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Oznaczona jest w terenie kwadratem w kolorze żółtym
przekreślonym zielonym pasem.
Powstała dla upamiętnienia osób, zaangażowanych w akcję
pomocy prześladowanym robotnikom. Członkom Komitetu Obrony
Robotników ( KOR ), członkom i organizatorom Wolnych Związków
Zawodowych. Odważnym ludziom, którzy w trudnych czasach
rzeczywistości PRL umieli mówić prawdę i całym swoim życiem
świadczyć, że jest ona inna niż pokazuje to Dziennik TV.
Przebiega następująco: ul. 23 Marca, Mała Gwiazda, Gliniana Góra,
Rezerwat Przyrody „Zajęcze Wzgórze”, ul. Kasprowicza.
Długość ścieżki 5,5 km.
Spacer rozpoczynamy w Dolinie Gołębiewskiej, w miejscu przecięcia ulicy 23-Marca z „zielonym”
szlakiem turystycznym (Sopot Kamienny Potok – Skarszewy) i razem z nim podążamy krętą leśną drogą
do węzła szlaków nazwanego Małą Gwiazdą.
Po drodze, z lewej strony mijamy Ośle Wzgórze górujące nad Zawrotną Doliną odnogą Doliny
Gołębiewskiej.
Szczególną uwagę zwracamy na wścibskie oczy agentów, wszędzie i stale, obserwujących nasze
poczynania na ścieżce. Ciekawe ilu ich kreci się po tym lesie. Warto policzyć, a sprawdzić można
w Oddziale PTTK w Sopocie.

Na Małej Gwieździe spotykamy szlaki: koloru czarnego „Wzgórz Szymbarskich” idący z Sopotu
do Sierakowic, Sopockie Szlaki Spacerowe „Saren” oraz „Lisów”.
Szlak „Wzgórz Szymbarskich” to jeden z najdłuższych szlaków naszego regionu o długości
125,9 km. Doprowadza do centralnej części wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego, dociera do Wzgórz
Szymbarskich, które ze swą kulminacją - Wieżycą (329 m n.p.m.) są nie tylko najwyżej położonym
miejscem na Pojezierzu Kaszubskim ale na całym Niżu Środkowoeuropejskim. Przecina krąg Jezior
Raduńskich przechodząc na ich drugi brzeg Kaszubską Bramą i zmierza w Lasy Mirachowskie,
by doprowadzić nas do Sierakowic

Na Małej Gwieździe w dniu 17 grudnia 2016 roku wspólnym staraniem, Koleżanek i Kolegów
z Oddziału PTTK im. dr. Aleksandra Majkowskiego w Sopocie, został odsłonięty kamień upamiętniający
„Tym
którzy
wędrowali
na
szlakach
Sopotu,
Polski
i
Świata”.
Ma on przypominać o wszystkich, którzy daleko wyprzedzili nas na szlaku życia.
Kamień ten stanął na tym ważnym węźle szlaków turystycznych, dzięki staraniom wszystkich Koleżanek
i Kolegów, którzy do jego budowy dorzucili swoje kamyczki. W pobliżu ukryto „Kapsułę Czasu”, która
zostanie otwarta w 100 lecie Oddziału PTTK w 2051r.
Ruszamy dalej, podążamy grzbietami Poziomkowych Wzgórz by wreszcie dostrzec do Glinianej
Góry (Sępie Wzgórze). Z punktu widokowego na tym wzniesieniu rozpościera się wspaniały widok
na uzdrowisko i Zatokę Gdańską. U podnóża widzimy barwną płytę stadionu lekkoatletycznego
usytuowanego w Dolinie Owczej, której nazwę należy wiązać z wykorzystaniem w przeszłości tego terenu
do wypasu owiec z folwarku klasztornego cystersów. Dochodzimy do granic rezerwatu. Po lewej okrążamy,
Zajęcze Wzgórze.
Rezerwat Przyrody „Zajęcze Wzgórze”, zajmuje powierzchnię 11,74 ha. Chroniony jest tam
starodrzew buka i dębu. Występuje około 90 gatunków roślin naczyniowych, w tym chronione bluszcz
pospolity, jarząb szwedzki, marzanka wonna, konwalia majowa.
Mijając obszar rezerwatu dochodzimy do ul. Kasprowicza gdzie kończymy naszą wędrówkę.
Fotoreportaż ze Szlaku Borsuka - zobacz zapraszam!

