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PRZEJŒCIE KONDYCYJNE
kurs 2021/2022

W dniach 14–15 stycznia odbył się wyjazd
kondycyjny dla Kursu przewodnickiego 2020 –
2022, który pierwotnie miał się odbyć rok wcze-
śniej, ale ze względu na sytuację pandemiczną
zaliczył drobną, bo roczną, obsuwę. Za przygo-
towanie trasy i poprowadzenie (przecioranie?)
kursantów wzięli się Ania i Piotr „Metzger” La-
tuskowie, a na starcie stawiło się jedynie czte-
rech śmiałków, w tym i Autor tej relacji. Za taki
stan rzeczy odpowiadał z jednej strony fakt, że
nasz kurs jest już na dosyć zaawansowanym eta-
pie i trochę po drodze nas ubyło, a i sam wyjazd
kondycyjny cieszy się swoistą legendą jako ten,
na którym skrajne przemęczenie, kontuzje,
odmrożenia i tym podobne przyjemności zda-
rzają się zatrważająco często. Z drugiej strony
wyjazd kondycyjny, ze względu na swój trud,
był dla części Kursantów wyjazdem najsilniej
rozpalającym wyobraźnię, a wizja obiadu naszy-
kowanego na mecie przez Kierownictwo była
dodatkową zachętą.

I tak, w piątek o 19:40 na dworcu w Katowi-
cach, oprócz prowadzących, pojawiło się nas
czterech – Bercik, Profesor, Jezusek i ja. Dodat-
kowo, jako reprezentant Kierowników kursu,
przybył Kamil, który z jednej strony przybył nas
dopingować, a z drugiej przyszedł też chyba, aby
po raz ostatni przestrzec Anię i Metzgera przed
obcowaniem z kwiatem jełopstwa kursowego.
Tutaj nadmienić trzeba, że nie odmówiliśmy so-
bie tej przyjemności, aby naszemu wyjazdowi
kondycyjnemu dodać pewnego specjalnego ko-
lorytu – i tak, 24-godzinne przejście miało być
zarazem oficjalnymi Zimowymi Mistrzostwami
Świata w grze „Widzę Psa”, która to gra towa-
rzyszy prawie każdemu naszemu wyjazdowi
kursowemu od prawie roku i której urokowi ule-
gają kolejni prowadzący wyjazdy kursowe.

Wyjazd kondycyjny ma to do siebie, że jest
tym lepszy, im bardziej uda się zaskoczyć jego
uczestników przebiegiem trasy oraz samą metą.
Nie inaczej było tym razem, bo już od naszego
obozu zimowego zaczęliśmy spekulować, dokąd
pójdziemy oraz gdzie skończymy. Okrutnie za-
żartowała sobie z tego nasza kursowa Mama –
Iza, zdradzając nam w ostatniej chwili i „w wiel-

kiej tajemnicy”, że tym razem zostaniemy wysłani w dosyć odległe Gorce. Znając rzekomo rozwiąza-
nie największej tajemnicy wyjazdu, byliśmy trochę zaskoczeni, że z Katowic nie udajemy się w stronę
Krakowa, a do Bielska-Białej, ale tłumaczyliśmy sobie, że może to dodatkowa podpucha, bo przecież
z BB też można szybko dostać się w okolice Gorców lub przynajmniej Beskidu Makowskiego.

Już w Bielsku-Białej obskoczyliśmy szybko Rynek i udaliśmy się na autobus Komunikacji Be-
skidzkiej, który zawiózł nas do Jaworza-Nałęża, po drodze robiąc jeszcze rundkę dodatkową po
uśpionej wsi, ponieważ kierowca autobusu postanowił podwieźć kolegę do domu.

Około godziny 23:00 jako pierwszemu poprowadzenie grupy zostało powierzone Profesorowi,
który miał nas wprowadzić bezszlakowo na niewielki Bucznik, a następnie, obchodząc sam szczyt,
zaprowadzić w kierunku Błotnego. Już ta prosta operacja okazała się trudna do przeprowadzenia
ciemną nocą i w końcu krótki odcinek tej samej ścieżki pokonywaliśmy trzy razy. O ile jednak błąd
Profesora był drobny i nie skutkował jakąś wtopą, to już mój odcinek pokićkałem koncertowo. Będąc
już na Szlaku Szklanym i mając za zadanie doprowadzić grupę do Przełęczy pod Przykrą, postanowi-
łem pójść na azymut, celem uniknięcia niepotrzebnego podchodzenia szlakiem na zbocze Przykrej i
schodzenia z niego. Efekt? Prawie godzinne przedzieranie się przez ośnieżone i strome zbocza, poro-
śnięte młodnikiem i poprzecinane młakami uroczyska Jasionki. Z mojej wtopy udało mi się wyjść z
twarzą jedynie dlatego, że po drodze trafiliśmy przypadkowo na opisane źródło wspomnianej rzeki,
które zostało przedstawione jako rzekomy cel mojej wtopy.

Po dotarciu do przełęczy zmęczoną grupę przejął Jezusek, któremu polecono poprowadzenie nas
bezszlakowym trawersem Błotnego, w kierunku odejścia szlaku żółtego na Trzy Kopce. Po dotarciu
do szlaku, kolejny prowadzący – Bercik miał nas poprowadzić w dół, do doliny Brennicy. Tu jednak
pojawił się problem, bo układ ścieżek nie pokrywał się kompletnie z mapą i do wyboru mieliśmy albo
zejście „z górki na pazurki”, w dół Potoku Bukowego, albo trzymanie się od strony południowej
grzbietu Stołowa i mozolne posuwanie się na wschód, w kierunku Trzech Kopców. W końcu podda-
liśmy się i stwierdziliśmy, że powrót na żółty szlak i zidentyfikowanie odejścia czerwonego szlaku
narciarskiego będzie najlepszym rozwiązaniem. Kiedy to się stało, Ania i Piotrek zmodyfikowali nie-
co oryginalny plan i zaproponowali (ponownie bezszlakowe) podejście do szlaku czerwonego ścieżką
biegnącą wzdłuż Jaskiń w Trzech Kopcach. Kolejne polecenie dotyczyło skierowania się do ruin
schroniska na Trzech Kopcach i tu wynikła pewna zabawna sytuacja, bo do ruin schroniska, założo-
nego przez Roberta Urbanko, miał nas zaprowadzić nasz Robert Janko.

Nikomu jednak nie było do śmiechu, bo przyszła najbardziej krytyczna chwila całego wyjazdu, o
której ostrzegali nas wszyscy poprzedni uczestnicy takich eskapad. Nastała godzina 5 i był to mo-
ment, w którym każdy z nas dosłownie usypiał, idąc. Niby człowiek jest w ruchu, maszeruje i owiewa
go zimne powietrze, ale głowa o tej porze śpi. To był ten moment, kiedy każdy z nas szedł w milcze-
niu i zastanawiał się, jakie są szanse wytrzymania kolejnych prawie 20 godzin takiej katorgi. Nikłym
pocieszeniem była dla nas przepiękna nocna panorama, rozpościerająca się z Klimczoka na uśpione
w dole miasteczka i wioski Kotliny Żywieckiej oraz dolin Białej i samej Żylicy. Jedyne co trzymało
nas przy życiu, to palące się światło w oknach widocznego już schroniska, do którego podążyliśmy.
To, co zastaliśmy na miejscu, mogło zachwiać nadzieją najodważniejszych – budynek był zamknięty,
a tabliczka na drzwiach wejściowych mówiła, że schronisko otwiera się za jakieś 3 godziny około
9:00 i że w razie zagrożenia zdrowia lub życia należy wezwać GOPR. Perspektywa krótkiego postoju
i ogrzania się w sieni schroniska mocno się oddaliła, ale na szczęście obsługa obiektu stanęła na
wysokości zadania i uczynny gospodarz wpuścił nas bez zadawania zbędnych pytań. Następne pół
godziny będę już na zawsze wspominał jako jedne z najprzyjemniejszych doświadczeń w mojej karie-
rze turystycznej – jeszcze nigdy spanie w pozycji siedzącej na drewnianej ławie nie pozwoliło mi tak
dobrze się zregenerować. Myślę, że było to doświadczeniem nas wszystkich, i że te pół godzinki
spędzone w korytarzu schroniska PTTK Klimczok zaważyły na sukcesie całego wyjazdu.

Wypoczęci, pełni energii i uśmiechnięci ruszyliśmy dalej, z przyjemnością witając nastanie dnia,
choć mgła na szczycie nie pozwoliła nam w pełni rozkoszować się wschodem słońca. Kolejnym
zadaniem, przyznanym Autorowi relacji, było zejście do doliny Białki, od strony szlaku zielonego.
Niestety, po parokrotnym obejściu szlaku okazało się to niewykonalne, ze względu na stromiznę i
brak sensownej ścieżki. Pozostało więc podążanie na wschód zboczami Magury, poniżej szlaku nie-
bieskiego i szukanie potencjalnej ścieżki w dół. Nie udało się i to, i w końcu po przedarciu się przez
stromy młodnik, wyszliśmy na wspomniany szlak. Wtedy też kolektywnie stwierdziliśmy, że miejsce,
na które trafiliśmy, idealnie nadaje się na wypicie porannej kawy. Dalsza trasa to już zejście szlakiem
czerwonym do Bystrej i bezszlakowe podejście do wiaty na Równi.

Ponieważ tymczasem upłynęła dwunasta godzina marszu, we wspomnianej wiacie postanowili-
śmy nagrodzić się najlepszym frykasem dla kursanta – pulpą! Wyjazd kondycyjny jest oczywiście
wyjazdem, na którym bierze się jak najmniej rzeczy do plecaka, ale my stwierdziliśmy, że pulpa musi
być i dźwiganie palnika, garnków oraz składników na tę potrawę jest warte uczty, jaka miała nas
czekać. Nie myliliśmy się i nasza pulpa była nagrodą za już przebytą połowę trasy oraz gwarantem
powodzenia w połowie następującej.

Po zaspokojeniu głodu i szybkiej panoramce na okoliczne szczyty, zaczęliśmy schodzić na
wschód, do Bystrej/Wilkowic, po osiągnięciu których, dostałem polecenie zaprowadzenia grupy na
przystanek w Mikuszowicach, przy ulicy prowadzącej do „Stalownika”. Zadanie w teorii wydawało
się banalnie proste, gdyż oba te punkty dzieli w linii prostej 1-2km. Niestety po drodze są aż trzy
przeszkody terenowo-infrastrukturalne do pokonania – rzeka Biała, trasa S1 oraz szlak kolejowy
Zwardoń – BB. W efekcie z szybkiego przejścia, obliczonego na max. 3 km, zrobiło się zwiedzanie
chaszczy i ogródków działkowych wzdłuż Bystrej, które pozwoliło nam zobaczyć progi wodne
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wspomnianej rzeki, dokładnie zbadać infrastrukturę szlaku kolejowego oraz poznać wszystkie miej-
scówki lokalnej żulerii.

Po przeasfaltowaniu kolejnych kilku kilometrów dotarliśmy w końcu na ul. Stalową w BB, skąd
Profesor poprowadził nas w kierunku szlaku czerwonego na Magurkę Wilkowicką. Po znalezieniu
szlaku udaliśmy się nim już do samego schroniska, gdzie zameldowaliśmy się ok. godz. 17:00. Prze-
czuwając kres naszej podróży (jak i naszych sił), pozwoliliśmy sobie na zaaplikowanie rozgrzewają-
cej zupki oraz kontrowanie schładzającym piwkiem. Co niektórzy pozwolili sobie na regenerujące
„przybicie gwoździa” i półgodzinną drzemkę z głowami opartymi na blacie stołu.

Ze schroniska wyszliśmy ok. godz. 18:00, a Jezusek dostał polecenie znalezienia przysiółka Bab-
czaki, na południe od szlaku niebieskiego na Czupel. Zadanie było niełatwe, ale cel został w końcu
osiągnięty. Następnie Bercik miał doprowadzić nas do szlaku czerwonego, trawersując na wschód
zbocze Czupla i tutaj coś poszło nie tak, bo finalnie znaleźliśmy się na samym szczycie. Ponieważ
zaczynało się robić już naprawdę późno, Ania i Piotrek pozwolili nam następne odcinki pokonywać,
trzymając się wyznakowanych szlaków – i tak szlakiem niebieskim dotarliśmy do szlaku czerwone-
go, którym zaczęliśmy opuszczać się do Łodygowic. Zejście było trudne ze względu na liczne jęzory
lodu oraz niewidoczne pomniejsze oblodzenia szlaku. Każdy z nas zdążył złapać zająca, a Jezusek w
jednym z takich miejsc dosyć poważnie podkręcił kostkę. Na szczęście, po paru minutach odpoczyn-
ku, był w stanie kontynuować marsz.

Czekała nas jeszcze jedna niespodzianka, bo zamiast zejść prosto do Łodygowic, na przełęczy
Przysłop odbiliśmy na wschód, szlakiem żółtym. W konsekwencji, jasnym się stało, że zejdziemy
raczej w kierunku Biernej, co potwierdziło się, kiedy zaczęliśmy w pewnym momencie schodzić na
południe szlakiem zielonym. Po dotarciu do Biernej ostatnie polecenie dotyczyło skierowania się na
wschód w kierunku Jeziora Żywieckiego oraz odnalezienia najbliższego schroniska. Tym samym
karty zostały odkryte i metą wyjazdu kondycyjnego okazało się schronisko PTSM w Zarzeczu, do
którego zaprowadził nas Profesor. To, co zastaliśmy na mecie, było chyba najprzyjemniejszą chwilą
całego wyjazdu, bo oto okazało
się, że poza Kierownictwem – Izą i
Kamilem, czekali jeszcze na nas
Kinga i Jasiek, kruczek oraz nasz
kolega z kursu – Sylwa. Wszyscy
oni trzymali na tacach schłodzone
piwo, które wypite zostało już w
przedsionku, oraz inne łakocie.
Zasadniczo naszym jedynym zada-
niem było tylko rozebrać się z mo-
krych ciuchów i zasiąść do stołu,
na którym momentalnie pojawiła
się przepyszna i sycąca zupa cebu-
lowa z grzankami oraz finałowa

uczta – rolada po śląsku. Rolada ta była w głów-
nej mierze dziełem Kamila, który do jej przygo-
towania użył bądź maszyny do szycia, bądź, jak
to określił Jasiek – snopowiązałki. Niektóre po-
rcje były związane nicią o długości ponad 3 m!
Chociaż mięso było przepyszne, to dobranie się
do niego było niemal tak trudne jak wcześniejsze
24 godziny marszu.

Dalsza część to już nasiadówa do późnej
nocy i ważne rozmowy na tematy mocno około-
górskie. Oczywiście nie wszystkim się to udało,
bo mnie na przykład zmęczenie szybko pokona-
ło, ale rekordzista – Robert Janko dotrzymał bez
snu do 44 godziny i 44 minuty. Jakby było tego
mało, szumnie zapowiadał (oraz jak się okazało
później – zrealizował), że jeden wyjazd kondy-
cyjny to za mało i wybiera się na kolejny taki
wyjazd młodszego Kursu, który miał się odbyć
za tydzień!

Finalnie wyjazd okazał się bardzo ciekawym
i w gruncie rzeczy – przyjemnym doświadcze-
niem. Pomimo ciężkich chwil i momentów
zwątpienia we własne siły wszystkim nam udało
się dotrwać do końca, a plan, jak się okazało po
późniejszym zaznajomieniu z nim, udało się zre-
alizować niemal w stu procentach. Niewąt-
pliwie pomogły też warunki, bo nie były na pew-
no ekstremalne, ale to już szczegół. W kwestii
oficjalnego kilometrażu według pomiaru prowa-
dzonego przez Autora relacji, grupie udało się
przejść 52 km w czasie około 24 – 25 godzin.
Pozostaje jeszcze nieskromnie pochwalić się
osiągniętym sukcesem w grze „Widzę Psa”.
Otóż Mistrzostwa Świata okazały się „one man
show” i wygrałem je z przytłaczającą przewagą,
zostając niekwestionowanym czempionem :)

Daniel Stanowski
Zimowy Mistrz Świata w grze „Widzę Psa”

Ekipa po pierwszym noclegu: Jola, Jacek, Ola, Romek, Ewa,
Agnieszka.

Sobotni świt na Klimczoku.

ROWERAMI W DOLINACH HAVELI I £ABY
5 – 17.07.2021

Po zeszłorocznym zakończeniu szlaku Green Velo, zainspirowany opisami niemieckich tras ro-
werowych na blogu „znajkraj”, postanowiłem zaplanować kolejny sakwiarski wyjazd właśnie do
Niemiec. Gdy na początku roku okazało się, że czekają nas być może kolejne pandemiczne ograni-
czenia, zacząłem układać dwa plany alternatywne – jeden w Czechach, drugi w zachodniej i północ-
nej Polsce.

W miarę zbliżania się wakacji, sytuacja covidowa zaczęła się jednak normalizować, w związku z
czym pozostaliśmy przy pierwotnym planie. Plan polegał na tym, by dojechać samochodami do Po-
czdamu, zostawić pojazdy na jakimś parkingu i zrobić dwutygodniową pętlę opartą o szlak rowerowy
wzdłuż doliny Haveli, czyli Havel Radweg, prowadzący m.in. przez Pojezierze Meklemburskie.

Tym razem ekipa składała się z dwóch rodzin – z nami postanowiła pojechać Ola, natomiast z
Ewą i Romkiem Kowalówkami córka Agnieszka mieszkająca w Niemczech – co ze względu na
naszą dość ograniczoną znajomość języka niemieckiego (mój niemiecki oparty jest na dialogach z
„Kapitana Klossa” i „Czterech
pancernych”) nie było bez znacze-
nia.

Tym razem zamierzaliśmy za-
brać namioty, choć kilka noclegów
planowaliśmy też pod dachem.
Przed wyjazdem Aga wykonała
szereg telefonów i maili i tam,
gdzie było to konieczne, zarezer-
wowała miejsca noclegowe. Zare-
zerwowaliśmy też parking w Po-
czdamie. Żywienie miało być też
hybrydowe – trochę we własnym
zakresie, trochę w restauracjach.

Z powodu różnych uwarunko-
wań wyjechaliśmy nie w sobotę
czy niedzielę, lecz w poniedziałek

5 lipca. Podróż trwała dość długo. Już na począt-
ku wpadliśmy w potężny korek na A4 spowodo-
wany jakimś wypadkiem, potem korek na bram-
kach, remonty itp. Późnym popołudniem doje-
chaliśmy do Poczdamu, pod hotel Mercure,
który mieścił się w ogromnym wieżowcu, w sa-
mym centrum miasta. Po zakwaterowaniu i od-
stawieniu samochodów na parking, poszliśmy
na krótki, wieczorny spacer po mieście. Dotarli-
śmy do dzielnicy holenderskiej zbudowanej w
XVII w. dla rzemieślników z Holandii.

A nazajutrz wyruszyliśmy na szlak. Pierw-
szy dzień to przejazd opłotkami Poczdamu i Ber-
lina, cały czas dobrymi ścieżkami rowerowymi,
generalnie wzdłuż Haveli. Od pierwszego dnia
kultywowaliśmy tradycję przedpołudniowej
kawy (choć niektórzy zastępowali ją coca-colą
lub sokiem jabłkowym).

Pod koniec dnia musieliśmy odbić od głów-
nego szlaku o jakieś 10 km, by dotrzeć na miej-
sce noclegu. Ten odcinek okazał się trochę bar-
dziej terenowy i przebiegał przez malowniczą
dolinkę niewielkiego potoku. Za ostatnią na tra-
sie wioską wjechaliśmy w las i po ok. 2 km do-
tarliśmy pod zamkniętą bramę kampingu, na
której wisiała informacja, że recepcja znajduje
się w domu 200 m dalej. Pod wskazanym adre-
sem nie było jednak nikogo. Tymczasem zaczął
padać deszcz. Kamping wyglądał zresztą, jakby
był w ogóle nieczynny. Odpaliliśmy więc Goo-
gle i zaczęliśmy szukać innego noclegu w okoli-
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cy. W tym czasie zjawił się starszy pan, który okazał się właścicielem kampingu, i wszystko się wyja-
śniło. Kamping działał (choć był dość ukryty w lesie) i miał wszystko, co trzeba – łącznie z bardzo
przydatną, zadaszoną wiatą ze stołami.

Poranek przywitał nas deszczem. Na szczęście prognozy wskazywały poprawę ok. godz. 13:00.
Postanowiliśmy więc wstrzymać się z wyjazdem i na ok. 80 km trasę wyruszyliśmy dopiero o 13:30.

Zaraz po wyjeździe pogoda faktycznie się poprawiła i wyszło słońce. Trasa była dość urozmaico-
na – były długie proste przez las, były odcinki wzdłuż rzeki oraz przez pola, a w połowie trasy było
miasteczko Zehdenick, gdzie zjedliśmy obfity i dość tani obiad. Po obiedzie rzuciliśmy też okiem na
duży obiekt poprzemysłowy – starą cegielnię, której nie mieliśmy już czasu zwiedzić.

Na kamping w Fürstenberg dotarliśmy ok. godz. 21:00, więc jeszcze za dnia. Zostaliśmy tu na
dwie noce.

***
Kolejnego dnia wykonaliśmy pętelkę na lekko do miasta Neustrelitz (Nowe Strzelce), oglądając

po drodze małe, wiejskie kościółki oraz Park Narodowy Müritz.
Piątek, mimo że dziewiąty, a nie trzynasty okazał się najbardziej pechowym dniem wyjazdu.

Wyruszyliśmy wprawdzie „na sucho”, ale z każdym kilometrem pogoda pogarszała się, aż wreszcie
zaczęło lać bez litości. Mimo kurtek i pelerynek byliśmy coraz bardziej przemoczeni. Po 30 km dotar-
liśmy do miasta Wesenberg i zatrzymaliśmy się w cukiernio-piekarni przy Netto na kawę (w tutej-
szych bäckerei prócz pieczywa i ciastek można też zwykle kupić kawę i inne napoje, są też stoliki i
krzesła). A na zewnątrz lało równo i nie zanosiło się na poprawę. Prognozy też nie były optymistycz-
ne. Zaczęliśmy więc szukać noclegu w okolicy – najlepiej pod dachem. Tym razem mieliśmy szczę-
ście, bo w pobliskiej stanicy wodnej znalazły się 3 wolne dwuosobowe pokoje po ok. 12 EUR/os.
Pokoiki były małe i bardzo proste, ale miały ważny element wyposażenia – elektryczny grzejnik
umożliwiający szybkie wysuszenie mokrych rzeczy. Ponieważ nasz plan musiał ulec zmianie, zosta-
liśmy w stanicy dwie noce i nazajutrz zrobiliśmy kolejną pętelkę na lekko. Tym razem nie było na
trasie większych miejscowości, ale było sporo lasów, pól, jezior, wiosek ze starymi, murowanymi
kościółkami.

***
W związku ze zmianą planów niedzielna trasa przebiegała zupełnie inaczej, niż planowaliśmy, ale

okazała się wyjątkowo ciekawa i urozmaicona. Na początek było miasteczko Mirow z zamkiem i
kościołem na wyspie (i kawą rzecz jasna), a potem nie całkiem czynne muzeum lotnictwa. Wyjątko-
wo ładne okazało się też miasto Röbel/Müritz nazywane „kolorowym miastem nad małym morzem”.
Nie zabrakło też pól, lasów, gotyckich kościołów i kościółków, a w kolejnym mieście – Malchow
zjedliśmy smaczny, choć dość drogi obiad przy obrotowym moście, który co jakiś czas umożliwiał
przepłynięcie statków i większych łodzi z jednego jeziora na drugie.

A wieczorem na kampingu w Bad Stuer można było obejrzeć finałowy mecz Euro 2021 pomię-
dzy Anglią i Włochami. Nas mecz interesował średnio, ale skorzystaliśmy z możliwości uzupełnienia
płynów w czynnej do północy knajpce.

***
W poniedziałek czekała nas najdłuższa trasa na całym wyjeździe, licząca ponad 90 km. Wyjecha-

liśmy więc w miarę wcześnie (jak na nas). Tego dnia obejrzeliśmy pałace, kolejne stare kościółki oraz
całkiem ładne miasto Perleberg. Ok. 18:30 dotarliśmy do Wittenbergi nad Łabą (to nie ta znana z
Lutra), gdzie mieliśmy zarezerwowane dwie noce na kwaterze. Mieliśmy stąd wykonać pętlę do Len-
zen, ale ponieważ jutro miało być ładnie, a pojutrze miało lać, więc zmieniliśmy plan i zostaliśmy w
Wittenberdze tylko na jedną noc. Tymczasem poszliśmy do pobliskiej restauracji mieszczącej się w
dużym poprzemysłowym kompleksie Starej Olejarni, gdzie prócz knajpy znajdował się hotel, spa,
basen do nurkowania i inne obiekty.

We wtorek zwiedziliśmy pokrótce miasto i wyruszyliśmy dalej. Pierwszy odcinek trasy wiódł
szlakiem ElbeRadweg – wałami nad Łabą. Szybko stwierdziliśmy, że tego typu szlaki są może wy-
godne i efektowne, ale na dłuższą metę dość nudne. Nic, tylko włączyć tempomat oraz asystenta pasa
ruchu, słuchawki na uszy i jechać. Nie było jednak aż tak źle, bo jazdę urozmaicały kolejne miejsco-
wości na trasie. Na początek wstąpiliśmy do Rathenow – reklamującego się jako wioska bociania.
Potem był ciekawy Havelberg, gdzie Havela wpada do Łaby. Tu obejrzeliśmy tzw. „Dom rzek” z
ekspozycją dotyczącą Rezerwatu Biosfery „Środkowa Łaba” oraz zwiedziliśmy gotycką katedrę z
imponującą wieżą. Nieco gorzej było natomiast z jakimś miejscem, gdzie można by coś zjeść. Nie
znaleźliśmy sensownego miejsca w Havelbergu – zresztą na obiad było nieco za wcześnie, natomiast

w kolejnych miejscowościach nie było ani
knajp, ani nawet sklepów. Uratowała nas dopie-
ro wiejska knajpka w Schollene, która nie dość,
że była czynna i był wolny sześcioosobowy sto-
lik, to jeszcze trafiliśmy na Bauer Frühstück
(chłopskie śniadanie) – tanie (ok. 9 EUR),
smaczne i pożywne danie wyglądające jak omlet
faszerowany ziemniaczanymi pieczonkami.

Teraz można było dokończyć trasę. Romek,
Ewa i Aga pojechali skrótem i na kampingu Ra-
thenow byli pierwsi. Gdy dojechaliśmy, dowie-
dzieliśmy się, że mamy po 1 pilocie na rodzinę
(za kaucją 30 EUR), a pilot służy do otwarcia
szlabanu i furtki wejściowej, ale jest na nim rów-
nież opłata za prysznic i ponoć pozwala też
wejść do łazienek. Ta informacja zbulwersowała
nas tak, że Jola i Aga postanowiły wykłócać się z
recepcją. W efekcie dostaliśmy po jeszcze jed-
nym pilocie. Okazało się też, że łazienki i ubika-
cje są jednak otwarte, choć na odrzwiach do bu-
dynku sanitarnego są już jakieś czujniki.

Ola dowiedziała się natomiast, że jest wi-fi,
ale kod, który dostała, obowiązuje na 1 urządze-
nie i tylko na 1 dobę. Wszystko byłoby do znie-
sienia, ale drugiego dnia naszego pobytu okazało
się, że Joli nie uruchamia się prysznic, mimo, że
na pilocie jest nabita opłata. Po kilku interwen-
cjach dostaliśmy jeszcze jednego pilota. Joli uda-
ło się wykąpać, ale mnie oraz Romkowi i Ewie
już nie. Niestety nie było gdzie interweniować,
bo wieczorem recepcja była już nieczynna.

W każdym razie na pewno nie polecamy
kampingu Rathenow, gdyby ktoś zamierzał za-
nocować w tej okolicy.

***
W środę miało lać, ale prognoza nie do koń-

ca się sprawdziła – było pochmurno, ale deszcz
jedynie trochę postraszył. Mimo to postanowili-
śmy zrobić dzień odpoczynkowy i wybraliśmy
się tylko na rowerowe zwiedzanie miasta Rathe-
now położonego ok. 4 km od kampingu. Na po-
czątek pospacerowaliśmy po arboretum zwa-
nym „Optik Park”, potem pojechaliśmy na
kawę, a na koniec podjechaliśmy pod dość spo-
rych rozmiarów wieżę Bismarcka.

***
Kolejny, przedostatni etap naszej podróży li-

czył tylko 64 km i wiódł z Rathenow do Bran-
denburga.

Z atrakcji trafił nam się tym razem prom
przez Havelę, a zaraz za promem Agnieszce ze-
szło powietrze z koła. Były też drobne utrudnie-
nia w miejscu, gdzie remontowano drogę i ścież-
kę rowerową. Niełatwe było też znalezienie
kampingu w Brandenburgu. W miejscu docelo-
wym znaleźliśmy jakieś parkingi. Kamping znaj-
dował się nieopodal, w zaułku nad rzeką i wcale
nie wyglądał jak kamping, może dlatego, że była
to raczej mała przystań dla jachtów. W sumie
było jednak całkiem miło – trochę trawki, czyste
łazienki, a nawet pomieszczenie kuchenne z wy-
posażeniem.

Po rozbiciu namiotów postanowiliśmy zwie-
dzić Brandenburg, który był jednym z więk-
szych miast na trasie, a przy okazji coś zjeść.
Namierzyliśmy knajpkę oferującą dania z zie-
mniaka, ale okazało się, że wszystkie miejsca są
zarezerwowane lub zajęte. Poszliśmy więc dalej,
oglądając miasto, ale wszędzie było to samo –
brak miejsc. Narastający głód powodował już
pewne zdenerwowanie i coraz mniejszą chęć

Poprzemysłowy kompleks w Wittenberdze.



TO BY£O
4 11.01 zebranie w nowo otwartym Muzeum
Hutnictwa w Chorzowie zgromadziło kilkana-
ście osób.
? 19.02.2022 zmarł nagle w drodze do pracy
Marek Zygmański „Belfegor” (blacha 172) – ta-
ternik, alpinista, przewodnik tatrzański, miło-
śnik i znawca Tatr, autor wielu książek.

Kreuzburg  – jeden z wielu wiejskich kościółków na trasie.

Elbe Radweg wiedzie często wałami Łaby.

Obiad w małej, wiejskiej knajpce.

TO BEDZIE,
c 22.02 godz. 18:00 w sali Teatralnej w Mrowi-
sku odbędzie się przełożone ze stycznia slajdo-
wisko o absolutnie wyczynowym, samotnym
przejściu Łuku Karpat przez Michała Kulanka
(blacha 401). Michał opowie nam, jak spędził
kilka miesięcy, samotnie przemierzając Karpaty
i pokaże parę świetnych zdjęć.
c 26–27.02 po dwóch latach przerwy odbędzie
się Blachowanie kursu 2019/2021. Miejscem
Blachowania będzie Schronisko Dobrych Myśli
w Jamnej. Na kołowym forum dostępny jest link
do zapisów i rezerwacji miejsc noclegowych.
c 8.03 rozpoczyna się kolejny Kurs Przewo-
dnicki SKPG Harnasie. Wykład inauguracyjny
odbędzie się w auli C wydziału AEI Politechniki
Śląskiej o godz. 18:00.
c 11–13.03 szkolenie z pierwszej pomocy,
które poprowadzą dla nas instruktorzy z Harcer-
skiej Szkoły Ratownictwa.
Miejsce: Centrum Turystyki Aktywnej w Żelaz-
ku na Jurze.
Cena: 400 zł. (w tym 2 noclegi, pełne wyżywie-
nie, materiały)
Zapisy do 25.02 na forum lub u Magdy Goryl.

łoby się przejechać na szosówce. Poza tym teren
jest prawie płaski, więc jest to dobry rejon dla
mniej zaawansowanych rowerzystów.

Duża liczba szlaków, które niekiedy biegną
razem, sprawia, że nie zawsze łatwo jest się trzy-
mać tego konkretnego i lepiej korzystać z map
lub nawigacji. Ale gdy jedziemy konkretnym
szlakiem, to oznakowanie ogranicza się do strza-
łek wskazujących, gdzie mamy skręcić, więc ra-
czej trudno się zgubić.

Negatywnie zaskoczyły nas natomiast han-
del i gastronomia. Być może wpływ na to miała
niedawna sytuacja covidowa. Generalnie jednak
we wsiach nie ma w ogóle sklepów, knajpki też
spotyka się rzadko. W większych miejscowo-
ściach są markety typu Netto. Z knajpkami jest
nieco gorzej – często są otwarte dopiero w dru-
giej połowie tygodnia (nie wiemy dlaczego), a
jeśli są otwarte, to brakuje wolnych miejsc. Ze
względu na pandemię praktycznie wszędzie na-
leży wypełniać listy obecności lub skorzystać ze
specjalnej aplikacji (Aga posiadała taką).

Kampingów w zasadzie nie trzeba rezerwo-
wać, gdyż miejsce dla rowerzystów z namiotem
praktycznie zawsze się znajdzie, a brak rezerwa-
cji i przedpłat pozwala elastyczniej planować
przebieg trasy. W sumie jednak wyjazd mogę
uznać za bardzo udany.

Jacek Ginter

zwiedzania, gdy trafiliśmy na piz-
zerię, gdzie wystawiono specjalnie
dla nas dodatkowy stolik i wre-
szcie mogliśmy zaspokoić głód.

Ostatni odcinek szlaku z Bran-
denburga do Poczdamu znów po-
prowadził nas na początek po wa-
łach. Urozmaiceniem były stada
ptaków – głównie dzikich gęsi –
zbierające się na polach obok na-
szej trasy.

Wszystko byłoby pięknie, gdy-
by nie słupki wymuszające zwol-
nienie przy skrzyżowaniach ścież-
ki rowerowej z poprzeczną drogą.
Jeden z takich słupków zaatako-
wał sakwę Romka, co spowodo-
wało upadek i skrzywienie ramie-
nia korby. Na szczęście Romkowi
nic się nie stało, a dzięki bliskości
stacji kolejowej mógł się ewakuo-
wać do Poczdamu pociągiem. My
pojechaliśmy dalej i przed godz.
15:00 byliśmy w Poczdamie, pod
Villą Kiewit – pensjonatem, który
był naszym ostatnim miejscem
noclegu. Tym razem nie chcieli-
śmy ryzykować poszukiwania
wolnych miejsc w jakiejś knajpce i
zamówiliśmy jedzenie przez inter-
net, z własnym odbiorem. Po posi-
leniu się wyruszyliśmy pieszo do
Parku Sanssouci. Największe wrażenie zrobił na nas ogromny Nowy Pałac z XVIII w. Pałac Sansso-
uci – letnia rezydencja króla pruskiego Fryderyka Wielkiego jest dużo skromniejszą, choć bardzo
charakterystyczną budowlą. Sam park jest bardzo rozległy, więc tego popołudnia nie zdążyliśmy już
zobaczyć nic więcej.

W sobotę rano Romek i Ewa wyruszali odwieźć Agnieszkę do Stuttgartu, a my mieliśmy w planie
przejażdżkę rowerami po Poczdamie, a po południu powrót do domu. Dokładniej postanowiliśmy
zwiedzić Cecilienhof – pałac, w którym odbyła się konferencja poczdamska po zakończeniu II wojny
światowej. Wystawa była bardzo ciekawa, a z audioprzewodnika w języku polskim można było się
dowiedzieć wielu interesujących rzeczy. Na pewno nie zobaczyliśmy wszystkiego, co oferuje Po-
czdam, ale nie chcieliśmy zaliczać wszystkiego na raz. Po południu zapakowaliśmy samochód i wyru-
szyliśmy w drogę powrotną. Z powodu korków, remontów, kolejek na bramkach i przechodzących
co chwilę ścian deszczu w domu byliśmy przed północą.

***
Podsumowanie

W ciągu 12 dni przejechaliśmy ok. 750 km. Wydaliśmy – niezbyt oszczędzając – ok. 400 – 500
EUR/os. (dokładnie nie liczyłem). Można jednak, nocując wyłącznie na kampingach (ok. 10 EUR/
os.) i żywiąc się we własnym zakresie (polecamy 800 g puszki z różnego rodzaju eintopfami po 2 – 3
EUR) zmniejszyć tę kwotę o połowę.

Północno-wschodnie Niemcy nie oferują może zbyt wiele atrakcji krajoznawczych typu zabytko-
we miasta. Można by ten rejon porównać trochę do naszej ściany wschodniej. Jest za to dużo zieleni,
jezior, lasów, małych miasteczek i wiosek o charakterze zupełnie innym niż w Polsce. Zamiast drew-
nianych kościółków czy cerkwi mamy murowane, zwykle o konstrukcji szachulcowej, średniowiecz-
ne kościółki i domy. W miastach i wioskach często można spotkać ulice wybrukowane „kocimi
łbami”, co wprawdzie utrudnia nieco jazdę, ale dodaje charakteru tym miejscom.

Za to szlaki rowerowe popro-
wadzone i zrealizowane są o niebo
lepiej niż u nas. Przede wszystkim
większość tras poprowadzona jest
wydzielonymi drogami, poza dro-
gami publicznymi. Na nielicznych
odcinkach dróg publicznych też
można się czuć bezpiecznie, gdyż
kierowcy zachowują się wobec ro-
werzystów kulturalnie. Główne
szlaki rowerowe mają nawierzch-
nię asfaltową lub betonową (czę-
sto z idealnie połączonych płyt be-
tonowych z pasem zieleni pośrod-
ku), rzadziej z dobrego szutru. Na
dobrą sprawę całą naszą trasę da-
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