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Zion i Bryce
Opuszczamy Nevad�, przeje�d�amy przez kawałek

Arizony i docieramy do Utah. Pierwszym celem jest Park

Narodowy Zion. Nigdy tutaj wcze�niej nie byłem, a wiele
osób polecało mi wła�nie to miejsce. Teraz z czystym
sumieniem doł�czam si� równie� do ich głosu.

Jeden pełny dzie� przeznaczamy
na eksploracj� parku w ramach samo-
dzielnego kanioningu wzdłu� Virgin
River (Rzeki Dziewiczej). Wła�nie ta
rzeka wy�łobiła na przestrzeni milio-
nów lat gł�boki na 800 m w�wóz Zion.
Jeszcze tego samego dnia Jasiek zapro-
ponował zdobycie tzw. „Angels Lan-
ding”, czyli „L�dowiska Aniołów”. To
do�� trudny szlak, który w ko�cowej
fazie wymaga trzymania si� przy pod-
chodzeniu ła�cuchów. Widoki zapieraj�
     dech

w pier-
siach.

Jeste�my
jednak
bardzo

um�czeni
i z przy-

jemno�ci�
wracamy

autobusem
na parking,
gdzie za-

parkowali-
�my moto-

cykl.

(…) Zdecydowali�my jecha� tak długo, a� b�dziemy musieli si� zatrzyma�. Nie trzeba było długo na to czeka�.
Sło�ce znikło, powiało zimnym wiatrem, a cienie o ró�nym nasyceniu szaro�ci� zacz�ły gromadzi� si� wokół nas.
To, co nadci�ga, wydaje si� ogromne i przemo�ne. Nawisła ponad ogromem prerii pot��na szara masa, gotowa
do zej�cia w ka�dej chwili w dół, jest przera�aj�ca. Podró�ujemy teraz za jej łaskawym zezwoleniem. I nie mamy
wpływu na to, kiedy i gdzie nas dopadnie. Obserwujemy jednak, jak zbli�a si� coraz bardziej i bardziej, i to jest
wszystko, co mo�emy zrobi�. (…)

Robert M. Pirsig – „Zen i sztuka oporz�dzania motocykla”

Brodz�c w Virgin River (Rzece Dziewiczej). W�wóz Zion.
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Camping na terenie Parku Narodowego jest pono� cał-
kowicie zaj�ty, ale na mały namiot i motocykl zawsze
znajdzie si� miejsce. Tak było i tym razem.

Nast�pnego dnia docieramy do kolejnego cudu
przyrody o nazwie Bryce Canyon, który tak naprawd� nie
jest prawdziwym kanionem (nie płynie przez niego �adna
rzeka). Niesamowite formy skalne wyst�puj�ce w tym
parku w kształcie rozległego amfiteatru powstały na

Widok z Angels Landing na w�wóz Zion.

Angels Landing czyli L�dowisko Aniołów.
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skutek erozji termicznej i chemicznej. Przez
prawie 2/3 dni w roku w ci�gu doby wyst�puj�
tam zarówno temperatury dodatnie i ujemne.
W ci�gu dnia woda wpływa w drobne szczeliny
skalne i zamarza w ci�gu nocy powi�kszaj�c
swoj� obj�to�� i równocze�nie wytwarzaj�c
w ten sposób napr��enia, które powoduj� rozpa-
danie si� skał. Woda deszczowa ma dodatkowo
odczyn kwa�ny, dzi�ki czemu
rozpuszcza wapienne skały. Oba
procesy odpowiedzialne s� za
powstawanie takich wła�nie wi-
doków. Zdecydowanie warto od-
wiedzi� te miejsca!

Grand Canyon od północy
Widziałem ju� wcze�niej

Wielki Kanion od strony auto-
strady I40, czyli od południa.
Tam zwykle skupia si� wi�kszo��
turystycznego ruchu. Jak jest po
stronie północnej? Przede wszyst-
kim o wiele bardziej dziko, mniej
turystów i wida� z urwiska sam�
rzek� Colorado. Kanion w naj-
w��szym miejscu (w punkcie
Toroweap) ma ok. 800 m. Dla
porównania – w najszerszym

Wszystko w jednym miejscu:
paliwo, serwis, �ywno��, piwo,
ksi��ki, mapy, bro�, amunicja

i ... stare samochody.

Bryce Canyon.
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miejscu, ci�gn�cego si� na ponad 400 km kanionu – sze-
roko�� dochodzi prawie do 30 km! Gł�boko�� kanionu
przekracza nawet 1,5 km. Odwiedzamy kilka punktów
widokowych. Pami�tam, �e kiedy� przełom rzeki Co-

lorado zrobił na mnie piorunuj�ce wra�enie. Ale teraz po
zwiedzeniu Zion i Bryce emocje jakby ostygły. To zna-
czy owszem – nie mo�na odmówi� mu skali i majestatu.
Mo�e gdyby udało si� nam zej�� na dół wtedy bardziej

mogliby�my go poczu� „od
�rodka”. Na tak� wypraw�
potrzeba jednak minimum dwa
dni i najlepiej zrobi� to na
mułach (dodatkowe koszty,
a bior�c pod uwag� jeszcze
czas – zmuszeni byli�my odpu-
�ci� temat). Po nocy sp�dzonej
na campingu na terenie Parku
Narodowego i zwiedzeniu pie-
szo i motocyklem kilku punk-
tów widokowych docieramy do
drogi 89A i jedziemy w stron�
pierwszego mostu w gór� rzeki
– Navajo Bridge.

Spłyn�� Colorado?
Moje zainteresowania

dotycz� równie� kajaków. Bli-
sko 5 milionów ludzi z całego
�wiata przyje�d�a ka�dego
roku, aby zobaczy� Grand Ca-

Grand Canyon – Wielki Kanion.

Navajo Bridge – most na rzece Colorado, zbudowany w latach 1927-28.
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nyon. Zaledwie ok. 25 ty�. z nich, a wi�c 0,5%
ma przywilej spłyni�cia rzek� (zdecydowana
wi�kszo�� płynie jako pasa�erowie komercyj-
nych wycieczek).

Oczywi�cie odbycie spływu Colorado
nie wpisywało si� nijak w formuł� naszego
wyjazdu (to temat na zupełnie oddzielny wy-
jazd). Ale skoro jeste�my ju� tak blisko, to
chocia� udajmy si� jeszcze w gór� rzeki do
miejsca zwanego Lees Ferry – miejsca startu
wszystkich spływów chc�cych pokona� Colo-
rado. Jeszcze jedna wa�na uwaga – je�li nie
korzystamy z usług firm komercyjnych i chce-
my spłyn�� kanion we własnym zakresie mu-
simy uzyska� specjalne zezwolenie, na które
czeka si�… kilka lat (tylu jest ch�tnych).
Oczywi�cie nale�y przy tym wykaza� si� du-

�ym do�wiadczeniem w kajakarstwie
górskim i w zasadzie temat mo�liwy
jest do zrealizowania w oparciu
o klub kajakowy (pokazali to koledzy
i kole�anki z klubu kajakowego „By-
strze” z Krakowa, którzy zorganizo-
wali tak� wypraw� w 2013 r.).

Sp�dzili�my tam noc na samo-
obsługowym sparta�skim kempingu
w Less Ferry, a rankiem zobaczyli-
�my pierwsz� grup� na pontonach
rozpoczynaj�c� swoj� przygod� �ycia
– spływ najwi�kszym przełomem
rzeki na �wiecie (cho� nie najgł�b-
szym) – Colorado. Jeszcze tylko kilka

Miejsce pocz�tkowe spływów rzek� Colorado.

Punkty widokowe na Grand Canyon.
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zdj�� i wracamy do naszego rumaka,
zaparkowanego przy namiocie. Ter-
mometr w tym miejscu skapitulował
i na sło�cu strzałka zatrzymała si�
na… 60 stopniach! Przyznam si�,
chyba nam ju� było wszystko jed-
no… Niech b�dzie jeszcze bardziej
upalnie, no dalej! Jaszczurki i chip-
munki (takie małe wiewiórki) ga-
niaj� w t� i z powrotem wokół skła-
danego przez nas wła�nie namiotu.

Pakowanie motocykla w tych
temperaturach – czysta poezja!
Jeszcze tylko zakładamy kurtki
skórzane (wiadomo – dobra skóra
zim� grzeje, w lecie chłodzi),
kaski i p�d rozgrzanego powie-
trza w ko�cu delikatnie nas chło-
dzi. Znów w drodze…

Goldasem po bezdro�ach
Jest takie miejsce na grani-

cy Arizony i Utah pomi�dzy
Kayenta a Mexican Hat
(wzdłu� drogi 163) o nazwie
Monument Valley, czyli po
prostu Dolina Pomników. Za-
pewne wszyscy widzieli we-
sterny kr�cone przez re�ysera
Johna Forda (pono� nielubia-
nego przez miejscowych za
utrwalanie złego wizerunku
Indian), ze słynnymi kreacjami
aktorskimi Johna Wayne’a.
Tak, to wła�nie tam było cen-
trum dowodzenia re�ysera
i główny plan filmowy.

Teren Doliny Pomników zarz�dzany jest bezpo�re-
dnio przez społeczno�� Indian Nawaho. W centrum tury-
stycznym od razu wida� jakby troch� inny „porz�dek”.
Jaki� taki luz, lekki bałaganik i brak ... kompetentnych
osób, z którymi mo�na byłoby porozmawia�. No dobrze
– przecie� mamy swoje mapy, wiemy, gdzie prowadzi
droga – jedziemy! Musieli�my odbi� z drogi 163
na wschód. Po drodze bramka z opłatami.
Mieli�my wcze�niej wykupion� kart� National
Pass (wst�py do wszystkich Parków Naro-
dowych na terenie USA), jednak nie obowi�zuje
ona w tym miejscu. No dobrze, płacimy kilkana-
�cie dolarów za wjazd i doje�d�amy do du�ego
parkingu, do�� g�sto zapełnionego samochodami
turystów. Widzimy te� jeepy i obsługuj�cych je
Indian, którzy zapewne obwo�� go�ci po terenie
rezerwatu. No ale jak to – b�dziemy przesiada�
si� do katamaranów? Co? Nasz Goldas nie da
rady? Ruszamy!

Jak si� pó�niej okazało gruntowa droga
była rzeczywi�cie skrajnie podłej jako�ci.
Miejscami jej zagł�bienia były wypełnione
piaskiem i trzeba było bardzo uwa�a� przy tak
załadowanym motocyklu. Całe szcz��cie, �e cały
czas było delikatnie w dół.   Ale przecie� pó�niej

Do tego miejsca udało nam si� dojecha� w Monument Valley

Park Narodowy Messa Verda.

„Dolina Pomników” i ... pomnik westernu na stanowisku re�yserskim Johna Forda.
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b�dziemy musieli wróci� t� sam�
drog�… Oceniałem sytuacj� na
bie��co i udało nam si� w ko�cu
dojecha� do punktu widokowego
nieopodal stanowiska re�yserskiego
Johna Forda. Dalej było coraz wi�-
cej piachu i ostatni odcinek prze-
szli�my ju� pieszo. Widoki niesa-
mowite, zupełnie inne od Zion,
Bryce czy Grand Canyon. Samotne
olbrzymy w�ród morza czerwona-
wego piasku, miejscami poro�ni�te-
go rachitycznymi suchoro�lami. To
chyba kwintesencja krajobrazu
Ameryki. Ameryka�ski Dziki Za-
chód. Jeste�my w jego samym cen-
trum, gł�biej si� ju� chyba nie da.
Na pewno nie zaparkowanym obok
GL1000. Jestem i tak pełen podzi-
wu dla poczciwego staruszka, �e mimo wszystkich tru-
dów podró�y i wcze�niejszych bol�czek z elektronik�
(ju� mu dawno wybaczyłem – w ko�cu ten uszkodzony
moduł zapłonowy był akcesoryjny), wci�� jest naszym
wiernym kompanem.

Musieli�my jeszcze tylko wróci� do asfaltu, a czy
si� uda, nie było wcale takie oczywiste. W drodze po-
wrotnej Jasiek schodził z motocykla i pchał go pod gór-
k�. Jecha� we dwójk� nie było szans. Metr po metrze
posuwali�my si� do przodu. Sprz�gło pracowało na naj-
wi�kszych obci��eniach. Jeszcze troch�, zaraz szczyt...
Jeste�my. Jasiek – siadaj, mo�emy jecha� do ... kolejnego
wzniesienia.

Podró� powrotna zaj�ła nam kilka godzin, ale re-
kompensat� były widoki na zachodz�ce powoli sło�ce,
chowaj�ce si� za kolejnymi olbrzymami, wyrastaj�cymi
w bezmiarze pustkowia. Po ka�dym
z kilku podjazdów w pocie czoła
delektowali�my si� tym przedsta-
wieniem. To była nasza nagroda.

Pueblo w Messa Verda
Tak jak pisałem na pocz�tku,

Jasiek interesował si� tematyk�
Indian. Po drodze mieli�my okazj�
zobaczy�, w jaki sposób obecnie
�yj� oni w rezerwatach, co nie do
ko�ca napawało optymizmem.
Chyba nie tego spodziewał si� mój
syn, czytaj�c jeszcze w Polsce
ksi��ki o tej tematyce. Mo�e do-
tknijmy jednak samych korzeni
kultur Indian – „staro�ytnych wro-
gów”, gdy� wła�nie w ten sposób
mo�na przetłumaczy� słowo Ana-
sazi w j�zyku nawaho.

Je�li chce si� pozna� Anasazi
i ich pueblo (prekolumbijskie osie-

dla mieszkalne zbudowane w �cianie kanionu) to trzeba
koniecznie odwiedzi� Park Narodowy Messa Verda na
przedgórzu Gór Skalistych. Odbili�my w tym celu na
południe, jad�c drog� 160 z Cortez do Durango.

Te osiedla powstały, według ró�nych �ródeł, mi�-
dzy VI a XIV w. naszej ery. Poszczególne budynki uło-
�one s� tarasowo, a mi�dzy nimi znajduj� si� owalne
kivy, słu��ce prawdopodobnie w celach religijnych. Gdy
weszli�my do jednej z tych budowli bardziej pasowało to
nam jednak na pomieszczenie do przechowywania pro-
duktów �ywno�ciowych (z uwagi na przyjemny chłód).
W XIV w. mieszka�cy pueblo z przyczyn nie do ko�ca
wyja�nionych (by� mo�e kl�ska klimatyczna), opu�cili t�
okolic�.

Mniej wi�cej od Messa Verda krajobraz coraz bar-
dziej si� zmieniał. Przed nami Góry Skaliste.

Messa Verde - schodzimy do kivy.

Monument Valley - Ada�, Jasiek i Goldasiek.
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Drog� Milionów Dolarów
Million Dollar Highway zalicza-

na jest do jednych z najpi�kniejszych
dróg �wiata. Ten wła�nie odcinek US
550 pomi�dzy Silverton a Ouray nosi t�
nazw�, cho� w niektórych �ródłach
u�ywa si� tego okre�lenia na fragment
od Durango do Ouray (około 110 mil).
Równie� nazwa ma kilka interpretacji.
Do mnie przemawia najbardziej wersja,
�e w latach 30-tych, gdy budowano
drog�, w�ród powstaj�cych wtedy
w pobli�u kopal� złota i srebra po pro-
stu przerzucana ilo�� gruzu zawierała
równie� cenny kruszec o warto�ci wła-
�nie około miliona dolarów. Niech taka
wersja pozostanie.

Widoki nas „rozwalaj�”, cho� to
zupełnie inne doznania, ni� te z ostat-

nich tygodni. Wysokie góry s�
równie� i w Europie, a takich
obrazków jak chocia�by Mo-
numental Valley trudno szuka�
na naszym kontynencie...

Warunki pogodowe po-
garszaj� si�. Doje�d�aj�c
z Durango do Silverton ju�
leje. To małe miasteczko, na-
zywane równie� miastem błot-
nistych chodników, poło�one
wysoko w górach (2.836 m.
n.p.m.) jest jednym z najwy�ej
poło�onych w Stanach Zjedno-
czonych. Przez kilka miesi�cy
Droga Milionów Dolarów jest
nieprzejezdna. Wtedy �ywno��
i artykuły pierwszej potrzeby
dostarczane s� do miasta heli-
kopterem. Jak sama nazwa
wskazuje znajdowały si� tutaj
kopalnie złota i srebra, których
pozostało�ci mo�na podziwia�

do dnia dzisiejszego, a niektóre nawet zwiedza�. Mimo
padaj�cego deszczu decydujemy si� wła�nie na zwie-
dzanie z przewodnikiem pobliskiej kopalni. Nie musimy
zakłada� przygotowanych dla zwiedzaj�cych �ółtych
płaszczy przeciwdeszczowych. My jeste�my ju� od-
powiednio ubrani zsiadaj�c z motocykla. Wsiadamy
do małych wagoników i wje�d�amy w gł�b kopalni.
Na pocz�tku jest zupełnie ciemno, ale po dojechaniu
na miejsce zapalaj� si� niemrawe �wiatła. Potem prze-
wodnik pokazuje nam dawniej u�ywane urz�dzenia
przy pozyskiwaniu kruszca, przybli�a metody dr��enia
tuneli i odprowadzania wody i wiele innych tematów
zwi�zanych z prac� w kopalni. To była bardzo ciekawa
wycieczka.

Dojechali�my do Silverton i ...

... jedziemy zwiedza�
kopalni�.
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Na nas ju� czas. W drodze po-
wrotnej je�dzimy jeszcze troch� po
rzeczywi�cie nieutwardzonych bocz-
nych „błotnistych chodnikach” Silver-
ton i udajemy si� na północ w stron�
Ouray i dalej – Montrose.

Jam Ci górol spod samiu�kich Tater
Przestało w ko�cu pada�. Doje�-

d�aj�c do Ouray, czyli ko�cówki Drogi
Miliona Dolarów zrobili�my tylko krót-
ki postój. Ostatnie dni sp�dzali�my
w namiocie – czas poszuka� motelu.
Tutaj ceny jednak za wysokie, jak na
nasze kieszenie. Poszukamy czego�

bli�ej wi�kszego miasta – Montrose.

To była dobra decyzja i nasz�
uwag� zwrócił napis Black Canyon
Motel. W ogóle w Górach Skalistych
jakie� drogie te noclegi. Ju� wcze�niej
szukali�my czego� w Durango, ale po-
ni�ej 100 dolarów ci��ko było co� zna-
le�� (mówimy cały czas o motelach)
i wyl�dowali�my wtedy znów na kempingu w namiocie.

W Montrose ju� taniej, ale jak przypominamy so-
bie relatywnie niskie ceny np. w Las Vegas jako� tak
trudno si� przestawi�. Rozmawiamy w recepcji i zaga-
duj� co� po polsku do Ja�ka. A tu nagle recepcjonista
przechodzi równie� na jak�e nam dobrze znany

j�zyk ojczysty. Wspaniale! Zostajemy tu ju� na pewno!
Po otrzymanym rabacie za nocleg i perspektywie łó�ka
z prysznicem morale bardzo nam podskoczyły. Poznaje-
my wła�ciciela – seniora, polskiego górala, który w la-
tach 80. zaczynał od Chicago, a jak odło�ył troch� „zie-
lonych” kupił motel w Colorado. �ci�gn�ł cał� rodzin�
i razem prowadz� business.

Wła�ciciel Black Canyon Motel.

Black Canyon of the Gunnison.
National Park

Black Canyon w Gunnison National Park.
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To z pewno�ci�
nie jest łatwy kawałek
chleba, ale wida�, �e
�yje im si� dobrze
i w ogóle nie �ałuj�
pozostawienia chica-
gowskiego „Jackowa”
i przeprowadzki w Gó-
ry Skaliste. Co wi�cej,
wła�ciciel poleca nam
odwiedzenie Czarnego
Kanionu rzeki Gunni-
son (Black Canyon of
the Gunnison National
Park), którego w ogóle
nie mieli�my w planach
i podaje nam namiary
na kolejnych wła�ci-
cieli motelu w Colora-
do Springs. Czyli wie-
my ju� gdzie jecha�
nast�pnego dnia.

Po�egnanie z Rocky
Mountains

Czarny Kanion rzeki Gunnison nie jest ani naj-
gł�bszy, ani najdłu�szy. Jest po prostu inny: bardzo w�-
ski, z cz�sto pionowymi �cianami si�gaj�cymi ciemnych
otchłani – st�d chyba jego nazwa „black”, czyli czarny
(dno w�wozu jest prawie cały czas niedo�wietlone). Na-
zwa Gunnison pochodzi z kolei od kapitana Johna Wil-
liamsa Gunnisona, który w 1853 r. poprowadził tu wy-
praw�, aby znale�� tras� do wytyczenia linii kolejowej
przez Góry Skaliste. Został zabity przez Indian Pajutów.

Cały park zwiedza si� w miar� łatwo, gdy� przez
jego teren biegnie ponad 10-kilometrowa asfaltowa dro-

ga, na której znajduj� si� zagospodarowane punkty wido-
kowe. Mo�emy do nich doj�� krótkimi spacerami z par-
kingów. Najwi�ksze wra�enie robi gł�boko�� kanionu
(ponad 800 m) i zupełna niedost�pno�� jego wn�trza.
Warto było odwiedzi� to miejsce.

Tego samego dnia, jad�c cały czas przez wysokie
góry, dotarli�my do Colorado Springs. Wła�ciciele mo-
telu w tym mie�cie byli ju� uprzedzeni. Znów rozma-
wiamy w recepcji po polsku, dzielimy si� naszymi wra-
�eniami z podró�y, wymieniamy kontakty. Kolejnego
dnia zwiedzamy jeszcze pobliski malowniczy park krajo-

brazowy Garden of the
Gods (Ogród Bogów).
Pono� Amerykanie lu-
bi� uskutecznia� tam
ameryka�ski spacer „in
american style”, czyli
najwolniejszy bieg
w aucie; otwarte okno
i łokie� poza nim. My
wybrali�my wariant
tradycyjny. Parking,
cho� zapakowany po
brzegi, przytulił jednak
poczciwego Goldaska,
a my pieszo udali�my
si� na spacer asfalto-
wymi uliczkami. Park
rzeczywi�cie wart jest
zobaczenia. Mog�
�miało poleci� go
wszystkim, którzy nie

Garden of the Gods – „Ogród Bogów” koło Colorado Springs.

Prosz� wycieczki, jeste�my w Górach Skalistych.
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maj� czasu na poznanie bardziej
odległych miejsc Utah czy Arizony,
a chcieliby poczu� ten „klimat”,
b�d�c w Górach Skalistych
w okolicy Denver. To taka
pigułka w skali mikro. Zoba-
czymy wi�c obrazy troch�
przypominaj�ce Monumental
Valley, czyli strzeliste skałki w
kolorach od piasku, przez
ró�owo�ci do ceglastej
czerwieni porozrzucane po
suchej równinie. Dostrze-
�emy „zbalansowane
kamienie”, które widzieli�my ju�
wcze�niej nieopodal Navaho Bridge nad
Colorado. Dokładaj�c do tego majestat samych Gór Ska-
listych w tle i ciekawej oraz bardzo zró�nicowanej szaty
ro�linnej – po prostu szkoda byłoby odpu�ci� sobie to
miejsce.

Upajamy si� widokami, ale wkrótce musimy opu-
�ci� Góry Skaliste. Przed nami na wschodzie kraina prerii
– Wielkie Równiny.

Te drobne nieracjonalne decyzje…
Wje�d�aj�c na prerie przypomniała mi si� ksi��ka

z lat 70. Roberta Pirsiga, do której cz�sto wracam. Nie
jest moim celem porównywanie si� do jego podró�y
z tamtego okresu, po której napisał „Zen i sztuka oporz�-
dzania motocykla”. Co prawda te� podró�ował z synem,
ale mieli jeszcze na drugim motocyklu kompanów i nie

jechali Hond�, tylko BMW. Oczywi�cie
nie ma to tutaj wi�kszego

znaczenia.

Jedynie
opis, który zamie�-
ciłem na pocz�tku

tego artykułu, bar-
dzo trafnie oddaje

nasz� zabaw� w kot-
ka i myszk� z nad-

ci�gaj�c� burz�. W gó-
rach ten deszcz był
jako� taki oczywisty.

W ko�cu to wysokie
Góry Skaliste. Ale tu, ju�

na prerii wida� wszystko
jak na dłoni i niemal�e

czu� to, co za chwil� nastanie. A mo�e
jednak uda si� min�� j� bokiem… Mo�e przy-
spieszy�? Mo�e wybra� troch� inn� drog�? Jednak Pirsig
miał racj�, mo�na jedynie obserwowa� „jak zbli�a si�
coraz bardziej i bardziej, i to jest wszystko, co mo�emy
zrobi�” .

  Nam udało si� przyj�� dosłownie par� kropli i
wy�lizgn�� si� z jej obj��. Chciałem co prawda wcze�niej
zakłada� przeciwdeszczówki, ale Jasiek zaprotestował.
I wła�nie tych kilka minut po�wi�conych na zakładanie
ciuchów, sko�czyłoby si� zapewne znalezieniem si� w
samym �rodku nawałnicy. W podró�y pewne rzeczy trze-
ba po prostu zostawia� drobnym decyzjom,

Drog� I71 do „Ostatniej Szansy”.

Zbalansowany „kamyczek”.
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przychodz�cym ot tak, po prostu. Nie do ko�ca racjonal-
nie. Nie do ko�ca zdroworozs�dkowo. Nie do ko�ca
przewidywalnie w skutkach. Stanowi� one jednak niero-
zerwaln� cz��� całej wyprawy.

Last Chance i Route 36
Tak, to był �elazny „kamie� mi-

lowy” wyprawy. Zapytacie – Last
Chance, czyli „ostatnia szansa” – co to,
i gdzie to, u licha jest? Ani w przewod-
nikach tego nie opisuj�, ani nawet dobry
wujek „Google” nie wyłapuje tej miej-
scówki.

Jako� nie trzymam si� kurczowo
sugerowanych w przewodnikach tras
przejazdu. Owszem – zbieram te
wszystkie informacje, ale robi� z nich
„swoj� bajk�”. Przecie� mogliby�my
poci�gn�� dalej, na wschód, opisywa-
nym ju� niejednokrotnie szlakiem drogi
66 do Chicago. Mogliby�my, ale wy-
znaczyli�my sobie zupełnie inny cel…

Otó� okazuje si�, �e jest jeszcze jedna stara droga z za-
chodu na wschód, wybudowana dokładnie w tych sa-
mych latach, co legendarna 66 (w 1926 roku). I mam tu
na my�li drog� 36. Dlaczego akurat US36? Nie zapisała
si� przecie� w literaturze, utworach znanych muzyków
czy te� na filmach. Nie jest praktycznie w ogóle rekla-
mowana jako trasa turystyczna. Ma jednak dla mnie jed-
n� wielk� warto�� w dniu dzisiejszym. Ta droga wci��
�yje jako główna o� komunikacyjna mi�dzy małymi, w
du�ej ju� mierze wyludnionymi miasteczkami o charakte-
rze rolniczym. Chciałem zobaczy�, jak wygl�da ta praw-
dziwa Ameryka Wielkich Równin.

Niestety, coraz to nowe odcinki tej drogi s� mo-
dernizowane i zast�powane szybkimi dwupasmówkami,
jak np. I72 od miejscowo�ci Hannibal do Springfield. Ale
odcinek od Denver do Hannibal pozostał jeszcze w du�ej

„Domek na prerii” Laury Ingalls Wilder?  Zapewne nie,  ale ... „Ameryka B” – na 100%.

„get your kicks on road 36”



42                                                                                                                                                            Wakacyjne woja�e

MOTOCYKL MOJE HOBBY   4/2015

mierze nienaruszony. Nie planowali�-
my pojecha� do stolicy Gór Skalistych
– Denver, ale mo�emy wbi� si� na 36
od południa. Patrz� na papierow� map�,
zakupion� jeszcze w Polsce (wydaw-
nictwa Reise – warte polecenia, rów-
nie� z uwagi na wodoodporno�� i wy-
trzymało�� na przetarcia) i wszystko
zaczyna mi si� układa�. Skierujemy si�
z Colorado Springs na północny
wschód do skrzy�owania dróg 71 i 36.
Wi�ksz� cz��� Wielkich Równin prze-
jedziemy od Last Chance a� do
Springfield trzymaj�c si� cały czas
Route 36, dystans 780 mil, czyli ok.
1.250 km. Parafrazuj�c wi�c słowa
piosenki z 1946 r. Bobbiego Troupa
pozostaje mi napisa�: „get your kicks
on road 36”. Nawet rym pasuje.

Pogoda polepsza si�. Jeszcze przy drodze 71
mijamy setki wiatraków rozmieszczonych na polach.
Ruch praktycznie zerowy. Droga zadbana, starannie
wykoszone pobocza i zero �mieci. Doje�d�amy
w ko�cu do Last Chance. Na lewo kierunkowskaz na
Denver, a my udajemy si� na prawo, na wschód. Za-
raz po wjechaniu na 36 zaparkowali�my na chwil�
motocykl przy opuszczonym barze Dairy King. Jak
si� cholernie ciesz�, �e tu jestem. Dojechali�my chyba
do najwi�kszej dziury, ale o to nam wła�nie chodziło.
Małe rzeczy potrafi� cieszy�, a z nich składa si� prze-
cie� wi�kszo�� naszego �ycia. Wła�nie z takich
„ostatnich szans” gdzie� na ko�cu �wiata…

Prowincjonalna Ameryka te� ma swój niepowtarzalny urok.
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W samym �rodku USA
Przejazd przez prerie to w zasadzie jedna długa

prosta, troszk� w gór�, troszk� w dół. Przestrzenie. Wiel-
kie połacie pól ze zbo�ami i kukurydz�. Co kilkadziesi�t
kilometrów jakie� miasteczko, zwykle z jedn� stacj� ben-
zynow�, która pełni funkcj� równie� sklepu i restauracji,
obok której skupia si� całe �ycie mieszka�ców. Tu nie
ma w zasadzie turystów. Mo�emy za to poczu� klimat
takiego normalnego, zwykłego �ycia mieszka�ców pro-
wincji.

Doje�d�amy do jednego z takich miasteczek. Jest
ju� mocne popołudnie. Pytam napotkanego mieszka�ca –
czy wie Pan gdzie mo�na rozbi� namiot? – Kempingu
u nas nie ma, ale mamy park. O tam przy jeziorze. Roz-
bijajcie si� gdzie chcecie. Potem dodaje, �e pracuje (b�d�
pracował, ju� tego dokładnie nie pami�tam) dla tego mia-
sta jako urz�dnik i jeszcze raz potwierdza swoje słowa
i mówi, �eby�my si� nie martwili. OK. – rozbijamy si�
w parku. Widzimy ju� tam zaparkowanych kilka kempe-

rów (wygl�dały bardziej jako stacjonarne) i ze dwie ci�-
�arówki. Namiot rozbijamy na trawce jako jedyni. Jesz-
cze jakie� zimne piwko i cola dla Ja�ka i kładziemy si�
spa�.

Kolejnego
dnia dojechali�my
do geograficznego
�rodka USA, który
znajduje si� wła-
�nie w Kansas.
Zje�d�amy na
pobliski parking.
Tłumów nie ma –
jeste�my my na-
szym Goldaskiem
i facet z pi�knym
starym kr��owni-
kiem szos na
przyczepce – za-
pewne z lat 60.
Wkrótce odjechał

i zostali�my sami. Tak naprawd� to wi�ksza cz��� drogi
ju� za nami. Na pewno je�li chodzi o zwiedzanie. Cz���

wschodni� po prostu mamy przejecha�
z „kamieniami milowymi” w Chicago,
Waszyngtonie i Nowym Jorku.

Nad Jeziorem Michigan
W stanie Missouri przekraczamy

rzek� Missisipi na wysoko�ci miasta
Hannibal. Jest ju� wi�kszy ruch i tak
b�dzie a� do Springfield i potem im
bli�ej Chicago tym gorzej. Nie mamy tu
ju� innej mo�liwo�ci i musimy cz��cio-
wo porusza� si� autostradami. Mamy
przejecha� Chicago i dosta� si� do Hi-
ghland Park nad Jeziorem Michigan,
gdzie oczekuje nas moja siostrzenica,
która mieszka tam z m��em.

W mie�cie bez GPS-a byłoby
bardzo trudno si� porusza�. Aha – u�ywali�my zwykłego
samochodowego Garmina Nuvi 50, zakupionego przed
wypraw� na znanym wszystkim portalu aukcyjnym

W samym, geograficznym  �rodku USA.

Nocleg w ... miejskim parku, gdzie� przy Route 36.
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dosłownie za 150 zł. Trzeba było tylko wgra� na karcie
pami�ci mapy całych Stanów. W obudowie bryzgosz-
czelnej przymocowanej do kierownicy (dzi�ki Wojtku!)
spisywał si� nienagannie przez cał� wypraw� (jedynie na
samym pocz�tku, jeszcze w Los Angeles, zawiesił si�

i trzeba było zrobi� twardy restart). Papierowa mapa
zawsze była pod r�k� w przymocowanym do torby na
bak mapniku, cho� w miastach ju� nie miała du�ego za-
stosowania. W ko�cu w latach 90. jako� dawałem sobie
rad�, wi�c i teraz, nawet gdyby elektronika zawiodła, te�

by�my z pewno�ci� osi�gn�li cel. Naj-
wa�niejsza sprawa to wiedzie� w jakim
kierunku geograficznym pod��amy, ob-
serwowa� drogowskazy, a w pobli�u
miejsca docelowego zawsze przecie�

mo�na zapyta� jeszcze miejscowych.
Fajnie, �e s� te GPS-y, ale jako wspoma-
ganie, a nie jako nasz główny wyznacz-
nik trasy przejazdu.

Dojechali�my w punkt. Ewa i jej
m�� Joe ju� na nas czekaj� z kolacj�. Jak
to dobrze by� znów w domu! Prysznic,
jedzonko, pogaduchy. O, jak dobrze!
Regeneracja trwała a� trzy dni. Ale chy-
ba sobie na to zasłu�yli�my… Samo
Chicago zasługiwałoby na osobny arty-
kuł, wi�c tylko wspomn�, �e jest trzecim
co do wielko�ci miastem w USA, po Los
Angeles i Nowym Jorku. Chicago to
równie� najwi�ksze skupisko Polonii

(ponad milion!). Szacuje si�, �e około 250 tysi�cy z nich
mówi na co dzie� po polsku. Jeden dzie� sp�dzili�my
w samym downtown (czyli �cisłym centrum), a kolejny
po�wi�cili�my na odwiedziny znajomych, jeszcze z mo-
ich czasów studenckich i objechanie „starych �mieci”
nieopodal słynnego Jackowa, czyli polskiej dzielnicy
w Chicago.

Najlepiej czuli�my si� jednak w domu u mojej sio-
strzenicy. Po „naładowaniu akumulatorów” – czas na
długi przejazd do Waszyngtonu.

Chicago Downtown

Z wizyt� u Piotra Chmieli�skiego.
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W stolicy
Mi�dzy Chicago a Waszyngtonem pokonali�my

najdłu�szy odcinek w ci�gu jednego dnia. Wyniósł on
dokładnie 667 mil, czyli 1.074 km. To du�o. Zdecydo-
wanie za du�o, ale w Waszyngtonie byli�my umówieni
z Piotrem Chmieli�skim – polskim podró�nikiem,
kajakarzem – i nie chcieli�my go zawie��. Brał
on udział m.in. w słynnej wyprawie Canoandes
w 1979 r., po rzekach obu Ameryk oraz
spłyn�ł kanionem rzeki Colca. Znany jest
równie� z przepłyni�cia Amazonki
i odkrycia jej �ródeł w 1985 r.,
co odnotowane zostało
w Ksi�dze Rekordów
Guinessa.

Sp�dzili�my jedn� noc w jego domu rozmawiaj�c i o mo-
tocyklach, i o kajakach. Je�dzi Harleyem, ale przecie�
w ko�cu to te� motocykl. Bardzo miłe i serdeczne spo-
tkanie.

Kolejnego dnia
zwiedzamy Kapitol
(z zewn�trz) i zgodnie
z planem, spotykamy
si� w dniu 19 lipca
z uczestnikami XIII
Motocyklowej Piel-
grzymki z Chicago do
Ameryka�skiej Cz�-
stochowy w Doyles-
town w Pensylwanii.
Po mszy �wi�tej
w waszyngto�skiej
Bazylice Niepokala-
nego Pocz�cia przył�-
czamy si� do grupy
pielgrzymów wraz
z Andrzejem Podgór-
skim, z którym na-
wi�załem kontakt
jeszcze w Polsce.

Do Ameryka�skiej Cz�stochowy
Tym razem poruszamy si� prawie wył�cznie
autostradami. Jedziemy szybko, jak dla mnie

zdecydowanie za szybko. Nie wiem dlaczego cała
kilkunastoosobowa podgrupa porusza si� po lewym

pasie autostrady. Tak prowadzi pilot. Przyznam
si�, �e było to dla mnie bardziej stresuj�ce ni�

jazda po piaszczystych wzniesieniach
Monumental Valley. Bardzo si� ciesz�,

�e mo�emy wzi�� udział w tej
pielgrzymce – tylko dlaczego musimy

tak p�dzi�? Fakt, �e nasza poczciwa
Honda była chyba najstarszym

motocyklem spo�ród
wszystkich uczestników.

Ale

dawała rad�. W ko�cu pierwotnie była zaprojektowana
przecie� bardziej jako super-bike, ni� turystyczny poły-
kacz kilometrów. Gdy dojechali�my na miejsce

W Waszyngtonie ogl�damy m.in. Kapitol i ...

... spod  bazyliki Niepokalanego Pocz�cia NMP wyruszamy
na pielgrzymk� do Ameryka�skiej Cz�stochowy.



46                                                                                                                                                            Wakacyjne woja�e

MOTOCYKL MOJE HOBBY   4/2015

odetchn�łem z ulg�. Wiedziałem, �e przyje�d�a jeszcze
grupa motocyklistów z Nowego Jorku i nosiłem si�

z zamiarem doł�czenia do nich po pielgrzymce. Ale jak
te� tak maj� p�dzi�, to ja jednak odpuszcz� i pojad�
swoim tempem.

Tego samego dnia o 21 miało miejsce czuwanie
nocne w kaplicy. Sanktuarium opiekuj� si� Ojcowie Pau-
lini. Po sp�dzonej nocy w Domu Pielgrzyma uczestni-
czymy we Mszy �wi�tej (mój syn słu�y nawet jako mini-
strant), rozmawiamy z Polakami mieszkaj�cymi na stałe
w USA i zwiedzamy tak�e pobliskie obiekty. Dowiadu-

jemy si� od organizatorów, �e jeste�my chyba pierwszy-
mi uczestnikami tej pielgrzymki, którzy przyjechali z
Polski (i to w dodatku z Kalifornii). Rzeczywi�cie nasza

tablica
reje-
stracyj-

na z napisem CAL cz�sto była powo-
dem do nawi�zania rozmowy.

Meta
Wyje�d�amy jako jedni z ostat-

nich. Przed nami ostatni etap (ok. 60
mil). Zbli�amy si� do celu naszej po-
dró�y – Woodbridge – nieopodal No-
wego Jorku. Ale jeszcze jedna wiado-
mo��. Okazuje si�, �e jak poradzili�my
sobie z napraw� motocykla, jeszcze na
pocz�tku naszej wyprawy, Artur Za-
wodny zdecydował przyjecha� z Polski
do Nowego Jorku i spotka� nas na miej-
scu. Wspaniale! Mo�e z pocz�tku, tak
do ko�ca nie wierzył, �e stary Goldasek
da rad� (ale w sumie przecie� nie wy-
suwałby wtedy nam takiej propozycji).
Podje�d�amy wi�c pod wskazany adres

Ameryka�ska Cz�stochowa.

�wi�cenie motocykli.

Jasiek w piusce... :)
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brata Artura. Tylko co zeszli-
�my z motoru podbiega Artur

– akurat był na joggingu
(uprawia biegi nieprzerwanie
od kilkudziesi�ciu lat maj�c za
sob� wiele maratonów i pół-
maratonów). Co za rado��!
Przeprowadzili�my Goldaska
przez całe Stany. Licznik
wskazuje dokładnie 24.517
mil. Przejechali�my wi�c dy-
stans 4.552 mil, a wi�c ponad 7.300 km.

Na sam Manhattan w Nowym Jorku nie wje�d�a-
my ju� motocyklem. Przyznam si�, �e mam do�� poru-
szania si� po takich aglomeracjach. Wystarczył mi objazd
po Los Angeles, Chicago i Waszyngtonie. Swoje klimaty
zostawiłem gdzie� na pustkowiach Anza-Borrego i Jos-
hua Tree, brodz�c w Virgin River w kanionie Zion, czy
w ko�cu na drodze 36 w Last Chance. Oczywi-
�cie na Manhattanie byli�my, nawet dwukrotnie,
ale dostali�my si� tam promem pasa�erskim.
Tylko, �e Nowy Jork to ju� nie temat na ten
artykuł. Z promu patrz� na bezmiar Atlantyku na
wschodzie. Udało si�! Zostawili�my po sobie
�lad od Pacyfiku do Atlantyku!

Ko�cz�c…
Znów tekst Pirsiga: „Je�li przyj��, �e cała

wiedza ludzka, całe poznanie jest olbrzymi�

hierarchiczn� budowl�, to wy�yna rozumu
znajduje si� na najwy�szych wierzchołkach tej
budowli, w najbardziej ogólnych i abstrakcyj-
nych rozwa�aniach. Niewielu ludzi tam docie-
ra. W�drówka ku tej wy�ynie nie przynosi �ad-
nego uchwytnego po�ytku, lecz jej surowe pi�k-
no, tak jak pi�kno szczytów otaczaj�cego nas
�wiata materialnego, czyni tak� podró� – dla
niektórych ludzi – wart� podj�cia”.

Z pewno�ci� nie dotarłem na szczyt tej
budowli. Ba, jestem jeszcze daleko. Ale jednego
jestem pewien. �e podró� z synem starym moto-
cyklem, która niejako poł�czyła niewidzialn�
nici� dwa oceany, pozwoliła zbli�y� si� do
wierzchołka. Biegn�c teraz my�lami po tym

pozostawionym �ladzie my�li, jestem pewien, �e było
warto zada� sobie ten trud. Relacje nawi�zane z synem
– bezcenne! Ten cho�by jeden raz w �yciu – warto!

Adam Grzegorzewski
PS. Najwi�ksze podzi�kowania składam Arturowi Za-

wodnemu, bez którego nasza podró� nie doszła by
nigdy do skutku.

Dojechali�my! U celu przywitał nas sam Artur Zawodny. Na liczniku przybyło 4,5 tys. mil.

Po umyciu, ten moto-zabytek – znów jak nowy!


