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GREEN VELO
czyli Białowieża – Gołdap tam i z powrotem

Tego jeszcze na rowerach nie robiliśmy. Postanowiliśmy bowiem spróbować „sakwiarstwa”. Na
początek w nieco lżejszej formie ze wspomaganiem przez „wóz techniczny” zapewniony przez Zębo-
la, ale w drugim tygodniu wyjazdu już całkiem samodzielnie.

Na wyjazd, szlakiem Green Velo z Białowieży do Gołdapi liczącym ok. 500 km organizowany
przez średnie pokolenie Watrowców, namówiła nas Paskuda. Grupa miała liczyć ok. 20 osób i więk-
szość z nich znaliśmy co nieco z kilku wyjazdów pierwszoszomajówkowych – tzw. „pieluchonaliów”
(choć latorośl uczestników dawno już z pieluch wyrosła).

Ostatecznie większość uczestników pojechała do Białowieży komunikacją publiczną już w pią-
tek, Zębol (Darek B.) z żoną i synem Pawłem dojechali również w piątek samochodem z przyczepką
i rowerami uczestników. Ja i Jola wyruszyliśmy swoim autem z rowerami na dachu w piątek po pracy
i na miejscu byliśmy nieco po północy.
Bia³owie¿a - Gródek

Start miał nastąpić w sobotę o 9:00 rano, ale w rezultacie wyruszyliśmy po 11:00. Białowieży nie
zwiedzaliśmy – większość była tu już rok temu, a my i tak zamierzaliśmy tu wrócić.

Już po pierwszych 10 km nieco wertepiastą, leśną drogą zauważyłem, że coś jest nie tak z moimi
sakwami. Joli zakupiliśmy nowe sakwy Crosso Clasic, ja miałem pożyczone od kolegi i nigdy jeszcze
niewykorzystywane jakieś „no-name'y”. Mimo tego, że część bagaży jechała przyczepką, plastikowe
haki jednej z moich sakw nie wytrzymały wstrząsów i urwały się. Póki co podwiązałem sakwę sznur-
kiem, ale wiadomo już było, że w Białymstoku muszę zakupić porządne sakwy.

Pierwszego dnia przejechaliśmy ok. 73 km, a pierwszy nocleg wypadł na nieoficjalnym polu
namiotowym nad jeziorem w Zarzeczanach koło Gródka. Zresztą większość noclegów przewidziana
była pod namiotami. Co do żywienia, to zakładaliśmy jedzenie obiadów w restauracjach i barach – po
drodze lub po zakończeniu trasy.
Gródek - Supraœl - Bia³ystok

Drugiego dnia zaznaliśmy próby deszczu, który dopadł nas kilka km przed Supraślem. Udało się
jednak dojechać do miasta i schronić się w tatarskiej knajpce, gdzie zjedliśmy obiad. Gdy przestało
padać podjechaliśmy do kompleksu klasztorno-cerkiewnego, którego centralnym punktem jest zre-
konstruowana w latach 80-tych XX w. cerkiew obronna. Po cerkwi i klasztorze oprowadził nas bar-
dzo sympatyczny młody zakonnik.

Chętnie obejrzelibyśmy znane muzeum ikon, ale nie było już na to czasu.
Tego dnia dojechaliśmy do Białegostoku, znajdując po drodze harnasiowy akcent – ul. Harna-

siów w dzielnicy Wygoda.
Bia³ystok - Tykocin - Strêkowa Góra

Trzeci dzień rozpoczęliśmy od pobieżnego zwiedzenia Białegostoku – w szczególności pałacu i
ogrodów Branickich, a potem wyruszyłem na poszukiwanie sklepu ze sprzętem turystycznym w celu
zakupu sakw – w końcu firma Crosso ma siedzibę właśnie tutaj. Sklep znaleźliśmy nie bez trudu na
terenie jakichś baz i magazynów, ale sakwy udało się kupić. A potem wróciliśmy na szlak i udało się
nawet spotkać z resztą grupy. Za miastem zrobiliśmy jednak wraz z Paskudą, Darkiem i Tymkiem
kolejny odskok od trasy i grupy, aby obejrzeć pałac w Choroszczy. A potem polnymi drogami, wa-
riantem własnym dotarliśmy do kolejnego ciekawego miasteczka – Tykocina. Tu obejrzeliśmy ko-
ściół, rynek, zrekonstruowany zamek i starą synagogę. A potem udaliśmy się na obiad, tym razem do
restauracji żydowskiej, w której można było też obejrzeć wystawę poświęconą historii Żydów w Ty-
kocinie.

Kolejnymi atrakcjami na trasie była zagroda żubrów w Kiermusach oraz zrekonstruowany zamek
mieszczący muzeum oręża, malowniczo położony wśród łąk nad Narwią.

Nocleg (jedyny pod dachem) mieliśmy tym razem zarezerwowany w Ośrodku Edukacji Ekolo-
gicznej w Strękowej Górze.
Strêkowa Góra - Osowiec - Dolistowo Stare

Trasa trzeciego dnia przebiegała wzdłuż doliny Biebrzy. Bagna Biebrzańskie są na pewno wyjąt-
kowym obszarem pod względem przyrodniczym, jednak aby docenić ich wartość i wyjątkowość,
trzeba by poświęcić im znacznie więcej czasu, niż jest to możliwe podczas rowerowej wędrówki. My
mogliśmy zatem jedynie rzucić okiem na rozległy, zielony krajobraz z punktów widokowych znajdu-
jących się przy drodze.

MAGICZNY RAJD
„STUDENCI GÓROM”

Sopotnia 5–6.11.2016
Każdemu człowiekowi przydałaby się ma-

giczna kula albo talia tarota, która powiedziałaby
mu co go czeka albo co jest dobrym pomysłem
na przyszłość. Czasem jednak wystarczyłaby
odrobina rozsądku, żeby zauważyć, że organizo-
wanie rajdu w sobotę, gdy w środę w nocy wra-
ca się z urlopu, może być trochę stresujące…

Nas jednak to nie odstraszyło – lecąc samo-
lotem z Tel Avivu do Katowic, nasze myśli za-
przątały głównie takie tematy, jak wróżenie z fu-
sów, horoskopy z metra i skąd by tu wziąć ma-
giczną kulę.

W ten sposób, z nieocenioną pomocą Ani L.,
która zajęła się zapisami, oraz Marka K. i Bartka
Ł., którzy zgodzili się prowadzić trasy, udało
nam się szczęśliwie zrealizować kolejny rajd –
Magiczny Rajd „Studenci Górom”, który odbył
się w tym roku w nietypowym, bo listopado-
wym, terminie, w chatce AKT Dobrodziej w So-
potni.

Rajdowicze mieli do wyboru dwie trasy –
„Wokół Sopotni”, czyli pętlę przez Romankę i
Rysiankę, oraz „Przez Pilsko”, która prowadzi-
ła… przez Pilsko. Z zapisków prowadzących:

Pierwsza grupa ruszyła z Sopotni Wielkiej;
początkowo rozczłonkowani, ale jeszcze przed
punktem kulminacyjnym wędrówki – Romanką
– udało się skompletować wszystkich uczestni-
ków trasy. Następnie wstąpili do schroniska na
Rysiance na ciepłą herbatę, a potem już w dół
malowniczym szlakiem do doliny Sopotni Wiel-
kiej. Po sporych problemach z odnalezieniem
drogi wiodącej do chatki, już po głębokim
zmierzchu zawitali na miejsce noclegowe.

Bartek, trasa „Wokół Sopotni”
Z Korbielowa ruszyliśmy w kameralnym

gronie liczącym siedmiu Rajdowiczów, prowa-
dzonych przez praktykantkę Agnieszkę i jedne-
go Harnasia. Po drobnych przygodach związa-
nych z odnajdywaniem szlaku przez Agę wydra-
paliśmy się dosyć dobrym tempem na Pilsko.
Widoczność była dobra, choć było wietrznie.
Godzinna przerwa w schronisku na Miziowej
została przyjęta z wielkim entuzjazmem, podob-

nie jak ciekawostki górskie (i nie tylko) opowiadane przez Agę. Stamtąd niespiesznie zeszliśmy zie-
lonym szlakiem do Sopotni. Po drobnych problemach, już po ciemku, trafiliśmy do chatki AKT
Dobrodziej.

Marek, trasa „Przez Pilsko”
Na mecie rajdowiczów czekało spagetti z prawdziwą bazylią i kilka magicznych konkurencji –

takich jak zabawa w pytania nad szklaną kulą, dopasowywanie horoskopów z „Bravo Girl” i wciela-
nie się we wróżbitę Macieja. Na koniec wyciągnęliśmy gitary i  reszta wieczoru upłynęła na wspól-
nym graniu i śpiewaniu.

W sumie na rajdzie zebrały się 33 osoby – 24 uczestników na trasach, troje prowadzących trasy,
czwórka Harnasi oraz ja i Marta Stachurska jako organizatorki – co jak na drugi jesienny rajd jest
wyjątkowo dobrym wynikiem. Jak widać, nawet listopad nie odstrasza, gdy czuć magię w powietrzu!

Ola Ginter
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W połowie trasy mieliśmy na-
tomiast do obejrzenia obiekt histo-
ryczno-militarny – twierdzę Oso-
wiec. Twierdza wybudowana zo-
stała przez Rosjan pod koniec XIX
w. i składała się z kilku fortów.
Główny fort jest nadal wykorzy-
stywany przez wojsko i można go
zwiedzić w asyście przewodnika.
Niestety godziny zwiedzania są
dość ograniczone i nie udało nam
się zdążyć na ostatnie wejście.
Podjechaliśmy natomiast do tzw.
Fortu Zarzecznego położonego na
malowniczych wzgórzach i skła-
dającego się z ruin kilku bunkrów.

Potem pojechaliśmy do Gonią-
dza na obiad, a potem szutrowymi
drogami, przez niewielkie wioski z
niezliczonymi bocianimi gniazda-
mi na dachach i słupach, dojecha-
liśmy na miejsce noclegu, do poło-
żonego nad Biebrzą Dolistowa
Starego. Na wyposażeniu pola na-
miotowego (będącego jednocze-
śnie MORem) mieliśmy dużą wia-
tę, prąd podciągnięty od pobliskie-
go gospodarstwa, niezbyt zdatne
do użytku kibelki. Na szczęście w
godzinach 13 – 22 można było
skorzystać z łazienki (w tym pry-
sznica) i wc przy pobliskim barze. W Dolistowie obejrzałem sobie jeszcze w ramach indywidualnego
zwiedzania wiatrak bez skrzydeł, czyli holenderski młyn elektryczny z XIX w. czynny do dziś.
Dolistowo Stare - dol. Biebrzy - Stanica P³aska

We wtorek z okazji półmetka trasy nasz kierownik Łaciak zafundował wszystkim szampana. A w
środę wyruszyliśmy szutrową drogą wzdłuż malowniczej doliny Biebrzy w kierunku Augustowa.
Pogoda dopisywała, było słonecznie, ale chłodno, a po błękitnym niebie płynęły fotogeniczne chmur-
ki.

W Dębowie zatrzymaliśmy się na chwilę przy pierwszej śluzie Kanału Augustowskiego. Kolejny
postój wypadł przy sklepiku w Gabowych Grądach, gdzie obejrzeliśmy też Molennę Wschodniego
Kościoła Staroobrzędowego z 1948 r. podobną do typowego drewnianego kościółka.

Augustów nie był jednak miejscem docelowym tego dnia. Minęliśmy go bokiem. Ja, Jola i Ania
postanowiliśmy natomiast zajrzeć po drodze do Studzienicznej, aby obejrzeć kościółek i kaplicę na
wyspie (obecnie półwyspie). Grupę dogoniliśmy trochę dalej, na obiedzie. Potem jednak znów zosta-
liśmy z tyłu, by z Paskudami odbyć sentymentalny odskok do Suchej Rzeczki. Poskutkowało to spo-
tkaniem z panem sprzedającym z samochodu jagodzianki. Nie omieszkaliśmy zamówić 20 sztuk z
dostawą na miejsce noclegu na jutrzejszy ranek. Biwakowaliśmy tym razem w Stanicy Płaska. Tego
wieczoru było nawet ognisko.
Stanica P³aska - dol. Czarnej Hañczy - Wigry

W czwartek nasza trasa prowadziła doliną Czarnej Hańczy. Najpierw dojechaliśmy jednak do
Mikaszówki, gdzie Paskuda przeszła pod fachowym okiem szkolenie ze śluzowania kajaków. Obej-
rzeliśmy też drewniany kościółek. Dolina Hańczy atrakcyjniej wygląda jednak z kajaka niż z siodełka
roweru, gdyż pamiętam ją lepiej ze spływu sprzed ponad 20 lat niż z tegorocznego przejazdu.

Nocleg zaplanowany był tego dnia nad Wigrami, na polu namiotowym tuż przy klasztorze. Trafi-
liśmy tu na zlot i koncert uczestników ŚDM (Światowe Dni Młodziezy). Wieczorem uczestnicy roz-
jechali się jednak autokarami w różne strony, a my zjedliśmy na obiad miejscową specjalność, czyli
kartacze i zwiedziliśmy klasztor. Tego dnia wystąpił drobny kłopot z moim aparatem fotograficznym.
Akumulator wykazał niski poziom naładowania, a okazało się, że zapasowy został w domu wraz z
ładowarką. Niestety baterie do lustrzanek nie są zunifikowane i zdobycie baterii do konkretnego mo-
delu to spory problem. Nadzieją były Suwałki.
Wigry - Suwa³ki - Wi¿ajny

Wyjechaliśmy zatem nieco wcześniej niż cała grupa, by znaleźć sklep lub serwis fotograficzny.
Znaleźliśmy, ale niestety nie było w nim ani baterii, ani ładowarki do mojego aparatu. Pan z serwisu
zaproponował natomiast naładowanie mojego akumulatora, tyle że musiałem poczekać przynajmniej
1,5 godziny.

Cóż było robić. Poczekaliśmy i dzięki temu bateria dotrwała do końca wyjazdu. Dalszą trasę
odbyliśmy tego dnia również indywidualnie, gdyż w Jeleniowie postanowiliśmy odbić od GV i po-
szwendać się po Suwalskim Parku Krajobrazowym. Pierwszym celem była tzw. Suwalska Fujijama
czyli Cisowa Góra, do której dotarliśmy bocznymi, szutrowymi drogami. Rowerami wjechać się na
nią nie dało – musieliśmy je zostawić kilkadziesiąt metrów od wierzchołka, z którego rozciągał się
mimo nie najlepszej pogody ładny widok. Fiaskiem zakończyła się natomiast próba przejechania nie-

bieskim szlakiem pieszym w kierunku Wodzi-
łek. Błoto i koleiny praktycznie uniemożliwiały
jazdę. Pojechaliśmy więc drogą do Łopuchowa,
a potem na południe malowniczo wijącymi się
wśród pól gruntowymi drogami do Wodziłek.
Krajobrazy przypominały mi nieco Beskid Ni-
ski. W Wodziłkach obejrzeliśmy molennę staro-
obrzędowców i pojechaliśmy w stronę jeziora
Hańcza. A ponieważ ten dzień stał pod znakiem
eksperymentów, postanowiłem przejechać
wzdłuż wschodniego brzegu Hańczy niebieskim
szlakiem pieszym. Do pewnego momentu było
OK, potem zaczęły się problemy. Ścieżka była
wąska, miejscami zarośnięta, z kamieniami, ko-
rzeniami, uskokami. Nawet na lekko byłyby pro-
blemy, a z sakwami tym bardziej. Na odcinku
ok. 1,5 km niewiele było jechania – więcej pro-
wadzenia roweru.

W końcu jednak wyjechaliśmy na drogę i już
do końca, czyli do Wiżajn, jechaliśmy asfaltami.
Na miejsce biwaku – prywatnego pola namioto-
wego na podwórku agroturystyki – dotarliśmy
tuż przed deszczem.

Po przeczekaniu opadów pojechaliśmy je-
szcze na obiad do jedynego w Wiżajnach baru.

A wieczorem zakupiliśmy u gospodyni róż-
ne rodzaje wytwarzanych przez nią serów pod-
puszczkowych.
Wi¿ajny - trójstyk - Stañczyki -
Go³dap

Sobota była ostatnim dniem wspólnej z całą
grupą wyprawy. Pierwszym przystankiem na
trasie z Wiżajn do Gołdapi był trójstyk granic
Polski, Litwy i Rosji. Stoi tam obelisk oraz tabli-
ca informacyjna. Część rosyjska jest ogrodzona
siatką, jest też informacja, że nie wolno na nią
wchodzić ani jej fotografować. Na rysunku wy-
glądało to tak, jakby nie można było w ogóle sta-
nąć przy obelisku po stronie rosyjskiej, tym nie-
mniej wszyscy oczywiście robili sobie zdjęcia ze
wszystkich stron.

Spotkaliśmy tam m.in. dwóch starszych pa-
nów (ok. 70-tki) z Dąbrowy Górniczej, którzy
wyruszyli z domu ok. 2 tygodnie temu na rowe-
rach w celu pokonania trasy dookoła Polski.
Dziennie robili podobno po  130 – 140 km. Jola
nawiązała natomiast rozmowę z parą Holen-
drów, którzy jechali z Holandii na Litwę i plano-
wali zrobić w sumie ok. 4000 km. Przy nich na-
sze skromne 500 km wyglądało jak totalna re-
kreacja.

Kolejnym ciekawym punktem na trasie były
mosty w Stańczykach. Byłem tam kiedyś przy
okazji jakiegoś wyjazdu służbowego. Teraz
miejsce to mocno się skomercjalizowało. Spore
tłumy ludzi, bilety wstępu, stragany z pamiątka-
mi. Ale mimo to zobaczyć warto.

Wczesnym popołudniem dojechaliśmy do
celu czyli na położony nad jeziorem kamping w
Gołdapi.

Po rozbiciu się podjechaliśmy na rowerach
na obiad. W drodze powrotnej obejrzeliśmy je-
szcze tężnie solankowe.

Wieczór upłynął na rozmowach i śpiewaniu.
Go³dap

W niedzielę rano ekipa wracała już do domu
– nastąpiły pożegnania, a potem większość
wsiadła do zamówionego busa, którym mieli się
dostać do Suwałk na pociąg. Zębol z rodziną i
Sumczykiem wracali nieco później, autem z
przyczepką. My zostawaliśmy w Gołdapi na ko-

Piękne, choć mało wygodne do jazdy „kocie łby” na wylocie z
Goniądza.

Ekipa przed wyruszeniem na trasę doliną Biebrzy.



lejną noc, a w niedzielę obejrzeli-
śmy sobie jedynie miasteczko i
zdobyliśmy na rowerach Goł-
dapską Górę, na którą można rów-
nież wyjechać wyciągiem. W su-
mie zrobiliśmy tego dnia jedynie
20 km.
Go³dap - Augustów

W poniedziałek przyszedł czas
próby spakowania całego dobytku
na rowery. Dotąd część rzeczy,
m.in. namiot, karimaty, itp. jeździ-
ły na przyczepce. Ponieważ jednak
już na etapie przygotowań do wy-
jazdu zoptymalizowaliśmy nasze
bagaże, a na zakończenie pierw-
szego etapu część zbędnych rze-
czy odesłaliśmy do domu przez
Zębola, więc pakowanie przebie-
gło w miarę sprawnie, a ciężar ro-
weru też nie wzrósł dramatycznie.
W każdym razie jechało się cał-
kiem dobrze. W poniedziałek plan
minimum zakładał dojechanie do
Raczek. Pierwszy odcinek prowa-
dził spokojnymi asfaltami wśród
malowniczych wzgórz – krajobra-
zy były na prawdę ładne, a dodat-
kową atrakcją było zauważone na-
gle przy drodze – choć za ogrodze-
niem z siatki – wielkie stado jeleni i łań. Wyglądało to na regularną hodowlę.

A potem asfalt się skończył i wjechaliśmy na całkiem puste, polne drogi prowadzące przez ma-
lownicze tereny z łąkami, polami, jeziorkami. Był to odcinek między wsią Żelazki a wsią Supienie nad
jez. Rospuda. W końcu dotarliśmy do doliny Rospudy, zaliczyliśmy ciekawy odcinek między jezio-
rem Rospuda a jez. Wysokie, a potem już asfaltami dojechaliśmy do Filipowa.

W Bakałarzewie zrobiliśmy odpoczynek przy rynku, a potem pojechaliśmy do Raczek, gdzie
wstępnie planowaliśmy koniec trasy. Pora była jednak dopiero obiadowa. Zresztą z obiadem w Racz-
kach też nie było całkiem prosto. W końcu znaleźliśmy jednak pizzerię i posililiśmy się.

W pobliskiej Dowspudzie obejrzeliśmy natomiast ruiny XIX w. pałacu gen. Ludwika Michała
Paca – tego samego, od którego nazwiska pochodzi prawdopodobnie powiedzenie „Wart Pac pałaca,
a pałac Paca”. Niewiele zostało z niegdyś potężnej budowli w stylu angielskiego neogotyku.

Pojechaliśmy dalej wzdłuż doliny Rospudy, zaglądając do Świętego Miejsca – uroczyska z drew-
niana kaplicą znanego nam ze spływu kajakowego sprzed ponad 20 lat. Stąd było już dość blisko do
Augustowa. Początkowo myśleliśmy o znalezieniu jakiegoś noclegu w okolicach ośrodka „Goła Zoś-
ka”, w którym swego czasu spędzał wakacje Tomaszek. Obecnie ośrodek jest zespołem prywatnych
domków, a w dużym budynku wszystkie miejsca były zajęte. Dostaliśmy jednak namiar na kwaterę w
samym Augustowie, gdzie moglibyśmy się zatrzymać na 2 noce. Na miejsce dotarliśmy po godz. 19,
a na licznikach mieliśmy 93 km. Wieczorem po rozlokowaniu na kwaterze poszliśmy jeszcze na
obiad i spacer po mieście.
Augustów - Monkinie - Augustów

Kolejny dzień miał być odpoczynkowy, a zatem... wybraliśmy się na wycieczkę rowerową, ale na
lekko. Zresztą po południu miało padać, więc zaplanowałem krótką, maksymalnie 50 km trasę.

Udało się dojechać do Danowskiego, gdzie przeczekaliśmy w knajpce pierwszy opad deszczu. A
potem podjechaliśmy jeszcze 3 km dalej do wsi Monkinie obejrzeć ciekawy, drewniany kościółek z
lat 1922–1924.
Augustów - Knyszyn - Bia³ystok

Kolejny dzień zaczęliśmy od powtórzenia kawałka trasy GreenVelo, aż do Dolistowa Starego. Tu
odbiliśmy od szlaku w kierunku Knyszyna. Po drodze zatrzymaliśmy się w Kalinówce Kościelnej, by
obejrzeć drewniany kościół p.w. św. Anny z 1774 r. oraz lamus o ciekawej konstrukcji z 1783 r.

W końcu dotarliśmy do Knyszyna. Myśleliśmy, że gdzieś tu zanocujemy, ale na liczniku widniało
70 km, a godzina była dopiero 14:30. Czas na obiad, a nie nocleg. Obejrzeliśmy więc miasteczko –
m.in. kościół z początku XVI w., pomnik króla Zygmunta Augusta, który miał tu swój dwór i często
tu bywał.

Obiad zjedliśmy w restauracji „Kugel” chwalącej się przejściem przez „kuchenne rewolucje”
Magdy Gessler i pojechaliśmy dalej. Kilometry stukały, a miejsc na sensowny nocleg nie bardzo było
widać, więc postanowiliśmy dojechać na znany i sprawdzony kamping w Białymstoku. I w ten spo-
sób na licznikach pojawił się wynik 112 km. Wcale jakoś nie czuliśmy w nogach tych kilometrów,
bardziej w siedzeniach i nadgarstkach. Na kampingu nawet nie zdążyliśmy się dobrze rozbić, gdy
podszedł do nas pewien gość i niezbyt płynnym angielskim wesoło nas przywitał, oświadczył, że jest
z Belgii, zaproponował belgijskie piwo  i ogólnie nawiązał rozmowę. Byliśmy trochę zaskoczeni i
trochę spłoszeni bezpośredniością i lekką nachalnością – obawialiśmy się, że jest to ten przypadek, od
którego trudno będzie się uwolnić. Tym niemniej coś tam grzecznie odpowiadaliśmy, kontynuując

prace przy rozbijaniu namiotu. Gdy już rozbili-
śmy się, umyliśmy i zjedliśmy, Belg zaprosił nas
pod swój kamper na kawę. Cóż było robić, po-
szliśmy, by godnie reprezentować nasze społe-
czeństwo, z którym – jak twierdził Belg – trudno
mu było nawiązać kontakty. W sumie wieczór z
Belgiem i jego partnerką, którzy zwiedzali Pol-
skę kamperem i motocyklem w sposób dość spo-
ntaniczny i niezaplanowany, okazał się całkiem
sympatyczny.
Bia³ystok - Bia³owie¿a

A w czwartek wyruszyliśmy na ostatni odci-
nek naszej trasy do Białowieży. Zaczęło się dość
hardkorowo, bo leśne drogi, którymi jechaliśmy,
były mocno piaszczyste i nasze tempo nie było
nadzwyczajne. Gdy tylko pojawiał się asfalt
nadrabialiśmy jednak straty. Tego dnia nie mieli-
śmy zaplanowanych specjalnych atrakcji, które
trzeba zwiedzić. Ale mimo to, pojawiły się one
niespodziewanie same. Pierwszą była ciekawa,
pomalowana na zielono, z białymi okiennicami
układającymi się we wzór tworzący oczy i usta,
drewniana cerkiewka we wsi Trześcianka. W
Trześciance można też było podziwiać chałupy z
charakterystycznymi zdobieniami okiennic i na-
rożników ścian.

Kolejnym zaskoczeniem był napotkany na
jednym ze skrzyżowań drogowskaz „Skit w
Odrynkach”. Pojęcia nie mieliśmy, co to może
być, ale ponieważ było to na naszej trasie, więc
postanowiliśmy sprawdzić. We wsi Odrynki zo-
baczyliśmy kolejny drogowskaz prowadzący w
boczną uliczkę, a dalej na łąki w dolinie Narwi.
Po ok. 2 km ukazały się na tle zielonych łąk zło-
te, błyszczące w słońcu kopuły i jakieś zabudo-
wania. Wkrótce dotarliśmy do czegoś w rodzaju
dawnego grodu i nadal nie bardzo wiedzieliśmy,
co to jest. Zostawiliśmy rowery przed bramą i
wraz z paroma innymi turystami weszliśmy na
teren obiektu. Zobaczyliśmy grupkę osób opro-
wadzaną przez młodego chłopaka – przewodni-
ka, więc dołączyliśmy do nich. Okazało się, że
jesteśmy gośćmi skitu – czyli prawosławnej pu-
stelni, a zarazem miejsca pielgrzymkowego za-
łożonego w 2009 r. przez ojca Gabriela – będą-
cego wcześniej przełożonym monasteru w Su-
praślu.

Po obejrzeniu skitu wyruszyliśmy w dalszą
drogę. Pogoda tego dnia była dość kapryśna i po
południu straszyły nas przelotne deszczyki i bu-
rze, które jednak udawało się przeczekać – ostat-
nią w knajpce w Narewce.

A potem przebyliśmy ostatni odcinek, skra-
jem Puszczy Białowieskiej, znany już z pierw-
szego dnia wyjazdu i dotarliśmy do Białowieży.
Ostatni biwak rozbiliśmy u gospodarza, u które-
go zostawiliśmy auto i gdzie nocowała nasza
ekipa przed startem na trasę. Mieliśmy jeszcze
półtora dnia na zwiedzenie Białowieży i okolic,
gdyż w sobotę po południu planowaliśmy po-
wrót do domu, skąd doszły nas niepokojące wie-
ści o zalaniu przez nawałnicę połowy pokoju.
Bia³owie¿a, Kruszyniany

Pogoda w końcówce naszego wyjazdu nie
była zbyt korzystna, więc rowery odstawiliśmy
na dobre, postanowiliśmy natomiast zwiedzić
Muzeum BPN oraz samą Białowieżę. Po połu-
dniu wybraliśmy się autem do Kruszynian w
celu obejrzenia meczetu polskich Tatarów. Dość
długi i częściowo off-roadowy dojazd opłacił się,
bo udało nam się nie tylko zobaczyć meczet z
zewnątrz, ale załapaliśmy się na grupowe zwie-

Ostatni etap trasy wzdłuż Green Velo z Wiżajn do Gołdapi.

Tyle zostało z potężnego niegdyś pałacu Paca w Dowspudzie.



TO BY£O
4 8.11 (wtorek) prelekcja Dawida Wacław-
czyka na temat „BIZNES TURYSTYCZNY od
środka” w siedzibie GCOP.
4 5–6.11 Rajd „Studenci Górom” z metą w
Chatce AKT Dobrodziej w Sopotni Wielkiej –
relacja na str. 1.
4 19–20.11 Koło brało udział w festiwalu
podróżniczym „Świat to za mało”, organizując
stoisko promocyjne.
4 22.11 odbyła się powakacyjna Pecha Ku-
cha, czyli prezentacja multimedialna składająca
się z 20 slajdów po 20 sekund każdy. Obejrzeli-
śmy 6 prezentacji, a w zebraniu uczestniczyło
ok. 25 osób.
4 29.11 pierwsze jesienne śpiewanki z... go-
rącą herbatą, szarlotką i garścią jesiennych slaj-
dów organizowane w Starej Kotłowni w Gliwic-
kim MDKu przez Paskudę. Było ok. 30 osób.
Paskuda zaprasza na kolejne spotkania z tego
cyklu wszystkich, którzy mają czas i chęć razem
pośpiewać, pograć lub tylko posłuchać.
4 30.11 odbyło się otwarte zebranie Komisji
Szkoleniowej.

TO BÊDZIE
c 10–11.12 Mikołajki Kołowo-Kursowe w
PTSM w Ślemieniu.
c 17–18.12 Bacowanie Przedświąteczne.
c 20.12 Wigilia Kołowa w Klubie Wysoko-
górskim.
c 29.12 Drugie Paskudne Śpiewanki pod ha-
słem „zima” w Starej Kotłowni w Gliwickim
MDKu.

Jeśli szef kursu zapewnił, że pogoda będzie
wspaniała, to szykujcie się na ogólną du-
pówę:-)
Pozdrawiam. szefpoprzedniegokursuktóryza-
pewniałżepogodabędziewspaniała.

Z£OTE MYŒLI

HARNASIE NA WAKACJACH
W tym roku wakacje przypa-

dły dla mnie dość wcześnie, bo na
przełomie maja i czerwca. Razem
z Asią Śliwą i Olkiem S. spędzili-
śmy trzy tygodnie na drugiej pół-
kuli, a dokładniej w Peru. Podczas
pobytu udało nam się zwiedzić
trzy rejony – okolice Arequipy,
Cuzco i Machu Picchu oraz pasmo
Cordiliera Blanca, w którym odby-
liśmy trzydniowy trekking Santa
Cruz, osiągając przełęcz Punta
Union (4750 m n.p.m.).

Ola Ginter

hYhYh
Ja miałam wakacje krótkie i w kawałkach, ale za to bardzo intensywne. Razem z Magdą D.

spędziłyśmy 5 dni na festiwalu muzycznym „Pannonica” w Barcicach.
Pojechałyśmy tam dwa dni wcześniej, aby zdążyć wyskoczyć na chwilę w góry, co się w pełni

udało – byłyśmy przy pięknej pogodzie na dwóch spacerach: w chatce na Trześniowym Groniu oraz
w schronisku na Cyrli. A potem spędziłyśmy 3 dni na różnych festiwalowych zajęciach, m.in. spływie
pontonem po Popradzie, nauce tańców bałkańskich i poznawaniu tradycyjnych karpackich instru-
mentów muzycznych.

Sam festiwal też uważam za niebywale udany, występowało łącznie 11 zespołów z Polski, Sło-
wacji, Węgier, Czech, Macedonii i Serbii. Muzyka była bardzo energetyczna, piłyśmy przepyszne
gruzińskie wino i tańczyłyśmy pod sceną.

Na początku września pojechałyśmy na 3 dni Polskim busem do Wiednia, tam spałyśmy 2 noce w
hostelu blisko centrum miasta i przez 3 dni bardzo intensywnie zwiedzałyśmy Wiedeń.  Odwiedziły-
śmy m.in. Muzeum Historii Naturalnej oraz Muzeum Sztuki w Belwederze, ogrody Schönbrunn i
Gloriettę, centrum miasta z Katedrą i Hofburgiem, cały Ring obeszłyśmy pieszo ze 2 razy. Poza tym
pojechałyśmy na Kahlenberg, skąd do centrum miasta wróciłyśmy pieszo przez Grinzing. Poza tym
jeszcze przeszłyśmy przez dzielnicę muzeów oraz obejrzałyśmy Hundertwasserhaus.

Basia „Jelon” Zygmańska
hYhYh

Dla nas, emerytów, takie pojęcia, jak: wakacje, urlop, a także weekend (krótki czy długi), mogą
być jedynie wspomnieniami. Ewentualnie mogą wskazywać, że w tych terminach nie należy wybie-
rać się w góry czy na inne wędrówki, bo wszystko może być zapchane przez dzikie tłumy. No, chyba
że chcemy wybrać się gdzieś w towarzystwie osób młodszych – wtedy musimy się dostosować.

W tym roku udało mi się odbyć trzy ciekawe podróże. Pierwsza to wycieczka do Maroka w
kwietniu. Normalna tygodniowa wycieczka objazdowa z biura podróży, tyle że tania, bo „last minu-
te” (informacja w środę po południu, zapisy w czwartek, wyjazd w piątek rano). Wycieczka interesu-
jąca, przyjemna (dobrze zorganizowana, brak uczestników zatruwających życie sobie i innym).
Oprócz mnie wzięły udział trzy znajome osoby (w tym jedna Harnasica i jedna sympatyczka).

Druga podróż przygotowana została przez naszą sześcioosobową grupę. Odbyła się w maju,
trwała około dwóch tygodni. Celem była Sycylia i okolice (Wyspy Liparyjskie; niestety bez Stromboli,
bo ze względu na stan morza wodolot nie mógł przybić do tamtejszej przystani).

Trzecią podróż, trwającą 11 dni, odbyłem sam w pierwszej połowie września. Za późno zabrałem
się za poszukiwanie towarzystwa. Celem było połażenie po masywie Gran Sasso d'Italia w Apeninach
i końcówka krajoznawcza. Liczyłem, że wejdę na 3 – 4 szczyty. Przeliczyłem się. Ze względu na
pogodę, której nie będę opisywał, bo nie chcę używać słów niecenzuralnych, udało się wejść tylko na
jeden szczyt. Na szczęście był to ten najważniejszy, bo najwyższy w całych Apeninach – Corno
Grande (2912 m n.p.m.).

Kajetan Kowalski

dzanie wnętrza, połączone z bardzo ciekawymi opowieściami miejscowego przewodnika – przedsta-
wiciela społeczności tatarskiej.

Obejrzeliśmy też mizar – cmentarz tatarski  oraz współczesną cerkiew prawosławną. Nie całkiem
udana okazała się natomiast próba posilenia się w „Tatarskiej Jurcie” – po pierwsze z powodu braku
prądu nie wszystkie dania były dostępne, po drugie – mnie udało się coś zjeść, natomiast Jola po 45
min. oczekiwania zrezygnowała z dalszego czekania i głodna i zła opuściła lokal, a ja wraz z nią.

Wieczorem w Białowieży miał być festyn zespołów ludowych, ale ulewa zniechęciła nas do uda-
nia się do centrum.

W sobotę do południa spakowaliśmy się i na koniec udaliśmy się jeszcze do pokazowej zagrody
żubrów i innych zwierzątek żyjących w puszczy. Potem wykonaliśmy spacer aleją dębów i zaczęli-
śmy powrót do domu.

Podsumowując – wyjazd był dla nas sporą odmianą w stosunku do tego, co robiliśmy dotychczas,
a zarazem powrotem do wędrownej formy turystyki, która daje zupełnie inne odczucia i wrażenia niż
forma bazowa z wycieczkami w formie pętelek na lekko. Co do GreenVelo uważam, że może on być
podstawą i „szkieletem” wędrówki, ale warto zaplanować sobie modyfikacje, odskoki, czy nawet
postoje w wybranych miejscach, tak by pewne rejony zwiedzić dokładniej, robiąc pętelki po okolicy.

Jacek Ginter

hYhYh
W sierpniu byliśmy z Iwoną oraz przyjaciół-

mi na Korsyce, mając na celu przejście szlaku
górskiego GR20. Oprócz górskich zmagań,
które trwały 12 dni, zwiedzaliśmy wyspę przez
kolejne 5 dni. Moc przygód, genialny górski kli-
mat oraz świetna pogoda rekompensowały cię-
żar plecaków oraz inne niewygody. Wycieczka
godna polecenia.

Sebastian Lenartowicz, Iwona Franke

Ponieważ kolejny numer MM ukaże się
zapewne dopiero pod koniec grudnia, re-
dakcja już teraz składa wszystkim czytelni-
kom serdeczne życzenia świąteczne – szczę-
śliwych, zdrowych i śnieżnobiałych Świąt.
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