nocy spalił na panewce. Przyczyniła się do
Pożegnanie w Cardiff
tego jeszcze potężna burza na terenie Niemiec. Około
22-ej, jadąc w wielkiej ulewie, między trzaskającymi piorunami, daliśmy za wygraną i wmeldowaliśmy się do jakiegoś motelu niedaleko za Dortmundem. I to była bardzo mądra decyzja. Następnego dnia zaświeciło słońce, a my wyspani i wypoczęci radośnie ruszyliśmy w kierunku Ojczyzny,
aby po przejechaniu granicy utknąć na polskich wąskich drogach i w korkach tuz przed Warszawą. Dojechaliśmy cali i zdrowi około 16-ej.
Podsumowując – jeden z bardziej udanych wakacyjnych wyjazdów.
W: Tak szybko nie można skwitować opowieści o ostatnim dniu podróży! Bo przecież, czyż to nie
jest rozczulające, gdy po nudnych jak flaki z olejem niemieckich autostradach wjeżdża się w wąskie polskie drożyny i jest się kuszonym takimi atrakcjami, jak Night Club „Alibi” w Korytach
(ogłaszano właśnie Wielką Promocję!) i Grill Bar Saloon w Poźrzadle? A korki przed Warszawą –
cóż, bardzo byłbym ciekawy miny policjanta, gdyby gdzieś nas, omijających korki przez
„kapustę”, zatrzymał pod Borzęcinem i spytał „skąd Państwo jadą?”. Może dowiedzielibyśmy się
od niego, że „nie ma miejscowości Cardiff, jest tylko Karczew”?

