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WSTĘP
Ta wiadomość zelektryzowała całą ówczesną społeczność turystów kolarzy
zrzeszonych w ramach organizacji PTTK.
W 1965 r. w słynnym klubie im. Władysława Huzy w Gliwicach odbył się kurs
przodownicki KOT, gdzie z okazji końcowego egzaminu zjechały się same Asy, ówcześni
działacze kolarstwa turystycznego z całego regionu. Była okazja do spotkania ze sternikiem z
Warszawy - Panem Henrykiem Ginterem.
Na egzaminie Pan Ginter zadawał szczegółowe pytania i oczekiwał szczegółowych
odpowiedzi, a pozostali egzaminatorzy nie chcieli być gorsi. Po egzaminie cieszyłem się, że
dostałem uprawnienia na całą Polskę, ale dużo ważniejszą wiadomością była zapowiedź
ustanowienia - Rajdu Dookoła Polski. Pan Ginter oznajmił, że są już poczynione
przygotowania do opracowania regulaminu.
Po przyjeździe do domu, pierwszą rzeczą, którą zrobiłem było wyciągnięcie mapy i
medytacja, jak taka trasa mogłaby wyglądać.
W tym okresie, o którym pisze, była tylko możliwość zdobywania odznaki KOT i
moja wiedza nie podpowiadała mi, żeby były inne odznaki w strukturach PTTK, a dotyczące
turystyki kolarskiej. Ta zaanonsowana możliwość zdobycia nowej odznaki, to był strzał w
dziesiątkę.
Nawiązując do spotkania działaczy z Panem Ginterem, to trzeba mocno zaakcentować,
że w naszym śląskim rejonie było dużo działaczy PTTK o wielkim autorytecie, wspomnę
jednego z nich, który zrobił na mnie duże wrażenie i w tej opowieści kilka razy przewinie się
Jego charyzmatyczna postać. Osoba ta, wcześniej była związana z harcerstwem i w związku z
tą okolicznością, wspominając Jego osobę, będę używał zaszczytnego tytułu: Harcmistrz.
O sobie mówił tak:
- „Mnie to najpierw słyszą, a później widzą”.
Charakterystyczną jego sylwetkę można uwypuklić sposobem jego ubierania się, a
Jego wielkość podejściem do drugiego człowieka.
Zgadzając się z Jego samooceną o słyszeniu i widzeniu, najpierw się widziało czarny
beret z antenką, (zresztą nakrycie głowy w latach sześćdziesiątych bardzo popularne), potem
okulary, bluzę sportową, pas podtrzymujący raportówkę, (w której miał dokumenty), spodnie
szerokie zakończone za kolanami wąskim paskiem z klamerką, skarpety wysokie pod kolana i
solidne zrobione na miarę buty. To był w całej okazałości – Harcmistrz Rajmund Byczek.
Tak raz na zlocie do mnie mówi, pokazując kilku turystów kolarzy:
- „Na tych to się wzoruj, to wyjdziesz na porządnego człowieka, a na tym tam, co stoi
z boku, to nie za bardzo, bo on za bardzo lubi…” tu mi powiedział cicho, co tak bardzo
nadużywa.
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Ta rozmowa, która to była na początku uprawiania turystyki kolarskiej wywarła na
mnie duże wrażenie i może dzięki niej, nigdy nie miałem i nie mam kłopotów z używkami.
Czas szybko leci i na wiosnę 1967 r. regulamin Rajdu Dookoła Polski ujrzał światło
dzienne, a wraz z nim aneks z miejscowościami, które trzeba było potwierdzić pieczątką, datą
i podpisem właściciela pieczątki. Regulamin składał się z 18 paragrafów i wszedł w życie 1
kwietnia 1967 r. i został ustanowiony przez Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej ZG
PTTK. Aneks zawierał wykaz miejscowości w ilości 255.

Fot. Aneks do regulaminu Rajdu Kolarskiego PTTK Naokoło Polski.
Trasa Rajdu Kolarskiego, strona 1
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Fot. Aneks do regulaminu Rajdu Kolarskiego PTTK Naokoło Polski.
Trasa Rajdu Kolarskiego, strona 2

Mieliśmy w ręku oręż i teraz trzeba było nauczyć się nim posługiwać tzn. rozpracować
w szczegółach całą wyprawę.
Początkowa euforia stopniowo gasła, gdy trzeźwo podeszło się do skali trudności tego
rajdu i niewątpliwych kosztów. Może było za dużo asekuranctwa z mojej strony i tak myślę z
perspektywy lat, że przegapiłem rok 1967. Zamiast zdecydować się na Rajd Dookoła Polski
odpuściłem go, by w 1967 r. pojechać wcześniej rozpracowaną trasą na rajd do Morynia.
4

Zimą głowa jest mniej gorąca i wtedy postanowiłem, że w roku 1968 startuję
definitywnie i w ciągu trzech lat będę starał się zrealizować plan i doprowadzić zamiar do
końca.
Bogatszy o wiedzę wyniesioną z kursu na przodownika KOT zabrałem się solidnie do
przygotowań. Czasu nie miałem za dużo, pochłonięty pracą zawodową. Trzeba było też
koniecznie uzyskać zgodę rodziców, bo choć byłem już dawno pełnoletni, to tak zostałem
wychowany, że Rodzice byli na pierwszym miejscu. Miałem i mam duży szacunek do Nich,
teraz niestety została mi tylko Mama.
Z urlopem w zakładzie pracy nie było kłopotów, trzeba było też przygotować sprzęt
tzn. wymienić ogumienie na nowe szytki - „Cowalit”, nowy łańcuch, przesmarować
wszystkie kręcące się elementy roweru i przetestować w trudnym terenie. W tym temacie
byłem o stan sprzętu spokojny.
Ważnym elementem wyprawy było opracowanie potencjalnych miejsc związanych z
noclegami. Choć miałem zamiar zabrać namiot, to zdawałem sobie sprawę, że nie zawsze
mogły być sprzyjające warunki do jego postawienia. W związku z tym zrobiłem sobie spis
hoteli, schronisk młodzieżowych, campingów, ewentualnie miejsc, gdzie mogli być sołtysi,
ale w tym temacie byłem zdany na improwizację.
Na rajd były przygotowane normalne książeczki KOT ze specjalnymi na tę
okoliczność nadrukami: Rajd kolarski PTTK Naokoło Polski nie wiem, dlaczego nie
Dookoła, ale tak to wyglądało od strony organizacyjnej. Można też było zdobywać pkt. na
KOT i tak woziło się dwie książeczki plus zapasową, a w moim przypadku jeszcze książeczkę
PZKol.
W związku z punktacją na wymienione odznaki trzeba było zrobić spis zabytków i
innych ciekawych miejsc, które trzeba było koniecznie zobaczyć.
Zrobiłem rozeznanie w środowisku, czy nie będzie ktoś zainteresowany tą wyprawą,
co mogło być korzystne przy zwiedzaniu, zdobywaniu pieczątek, ale też ze względów
bezpieczeństwa. Miałem, o czym myśleć, ale ostatecznie, ponieważ był to rajd indywidualny,
a nie było chętnych w moim środowisku, postanowiłem, że indywidualnie szybciej osiągnę
cel, który sobie nakreśliłem.
Zgodnie ze wcześniejszymi przemyśleniami zabrałem na wyprawę namiot, a co za tym
idzie, i materac, i koc, i sam ten ekwipunek ważył tyle, że lepiej nie mówić. Sam namiot 6 kg.
Do tego dochodziło wyposażenie w zapasowy ubiór, żywność, choćby na dwa dni i inne
potrzebne na wyprawie drobiazgi.
Myśląc, gdzie zacząć eskapadę, a chciałem ją połączyć ze Zlotem Centralnym, który
był w 1968 r. w Szczedrzyku k/Opola uznałem, że najlepiej będzie wziąć się za bary z
wyzwaniem w terenie łagodnym, a taki teren był z biegiem Odry i wybrałem, jako punkt
startowy - Jelenią Górę.
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Miałem nadzieję dojechać do Koszalina w dobrej formie, bo po tym pierwszym
odcinku miałem dalsze plany.
Do Jeleniej Góry zajechałem pociągiem dzień wcześniej i wypoczęty po noclegu
dobrym śniadaniu w dobrym humorze z życzeniami od recepcjonistki, byłem gotowy do
startu.

PIERWSZY ETAP
RAJDU DOOKOŁA POLSKI
ROK 1968

Fot. Książeczka wycieczek kolarskich. Rajd Kolarski PTTK Naokoło Polski
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Podbiwszy pierwszą pieczątkę w nowiutkiej książeczce w Domu Turysty PTTK
„Karkonosze” w Jeleniej Górze wsiadam na rower i zaczynam przygodę, a jest ranek 28 lipca
1968 r.
Ciężki bagaż ma tą dobrą stronę, z górki rower jedzie bez kręcenia, za to pod górkę
trzeba mocniej naciskać na pedały, ale to dopiero „pierwsze koty za płoty”, siły jeszcze nie
zostały nadwyrężone.
Mijam Szklarską Porębę zostawiając za sobą Wodospad Szklarski i biorąc z fasonem
„zakręt śmierci” mam okazję podziwiać po lewej stronie Góry Izerskie, a po prawej
Kaczawskie i pędzę w kierunku Borów Dolnośląskich.
Na tym terenie przeszła w lipcu trąba powietrzna. Tak jadąc przez Sudety widziałem
z daleka jakby spadł śnieg po prawej stronie drogi. Początkowo nie skojarzyłem, co to za
zjawisko, ale gdy podjechałem bliżej moje oczy zobaczyły to, co może taki straszny żywioł
zrobić z potężnym lasem. Zostały tylko samosiejki wysokie i cienkie, które wiatr przygiął do
ziemi, które niezłamane wstały. Reszta została połamana jak zapałki i obdarta z kory i to łyko,
które zostało na tak strasznie okaleczonych drzewach robiło z daleka wrażenie, jakby to był
śnieg. Drwale robili w tym spustoszeniu porządek i wycinali fragmenty drzewa, które
nadawały się do zagospodarowania. Człowiek musi przyjąć fakty, że w spotkaniu z
niszczycielską siła przyrody jest bez szans i z pokorą musi przyjąć to do świadomości. Dosyć
długo się przyglądałem tej apokalipsie i z mieszanymi uczuciami ruszyłem dalej.
W Lwówku zrobiłem sobie przerwę na nocleg, bo chciałem rano wystartować z
zamiarem odwiedzenia kolegi - Włodka z mojej ulicy, a przebywającego w koszarach w
Bolesławcu.
Podjeżdżam z fasonem pod budkę wartowniczą i proszę pokornie wartownika o
widzenie z kolegą. Wartownik gdzieś zadzwonił i po chwili przyszedł oficer, jak się później
okazało od spraw politycznych. Wypytywał mnie nawet o rzeczy, które nie powinny go
obchodzić, a ja, żeby go nie obrazić odpowiadałem spokojnie, bo tylko czekał na pretekst, aby
mnie zbyć. I tu zaczął się problem, nie mój, tylko oficera. Okazało się, że kolega nie był na
warcie, nie był na przepustce i przepadł w jednostce „jak kamień w wodę”. Oficerowi głupio
było, bo zginął mu żołnierz.
W jednostce tej kolega grał na trąbce dętej w orkiestrze i mieli w oddaleniu od koszar
pomieszczenie, gdzie piłowali nuty od rana do wieczora, ale tam, też go nie było. Mnie też się
już zaczęło spieszyć, bo jeszcze tego dnia miałem dojechać do Żar odwiedzić drugiego
kolegę. Wreszcie znalazła się zguba w pomieszczeniu gospodarczym, siedział na parapecie i
wabił szczygły, bo była to jego pasja jeszcze za cywila. Długo nie nagadaliśmy się, bo
zbliżała się pora obiadowa, a ja musiałem jechać dalej. Zostawiłem mu jakiś brzęczący
prezent i popędziłem dalej, aby nadrobić stracony czas.
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Dalej jechałem Niziną Śląską i to, co zapamiętałem z tej trasy, to żołnierzy z Armii
Czerwonej jak spacerowali po Szprotawie, Żaganiu i Żarach obwieszeni różnego rodzaju
odznakami kolorowymi i błyszczącymi gwiazdami na furażerkach. Muszę przyznać, że
prezentowali się nieźle, szczupli, wysportowani, chodzili grupkami i nie przypominam sobie
pojedynczego żołnierza.
Gapiąc się na żołnierzy, dojechałem do Żar. Szybko odnalazłem hotel, żeby w razie
kłopotów z odnalezieniem kolegi zaklepać sobie miejsce na nocleg. Ale okazało się, że cały
hotel był zarezerwowany dla bardzo ważnej delegacji. Miła recepcjonistka przybiła pieczątkę
w książeczce i na mapie pokazała, gdzie jest ta ulica, przy której mieszkał kolega. Ulica
nazywała się albo Wesoła, albo kolega tak się nazywał. Okazało się, że tak wesoło z tymi
odwiedzinami nie było.
Długo jechałem już prawie za miasto, gdzieś pod poligon. Wreszcie znalazłem tą ulicę
i miałem nadzieję na nocleg i jakieś pożywienie. W związku z tymi planami nie robiłem
zakupów żywności. Kolegę znałem ze zlotów i zawsze mnie zapraszał do odwiedzin.
Pukam do domu, otwiera mi mężczyzna i w przedpokoju oświadcza, że syna nie ma w
domu, bo pojechał do narzeczonej. Pyta gdzie jadę i kiedy mu powiedziałem, że jestem na
Rajdzie Dookoła Polski i moja trasa wiedzie w kierunku Zielonej Góry, to wziął mnie pod
ramię, odprowadził do drogi i pokazał polną drogę, którą dojadę do drogi czołgowej, po
której czołgi jadą na poligon. Potem tą drogą czołgową dojadę do drogi prowadzącej z Żar do
Nowogrodu Bobrzańskiego i dalej do Zielonej Góry.
Zostawił mnie jak „samotnego jeźdźca” i co było robić w tej sytuacji, zacisnąć zęby i
jechać dalej. Chciałem koledze podziękować za fantastyczne potraktowanie podróżnego, ale
już go nie spotkałem.
Tu trzeba przyznać, że ojciec kolegi skierował mnie na drogę właściwie i jeszcze
zdążyłem przed zmierzchem wyjechać z tych lasów na właściwy szlak, zaoszczędzając kilka
kilometrów trasy. Wydarzenia tego dnia były bardzo dramatyczne.
Gdy już wyjechałem na właściwą drogę spytałem przechodzących polskich żołnierzy,
czy w pobliżu jest jakieś miejsce, gdzie można się zatrzymać i pożywić. Doradzili, że parę
kilometrów dalej jest mały ośrodek wypoczynkowy z polem namiotowym, a co też ważne z
bufetem. Nacisnąłem raźniej pedały i rzeczywiście z daleka już zobaczyłem reklamę z tym
ośrodkiem.
W recepcji zapłaciłem za pole namiotowe, rozbiłem mój namiot, umyłem się i udałem
w poszukiwaniu bufetu, myśląc naiwny, że coś dostanę na gorąco. Patrzę, jest napis na
drzwiach: „Bufet”. Wchodzę i co widzę: sprzedawczynię, stos drewnianych skrzynek z
oranżadą i równiutko poukładane na szafce herbatniki Pepitko, to wszystko. Tak myślę, że
coś jeszcze musiało być ukryte pod ladą, co by świadczyło o zygzakowatym przemieszczaniu
się kręcących się po ośrodku osób.
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W tym bufecie spytałem się, czy nie ma czegoś na gorąco, ale w odpowiedzi
zobaczyłem tylko białe równiutkie ząbki sprzedawczyni i uśmiech od ucha do ucha, a po
chwili usłyszałem zapewnienie, że dzisiaj oprócz tych herbatników nic w okolicy nie kupię,
bo wszystko jest już pozamykane.
Kupiłem z dziesięć paczek tych ciastek i z pięć butelek oranżady i z tym bogactwem
poszedłem do namiotu. Głodny jadłem te smakołyki i popijałem silnie gazowaną oranżadą, a
efekt był taki, że jak się położyłem, to bańki z gazem leciały mi nawet nosem, mogłem
egzystować tylko na stojąco. Gdy się już ta „gazownia” skończyła, wstawiłem rower do
namiotu opierając pedał na kocherze, a z boku zrobiłem sobie miejsce do spania.
Usłyszałem też muzykę, co świadczyło, że w obiekcie szykują się do potańcówki.
Widziałem, jak co raz więcej osób się zbierało i byli też żołnierze z pobliskich koszar. Tak
leżąc na moim „łóżku” umilałem sobie czas słuchaniem muzyki za darmo, przed zaśnięciem.
Przed północą muzyka umilkła i tancerze w różnym stanie równowagi zaczęli
opuszczać obiekt defilując przed moim namiotem, zresztą jedynym na tym polu namiotowym
i znikali za bramą. Zrobiło się cicho i nic nie zapowiadało dalszego, dramatycznego przebiegu
wydarzeń.
Widzę po chwili dwóch zataczających się mężczyzn jak w towarzystwie pilnującego
obiektu, „żeglują” do bramy.
Nagle jeden z nich staje i pyta się opiekuna:
- „Co robi tu ten namiot?”
Pilnujący tłumaczy, że śpi tu turysta, który zapłacił za pobyt i ma tu prawo spać.
Mężczyzna oświadcza, że:
- „Ja go tu rozwalę”
i w tym momencie zrozumiałem, że trzeba natychmiast opuścić namiot.
Co prawda, dołu namiotu nigdy nie sznurowałem i miałem zawsze pod ręką nóż do
rozcięcia tkaniny, aby się w razie niebezpieczeństwa - uwolnić. Zabrałem pompkę do roweru i
wyczołgałem się wykorzystując szarpaninę pilnującego z agresywnym mężczyzną, położyłem
się w trawie za namiotem i czekałem na rozwój wypadków.
Zorientowałem się, że drugi nie był groźny, bo ledwo stał, tak był „zmęczony”. Nagle
ten agresywny wyrwał się pilnującemu i kopnął w namiot, w rezultacie czego rower się
przewrócił i narobił razem z kocherem sporego hałasu.
Ja w tym momencie zerwałem się z ziemi z pompką w ręku, w tym momencie
agresywny ruszył na mnie. Nie było innego wyjścia, jak zrobić użytek z pompki w obronie
własnej. Instynkt samozachowawczy zadziałał i w rezultacie pilnujący z drugim kompanem
musieli agresywnego postawić na nogi.
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W skutek mojej akcji uszło trochę z niego powietrze, wskutek czego był mniej skory
do zrobienia mi krzywdy, a pilnującemu obiektu - kłopotów. Niemniej podchodząc do bramy
odgrażał się, że jeszcze tu przyjdą i zrobią ze mną porządek.
Pilnujący był przerażony, co ze mną zrobić, aby nie stało mi się coś złego, wszak
byłem zameldowany i należała mi się ochrona. Szybko podjąłem decyzję, trzeba jak
najszybciej uciekać z zagrożonego obiektu, bo pozostanie w nim mogło się dla mnie
zakończyć tragicznie.
Poprosiłem pilnującego o przytrzymanie roweru i jak najszybciej mogłem
demontowałem namiot, materac i wszystko, co miałem.
W rejonie skąd pochodzę, były na zlotach organizowane konkursy polegające na
wyjęciu z worka namiotu, postawienia, złożenia i włożenia go z powrotem do worka na czas.
Ponieważ miałem namiot własny, to ćwiczyłem tą czynność i byłem dobrze wytrenowany i w
konkursach szło mi bardzo dobrze.
Tam za Żarami ta umiejętność mi się przydała i choć jurorzy mieliby zastrzeżenia, co
do jakości, ale tam, nie miała ta jakość żadnego znaczenia. Rower był szybko przygotowany
do jazdy.
Przed bramą tylko zdążyłem powiedzieć pilnującemu, że w razie gdyby wrócili, to ma
powiedzieć, że pojechałem za bramą w prawo w kierunku Żar. A ja ile sił w nogach skręciłem
w lewo i bez świateł w ciemnościach prułem asfalt w kierunku Nowogrodu Bobrzańskiego.
Jechałem tak parę kilometrów, parę razy schodząc w krzaki jak widziałem światła
samochodów, z przodu mniej bojaźliwie, ale za to z tyłu z bólem serca, a nuż jadą oprawcy?
Gdy zobaczyłem przy drodze zakład przemysłowy, a przed nim portierkę, natychmiast
skręciłem i poprosiłem portiera o pomoc. Bardzo dobry człowiek nie tylko zezwolił na pobyt
u Niego, ale też poczęstował śniadaniem, a i pies, który z Nim był, był mi przyjazny.
Remanent wykazał, że brakuje parę szpilek, bo śledzie były w komplecie, poza tym
nic nie brakowało. Był tylko jeden drobiazg, trzeba było kupić w Zielonej Górze nową
pompkę, bo w tej starej, tak jakoś tłok tylko dochodził do połowy i dlatego wylądowała w
koszu. Od tego momentu zrezygnowałem ze spania w namiocie i był mi tylko balastem, ale
jadąc w terenie raczej płaskim, pogodziłem się z tą uciążliwością losu.
Na horyzoncie Ziemia Lubuska z winnicami, których na mojej ziemi rodzinnej nie
było, wzbudzała moje zaciekawienie. Zielona Góra, miasto jak sama nazwa wskazuje
położona wśród zieleni lasów, a w lasach jest dużo tlenu, tak bardzo potrzebnego przy dużym
wysiłku. Dobrze zrobiłem, że tą część wyprawy zacząłem w terenie łagodnym.
Za Zieloną Górą potężne lasy, a w tych lasach było zakwaterowane wojsko. Widziało
się gęsto rozstawione tabliczki: „Teren wojskowy. Wstęp wzbroniony”. Tabliczki nie tylko w
języku polskim. Czasem było słychać ryk silników i tych na ziemi i tych w powietrzu.
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Droga z Łagowa do Sulęcina przez Lądów przebiegała częściowo przez teren
wojskowy i trzeba było mieć przepustkę, albo jechać na daleki objazd.
Udałem się w Łagowie do Prezydium Rady Narodowej i w Referacie Spraw
Wewnętrznych dostałem dokument uprawniający do przejazdu. Przy wjeździe zostałem
skontrolowany i nie niepokojony przez nikogo dojechałem do Lądowa, gdzie oświadczyli mi
na posterunku, że pieczątki nie dostanę, a potwierdzenie przejazdu przez Lądów dostanę w
Sulęcinie. Tak też się stało i w Powiatowym Referacie Spraw Wewnętrznych E i KRL
dostałem pieczątkę i odpowiedni wpis.
Tu i ówdzie na trasie zwiedzałem ciekawe miejsca i tak dojechałem do Siekierek,
gdzie oddałem cześć żołnierzom na cmentarzu, a stamtąd krok do Morynia, w którym rok
temu w 1967 r. byłem na Zlocie Centralnym.
Zameldowałem się w schronisku młodzieżowym, gdzie zaklepałem sobie nocleg i
udałem się na miejsce obozowiska zobaczyć, czy się coś zmieniło i odwiedzić znajomego
rybaka jeziornego. Odwiedziłem restaurację, zjadłem smaczną potrawę jeziorną i co
najważniejsze to, że odżyły w tym miejscu wspomnienia z zakończenia Zlotu.
Brałem wtedy udział w konkursie krajoznawczym, eliminacje przeszedłem z
kompletem punktów i w konkursie dostałem się do finału.
Było nas trzech z równą ilością punktów i potrzebna była dogrywka.
Organizator konkursu, chyba miejscowy aktywista partyjny przedstawił nam pytanie
nie krajoznawcze, a polityczne.
Pytanie brzmiało:
- „ Jak nazywa się I sekretarz PZPR w Szczecinie?”
I tu mnie załatwił. Wygrał szczecinianin, który wiedział i nazwisko i imię, drugi był,
co wiedział tylko nazwisko, a ja trzeci, bo polityką się nie zajmowałem. Dostałem album
pt:„Pomorze Zachodnie” z odpowiednim wpisem i mam ten album do dzisiaj.
Rano wcześnie wystartowałem i przez Cedynię, Myślibórz - tereny początku
państwowości Polski, dojechałem do malutkiej miejscowości Kołacz.
Pukałem od jednego do drugiego zabudowania pytając, czy nie mają czasem pieczątki
choćby przedwojennej. Darmo chodziłem i chyba nikt z wędrujących przez tę miejscowość,
takowej nie dostał.
Wreszcie na widnokręgu widać przedmieścia Szczecina, ale, żeby dojechać do
Centrum, to trzeba pokonać szmat drogi ze świadomością, że trzeba tą samą drogą wracać.
W Szczecinie jest co zobaczyć i mając na uwadze zbyt mało czasu zwiedziłem tylko
Zamek Książąt Pomorskich, Wały Chrobrego, trochę portu i już musiałem wracać, bo miałem
w planie zanocować w Goleniowie, aby następnego dnia zrobić długi odcinek.
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W Goleniowie jadąc przez miasto szukałem ulicy, gdzie z zapisków wynikało, że jest
tam hotel.
Nagle słyszę, jak ktoś woła moje imię – Jurek, ale: „niejednemu psu Burek”, więc
specjalnie nie zareagowałem, ale gdy drugi raz usłyszałem to wołanie podjechałem do
krawężnika i spoglądając do tyłu, zobaczyłem dwóch żołnierzy i jeden z nich macha do mnie
rękami. Gdy zdjąłem okulary radości z mojej strony nie musiałem ukrywać, bo stał już obok
mnie Kazik, bezpośredni sąsiad Włodka, którego z takim trudem odwiedziłem w Bolesławcu.
Zwykle w takich sytuacjach mówi się: „jaki ten świat mały!”.
Chłopak chodził do Wyższej Szkoły Rolniczej w Cieszynie i stamtąd zabrali go w
„kamasze”, ale był bardzo dzielny i po skończeniu służby wrócił na uczelnie i skończył ją z
tytułem magistra.
Serdeczne było przywitanie i radość z tak niespodziewanego spotkania. Chłopaki za
dobre sprawowanie szli w nagrodę do kina i po skończeniu seansu mieli czekać na mnie pod
kinem.
Załatwiłem pozytywnie w recepcji nocleg i po odświeżeniu się z krótkim
odpoczynkiem, dochodzi do spotkania.
Żołnierzom Wojska Polskiego proponuję kolację na mój koszt, co zrozumiałe przyjęli
z zadowoleniem. Idziemy do znajomego im baru, gdzie w okienku kupuję po porcji bigosu i
coś do tego typowo polskiego dania. Rozmowa przeciągnęła się, bo chłopak był ciekawy, co
się na naszej wspólnej ulicy działo i nie tylko i tak zrobiło się późno.
Żołnierze mieli do koszar kawałek drogi i żeby nie zarobić Z.O.K., szybko
odmaszerowali.
W recepcji recepcjonista zauważył, że bardzo długo zwiedzałem tak małe miasteczko.
Będąc tam pod tym barem, zauważyłem, że coś się zaczęło dziać niepokojącego w
przyrodzie. Zaczął wiać porywisty wiatr, co było widać po trzepoczących parasolach, a
jeszcze bardziej nasilił się w nocy.
W radio ogłosili wysoki stopień sztormu w skali Beauforta i alarm na morzu. Nie
martwiłem się, bo byłem w solidnym hotelu i nic mi nie groziło, najwyżej jeszcze jeden
nocleg i ewentualnie jeszcze dalsze zwiedzanie.
Rano pogoda była dobra, ale byłaby wspaniała, gdybym jechał do Szczecina, bo nie
musiałbym kręcić pedałami, bo i tak bym szybko jechał. Ale jadąc w kierunku Świnoujścia
przez Puszczę Goleniowską przeżywałem prawdziwą mękę, wyrywałem wiatrowi metr za
metrem, kilometr za kilometrem. Był taki potworny wiatr, że musiałem włożyć potworny
wysiłek fizyczny i psychiczny, aby wreszcie osiągnąć cel, a był to cel połowiczny.
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Na razie znalazłem się na terenie Wolina, a tam skręciłem na zachód mając wiatr z
prawej strony drogi i widziałem przechylone samochody, ale w kierunku niezagrażającemu
mojej osobie. Jadąc częściowo w obszarze leśnym dotarłem bezpiecznie do przystani
portowej.
Zalew Szczeciński był tak rozhuśtany, że był wstrzymany ruch promowy, ale z
zapowiedzi wynikało, że prognozy przewidują, że sytuacja się poprawi i ruch zostanie
wznowiony.
Na promie huśtawka była potężna, a ja nie przywykły do takiej sytuacji miałem
potężnego stracha, czy to żelastwo się nie wywróci.
Dopłynęliśmy z trudem do Świnoujścia, a zacumowanie odbyło się na raty i jaka ulga,
że już jestem na stałym lądzie. Tylko obawa zakłócała mi pobyt na wyspie, czy wrócę z
wyspy z powrotem? I o mało co, miałbym z tym poważne kłopoty.
W mieście zwiedziłem kościół NMP Gwiazdy Morza, gdzie nad portalem jest
przepiękna mozaika wyobrażająca Matkę Boską na falach Bałtyku, można też podziwiać
ambonę.
W barze zjadłem spóźniony obiad i tak sobie popijając wodę mineralną szykowałem
się do powrotu na prom do tej nieprzyjemnej huśtawki i obawy czy nie nakarmię Neptuna
tym obiadem.
Nagle z knajpki po drugiej stronie ulicy wylatuje mężczyzna, a za nim kobieta z
kuflem po piwie i dopadłszy go, wali go tym kuflem w głowę, aż rozpryskuje się, ma się
rozumieć kufel w kawałki, a z głowy leje się krew. Następują wrzaski, przekleństwa, zlatują
się przechodnie, żeby podziwiać widowisko, wołanie o policję, pogotowie. Ktoś się pyta, czy
widziałem, jak do tego rozboju doszło? Doszedłem do wniosku, że nie ma tu, czego szukać,
bo będąc świadkiem w porachunkach pijaków, można kilka razy nie z własnej woli,
odwiedzić to miejsce.
Wsiadam na rower i jadę do portu, bo świadków, to tam nie brakowało na tak
ruchliwej ulicy. I znów ten huśtający prom, ale tym razem płynął z wiatrem i mniej bujało.
Jadąc z kierunku Międzyzdrojów, trzeba było kierownicę roweru ustawić pod kątem w
kierunku wiatru, bo mała nieuwaga powodowała zjazd na pobocze. Samochody o dużej
wysokości były niebezpiecznie przechylone na prawą burtę, co robiło wrażenie, że zaraz taki
samochód przewróci się.
W tej niepewności o zdrowie dojechałem do Międzyzdrojów, ale tam nie można było
zdobyć noclegu, dopiero w drodze do Dziwnowa zanocowałem u gościnnego gospodarza.
Wtedy doszło do mnie, jak jestem zmęczony tak ciężkim dniem i tym pojedynkiem z
przyrodą. Młody człowiek szybko regeneruje siły i rano po rozruchu byłem gotowy stanąć do
walki z ciężkimi warunkami, jakie aura postawiła przede mną.
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Jadąc dalej wyznaczoną trasą, która teraz będzie biegła po terenach Pojezierza
Słowińskiego miałem okazję podziwiać tereny bogate w akweny wodne, gdzie były i są
fantastyczne warunki dla ptactwa wodnego. Tereny te bogate w rezerwaty, zabytki i miejsca
wypoczynku usiane są nad Bałtykiem.
Były kłopoty z noclegami, zważywszy, że była pełnia lata i zakłady pracy wysyłały w
ramach FWP dużo urlopowiczów, było też dużo autostopowiczów.
Chciałem koniecznie zobaczyć resztki kościoła w Trzęsaczu, gdzie sztormy
podmywały przez lata brzeg morza, który zbliżył się niebezpiecznie do budowli, chcąc
dopełnić zniszczenia. Kiedyś ten kościół był z dala od morza, a teraz widziałem resztki
ściany.
Zatrzymałem się dłużej w Kołobrzegu, koncentrując się na historii walk w czasie II
wojny światowej o to miasto. Przegapiłem Sarbinowo, musiałem się wracać z trasy do Mielna
i wreszcie dobiłem do Koszalina, gdzie wyznaczyłem sobie koniec pierwszej części trasy.
Z Koszalina miałem w planie udanie się pociągiem na metę XVII Rajdu Centralnego
w Czarnowąsach i Szczedrzyku k/Opola. Wydawało mi się, że trasę wybrałem łatwą w moim
mniemaniu, ale tak zupełnie nie było i wybiegając myślami do przodu mina mi zrzedła. Czy
dam radę na trasie trudniejszej w drugiej części rajdu?
Jadąc pociągiem długo o tym myślałem i przygotowywałem się do drugiej części trasy
zaplanowanej na rok 1968, ale ta część miała być zrealizowana po Rajdzie Centralnym w
Szczedrzyku – Czarnowąsach.
Podsumowując pierwszą część pierwszego etapu zaplanowanego na 1968 r. rajdu
muszę przyznać, że poza niepowodzeniem w Żarach na campingu i walką z porywistym
wiatrem w drodze do Świnoujścia, wyprawa przebiegła spokojnie, a na niektórych odcinkach
bez jakichkolwiek wydarzeń godnych zapamiętania i opisania.
Przygotowanie kondycyjne było wystarczające i z biegiem kilometrów zwyżkujące,
dobrze rokujące przed drugą częścią pierwszego etapu wyprawy.
Po przesiadkach docieram do Opola i po kilkunastokilometrowym „spacerku”
dojeżdżam do Szczedrzyka na metę umiejscowioną nad obrzeżem Jeziora Turawskiego Rajdu Centralnego, mając w planie odpocząć przez kilka dni tam pobytu.
Niestety nie dane mi było cieszyć się w pełni odpoczynkiem po wiadomości, jaką tam
usłyszałem od kolegów z klubu, a dotyczyła ta wiadomość - Harcmistrza.
Harcmistrz nie dojechał na Zlot z tej przyczyny, że wylądował w szpitalu na zawał
mięśnia sercowego. Trochę pocieszyła mnie wiadomość, że delegacja na wysokim szczeblu z
prezesem Henrykiem Ginterem na czele pojechała do szpitala na odwiedziny. Jeszcze bardziej
uspokoiła mnie wiadomość po przyjeździe delegacji, że Harcmistrz ma się lepiej, ale do
zakończenia zlotu nie było mowy, aby nas odwiedził.
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Czas szybko leci i po paru dniach zacząłem się pakować do kolejnej części wyprawy,
ale już bez namiotu i materaca, które to sprzęty, dzięki uprzejmości kolegów zostały przez
Nich zabrane do klubu. Rower zrobił się lekki i dzięki temu miałem nadzieję, że zaoszczędzę
energii potrzebnej na trudną, czekającą na mnie trasę.
Pociąg już bez przesiadki zawiózł mnie do Jeleniej Góry i znów znalazłem się w
gościnnych progach Domu Wycieczkowego „Karkonosze”.
Tym razem trasa zaplanowana wiodła w odwrotnym południowym kierunku, a
docelowym punktem było - Jastrzębie Zdrój.

DRUGA CZĘŚĆ
PIERWSZEGO ETAPU
RAJDU DOOKOŁA POLSKI
ROK 1968
Rano wsiadam na rower, a jest 10 sierpnia 1968 r. Na rogatkach miasta: „Jelenia
Góra żegna” mnie, a ja Ją i konsekwencją tego wjeżdżam w rozległy obszar górzysty zwany
Sudety, a rozciągający się, aż do Gór Odrzańskich.
Ale żeby uporać się z tak trudną trasą, trzeba było w pierwszej kolejności
posmakować uroków Karkonoszy.
Podjazd pod Karpacz nie należy do łatwych, a przekonał się boleśnie z tym faktem
kierowca – Syrenki, który z kompletem pasażerów i bagażem na dachu, próbował mnie
kilkanaście razy wyprzedzić, ale co się ze mną zrównał, to ktoś nadjeżdżał z przodu i musiał
się wycofywać.
Syrenka w tamtych czasach była marzeniem niejednego rodaka pomimo
niedoskonałości jej mocy. Bałem się, że zapali się silnik tej machinie i zjechałem na pobocze
wzbudzając tym entuzjazm pasażerów, wyrażony przez tylną szybę.
Na pobocze zjechałem też z drugiej przyczyny, widziałem jak wczasowicze po
śniadaniu zbierali maliny na poboczu. Szybko jednak zrezygnowałem z tych smacznych
owoców, gdy zorientowałem się, że prawie każdy owoc był „zamieszkały”.
Kościół w Karpaczu zwany - „Wang” przykuł moją uwagę, podziwiałem jego urok i
architekturę ludów dalekiej północy.
Konfrontując trasę, którą przemierzałem z tą, którą ukończyłem, uznałem, że nie
będzie łatwo i teraz wyszło, że dobrze zrobiłem zostawiając kolegom noclegownie.
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Śnieżka kusiła, zdobyć ją można, ale nie tym środkiem lokomocji i tą niewątpliwa
atrakcję, trzeba było odłożyć na inną okazję.
Obszar naszpikowany zabytkami tak wspaniałymi, że obiecałem sobie je bliżej poznać
w przyszłości.
Zatrzymałem się w Wambierzycach, gdzie podziwiałem szopkę z ruchomymi
figurkami i już miałem przed sobą następne podjazdy i przełęcze.
W Wałbrzychu zanocowałem w hotelu robotniczym i następny nocleg zaplanowałem
w Kudowie, bo z zapisków wynikało, że jest tam camping.
Dojeżdżam do Radkowa i spotykam tam dziesiątkę turystów na rowerach z czeskiej
Pragi. Wracają z wycieczki po naszym kraju. Przewodnik grupy mówi po polsku i szybko się
dogadujemy, że zrobimy międzynarodowy wyścig do Karłowa. Jeśli przegram, to daję
znaczek rajdowy bardzo ładny, ale ponieważ duplikat miałem w domu, to dużo nie
ryzykowałem. Ten znaczek miał dostać ten, który był na górze lepszy ode mnie i od
pozostałych Czechów.
Znaczka się pozbyłem, ale i tak miałem satysfakcję, że byłem drugi. Należał nam się
odpoczynek, bo wyścig był zacięty i pod górę.
Obok drogi była plantacja brukwi, na które u nas mówi się korpiele. Dobre to one nie
są, ale takie małe odrostki, to można polubić i trochę tych darmowych kalorii wrzucić na
ruszt.
Mechanik z grupy w zamian za sportową rywalizację wymienił mi klocki hamulcowe,
bo uznał, że moje mogą nie wytrzymać na ostrym zjeździe do Kudowy.
Pożegnaliśmy się serdecznie, bo Czesi mówili, że oni z góry są bardzo szybcy, bo u
nich pełno gór i na pewno mi odjadą, a tym bardziej, że spieszyli się na odprawę graniczną,
bo chcieli zanocować już po czeskiej stronie. Widziałem jak jeden po drugim mnie
wyprzedzają, machają rękami na pożegnanie i widzę ich brawurę, a ja mam z tego spotkania
hamulce jak brzytwy i jeden znaczek mniej do wiezienia.
Zapiski z campingiem były prawdziwe i już z daleka widzę camping i namioty do
wynajęcia. Namioty były takie małe, podobne do dzisiejszych „jamników”, ale dało się w
nich dobrze wypocząć i tylko było trochę kłopotów z wchodzeniem i wychodzeniem.
Po załatwieniu formalności z noclegiem zauważyłem, że jeden namiot jest
zamieszkały przez właściciela roweru, leżącego pod namiotem. Właściciel roweru był: „w
objęciach Morfeusza”, a ja też byłem zmęczony po tym wyścigu z Czechami i poszedłem w
jego ślady.
Po przebudzeniu, żeby z namiotu wyjść przodem, bo to jest szlachetniejsza metoda,
trzeba w takim namiocie obrócić się o 180 stopni i gdy wyjrzałem przez ten otwór, to
zobaczyłem sąsiada i nasze oczy się spotkały.
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Spotkały się jeszcze parę razy, o czym będzie w dalszej części wspomnień.
Leżąc na brzuchu w tych namiotach sąsiad wyciąga rękę na powitanie i przedstawia
się - Wieńczysław. Zatkało mnie: Rosjanin? Jak tu się z nim dogadać? Choć uczyłem się
języka rosyjskiego trzy lata, to bardzo słabo go znałem. A z imienia, nazwiska i Jego
fizjonomii wszystko wskazywało, że to turysta ze wschodu.
Już miałem odpowiedzieć na powitanie: „Zdrastwujtie!”, ale On mnie ubiegł,
widocznie odgadując moje zakłopotanie mówiąc:
- „Cześć kolego! Dokąd jedziesz?”,
a do tego czystą polszczyzną i tym samym wyprostował moje myśli.
Moja radość nie miała granic, bo przed dwoma godzinami, żegnałem sympatycznych
Czechów, a tu mam obok nowego pasjonata turystyki rowerowej. Szkoda tylko, że nasze
drogi biegły w odwrotnych kierunkach. Ja jechałem w stronę południa, a Wieńczysław w
stronę północy, ale już zasygnalizowałem wcześniej, nasza dopiero zawarta znajomość
rozciągnęła się daleko w przyszłość.
Zahaczając krótko o przeszłość Jego i Jego rodziców, wynikało, że Wieńczysław
przyjechał do Polski z rodzicami w ramach repatriacji z kresów Rzeczpospolitej i zamieszkali
w Gdańsku, tam też skończył Politechnikę i zastanawiające, że już w tych latach był informatykiem.
Rozmowy trwały długo i tylko komary zakończyły nocne rodaków rozmowy.
Rozmawiając z nim tam w Kudowie i później, nie można było zauważyć charakterystycznego
akcentu ludzi ze wschodu i tylko jego dobroduszny stosunek do ludzi, przypominał mi
wcześniej poznane osoby, pochodzące z tego obszaru.
Po pożegnaniu rano z kolegą Wieńczysławem, zaliczyłem w Czermnej - Kaplicę
Czaszek, Pijalnie Wód Mineralnych, które tak mi zasmakowały, że nie ominąłem nawet
jednej w następnych tego typu obiektach w Dusznikach i Polanicy.
W Kłodzku skoncentrowałem się na zwiedzaniu Twierdzy Kłodzko i Muzeum Ziemi
Kłodzkiej, a ponieważ trochę zbierałem etykiety zapałczane, myślami byłem w Muzeum
Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej.
W muzeum tak mnie wszystko zafascynowało, że spędziłem tam więcej czasu, niż
planowałem, a w perspektywie miałem jeszcze dość długą trasę do Stronia Śląskiego.
Napotkani tubylcy zgodnie stwierdzili i zachęcali, żeby jechać przez przełęcz, to
zaoszczędzę paręnaście kilometrów, ale nie powiedzieli, że trasa trudna i część nieprzejezdna.
Dałem się namówić i przez kilka kilometrów, dało się w miarę szybko jechać, choć było
lekko pod górę.
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W górach szybko się ściemnia i nim się spostrzegłem, zrobiło się ciemno, do tego
dobra droga się skończyła, zaczął siąpić kapuśniaczek i koła obsuwały się po śliskich
kamieniach.
Opuszczałem Kotlinę Kłodzką i tak idąc w ciemnościach wchodziłem w Góry Złote.
Może gdzieś pod moimi stopami, była jakaś potężna żyła złota, dotąd nieodkryta? Po prawej
stronie drogi w zaroślach można było zauważyć wypalone domy, co potęgowało grozę
otaczającej mnie rzeczywistości.
I tak podchodząc serpentynę usłyszałem beczenie owiec. Byłem skłonny przenocować
u bacy, rozumując, że ktoś tych owiec pilnuje. Nawoływałem, ale nie było słychać nic poza
odgłosami tych owiec, wobec tego wróciłem na szlak i tak dotarłem pod szczyt wzniesienia.
Tam zobaczyłem dwóch turystów z rowerami, jak stoją i odpoczywają przed zejściem
w dół, w kierunku, z którego ja z takim trudem wędrowałem. Ucieszył się profesor i student z
Politechniki Wrocławskiej, że doszło do takiego niespodziewanego spotkania. Wymieniliśmy
się uwagami o drodze, którą jeszcze musieliśmy pokonać i do widzenia.
Przez parę kilometrów trzeba było iść pieszo ze względu na stromiznę i ciemności i ze
względu na te zdradliwe kamienie, aż wreszcie znalazłem się na rogatkach Stronia Śląskiego i
można było wsiąść na rower. Asfalt, który się pokazał, zaprowadził mnie do hotelu.
Pokonałem bardzo trudny odcinek dotąd przebytej trasy i należała mi się dobra kolacja
i dobre miejsce do spania. Obsługa w recepcji i obsługa w restauracji spisała się na medal i
jeszcze gościnni goście przy stoliku poczęstowali pięćdziesiątką, żeby kolacja nie
zaszkodziła. Dzięki tym bonusom rano wstałem jak nowonarodzony.
Przez Góry Złote jechało się wybornie i tak znalazłem się na Pogórzu Sudeckim,
zdążając w kierunku polskiego „Carcassonne”, czyli Paczkowa oraz Otmuchowa i Nysy miast z dużymi ilościami zabytków i ciekawych miejsc do zwiedzania.
Wylądowałem w Głuchołazach. Na Wzgórzu Chrobrego jest usytuowane schronisko
PTTK, ale żeby się tam dostać, potrzeba sporego wysiłku, aby z rowerem wejść tam po
drewnianych schodach.
Po perturbacjach w recepcji łaskawie zostałem zakwaterowany w pokoju z facjatką
razem z autostopowiczem. Chłopak wesoły i pomysłowy.
Pod to okno z facjatą przyszli smakosze piwa i ulokowali się na ławkach pod
oporowym murkiem, a na tym murku ustawili po 15 butelek. Poszli o zakład, kto szybciej
wypije, a przegrany płaci za wszystkie. Wieczór ciekawie się zapowiadał i tak wyglądając
przez otwarte okno podziwialiśmy panoramę Gór Opawskich, ale zauważyłem, że wesołek z
autostopu myśli o tej baterii butelek. Odległość od okna do tego murku była ok. 3 m, ale od
czego jest pomysłowość? Chłopak wyciągnął sznurek z rolety, kijek ze szczotki, zrobił ze
sznurka pętelkę i gdy już znikło w ekspresowym tempie po parę butelek, a za oknem zrobiło
się szaro umiejętnie manewrując tym kijkiem, pomógł im solidarnie w tym zakładzie.
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W życiu już widziałem jak mężczyzna pochodzenia romskiego pochłonął skrzynkę
piwa zawierającą 24 butelki półlitrowe i widziałem jego brzuch, który po tym wyczynie
sięgnął do kolan, ale ta ilość tego płynu wypitego przez tych hazardzistów, pod tym oknem,
też robiła wrażenie.
Zdobycz została podzielona według zasług, w rezultacie czego, chłopak z autostopu
miał dobry humor, ale przez ten pomysł, kilka razy budził mnie w nocy, gdy musiał iść na
„spacer”, ale warto było ponieść konsekwencje niewyspania za ten ubaw z pomysłową
wędką.
Rano zjechałem po tych drewnianych schodach na dół, co zrekompensowało mi
wspinaczkę poprzedniego dnia. Byłem już dość długo poza domem i już zacząłem tęsknić za
Rodziną.
Będąc na wyprawie, spotyka się ludzi bardzo przyjaznych, ale bywa też, że bardzo
złośliwych i ci złośliwi mają duży wpływ na psychikę. Łapałem się na tym, że kusiło mnie
czasem, żeby wsiąść na najbliższej stacji kolejowej i zrobić z tym wyzwaniem koniec –
kropka. Tak się jednak składało, że w tych chwilach słabości, akurat nie było stacji kolejowej.
Wyjeżdżając z Głuchołaz byłem w dobrym nastroju z tej przyczyny, że zbliżałem się
do kresu pierwszego etapu zakładanego na rok 1968 i marzenia, żeby objechać Polskę w
ciągu trzech urlopów wydawały się realne, pod warunkiem, że w miejscowościach, gdzie
będą stacje kolejowe spotkam ludzi życzliwych.
Miałem przed sobą miasta z dużą ilością zabytków, które już na luzie postanowiłem
zwiedzić i dlatego, żeby mieć więcej czasu, postanowiłem rozłożyć tę trasę na dwa dni i tak
nocleg wypadł w okolicach Kietrza.
Wracając wspomnieniami do Głogówka, to tam zainteresował mnie głównie „kościół
w kościele”, który był przez wrogów nie do zdobycia.
Jadąc dalej zaliczyłem jedno z najstarszych miast Śląska – Głubczyce, w Kietrzu
chciałem zwiedzić Fabrykę Dywanów, ale mi się ten plan nie udał i tak znalazłem się w
Raciborzu.
W mieście tym, co krok to zabytek i dobrze zrobiłem, że miałem dwa dni na tę trasę,
przez co nie musiałem się spieszyć i miałem więcej czasu na zwiedzanie.
W Wodzisławiu stanąłem przed tablicą na pomniku upamiętniającym męczeńską
śmierć więźniów w czasie ewakuacji więźniów oświęcimskich.
Z Wodzisławia, to tylko pół godziny jazdy i już widzę tablicę: „Jastrzębie Zdrój –
wita” mnie, a jest 16 sierpnia 1968 r. Po krótkim pobycie w mieście nie pozostaje mi nic
innego jak pożegnać się z Jastrzębiem Zdrojem do sierpnia następnego roku 1969.
Krótko reasumując: podbiłem w książeczce 76 pieczątek i przejechałem na rowerze
790 km wg aneksu, a dużo więcej w rzeczywistości.
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DRUGI ETAP
RAJDU DOOKOŁA POLSKI
ROK 1969
Miałem prawie rok na przygotowanie się do drugiego etapu Rajdu Dookoła Polski,
który został zaplanowany na rok 1969.
Zaplanowany etap, jako najdłuższy miał się rozpocząć w Jastrzębiu Zdroju, a
zakończyć w Suwałkach i był skorelowany ze Zlotem Centralnym zlokalizowanym w Łęcznej
k/ Chełmna Lubelskiego.
Odcinek bardzo trudny, co wynikało z analizy trasy, obfitujący w ostre podjazdy na
odcinku od Beskidów do Ustrzyk Górnych. Wymagało to dobrej kondycji i trzeba było o to
zadbać, a polegało to na ćwiczeniach ogólnorozwojowych w zimie.
Od wiosny zacząłem uczestniczyć w zlotach i rajdach kolarskich jedno i
dwudniowych i te przygotowania, jak pokazała rzeczywistość były wystarczające.
Oprócz przygotowań kondycyjnych, były też plany niezwiązane z rajdem, a były
okazją do odwiedzenia osób i miejsc poznanych wcześniej, tak jak to miało miejsce w
pierwszym etapie z Jeleniej Góry do Koszalina. Teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką i
były z tym pewne kłopoty.
Pociąg zawiózł mnie w okolice Jastrzębia Zdroju i po potwierdzeniu w książeczce
rajdowej stosownej pieczęci z datą i podpisem byłem gotowy do startu.
W Jastrzębiu Zdroju próżno szukać zabytków i tak stojąc koło Pijalni Wód i mając
bidon pełny tego życiodajnego płynu, pełen optymizmu naciskam na pedały mojego Jaguara,
a jest przedpołudnie 6 sierpnia 1969 r.
Pierwszy rozruch trwał niedługo do Jastrzębia Górnego, gdzie należało się zatrzymać
przy parafialnym kościele.
Na widnokręgu Beskid Śląski, u którego podnóża Cieszyn z licznymi zabytkami. Jadę
na granicę z Czeskim Cieszynem i muszę się przyznać, że jestem tak blisko granicy
państwowej pierwszy raz w życiu.
Przed wyjazdem dostałem cynk, że tam można u przemytników kupić: Batony
studenckie oraz Lentilky. Były też inne wyskokowe rzeczy, ale one mnie nie interesowały.
Kalorie potrzebne na trasie jeszcze w tych czasach nieoszukiwane, wylądowały w sakwach i
były urozmaiceniem kolarskiego menu.
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Byłem za parę godzin w sercu Beskidu Śląskiego w miejscowościach wczasowych i
uzdrowiskowych dla przemysłowego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, a stanowiących tzw.
„zielone płuca” dla tego zakopconego obszaru.
Były też ostre podjazdy pod słynną Kubalonkę i ostre zjazdy w kierunku Żywca, gdzie
byłem zaproszony przez Panią Walerię do odwiedzin w Jej królestwie w Małej Pewli.
W Żywcu musiałem w związku z tym zaproszeniem zboczyć z kursu i po godzinie
drogi zameldowałem się przed umowną bramą, za którą był obóz harcerski potężnego
wówczas hufca, a w tym obozie Pani Waleria była szefową kuchni.

Fot. Ja, Pani Waleria - szefowa kuchni, najmłodszy i najstarszy harcerz po cywilnemu,
a w tle obóz harcerski

Harcerzom wyjaśniłem, że mam od Pani Walerii zaproszenie i po sprawdzeniu przez
harcerzy, że „włóczęga” mówi prawdę, zaprowadzili mnie do tego królestwa żarcia i picia i
jak była potrzeba - repety.
Od tej pory byłem harcerzy - gościem. Z zaciekawieniem obserwowałem i
podpatrywałem życie obozowe dla mnie nieznane i miałem dużo podziwu dla porządku, jaki
tam panował, a jedzenie było wyborne – palce lizać.
Rano z ręcznikiem i mydłem biegniemy z harcerzami do rzeki na mycie i po porannej
gimnastyce na obfite i smaczne śniadanie, a później zaproszenie przed wyjazdem na dalszą
trasę do namiotu - magazynu żywności.
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Czego tam nie było w tym magazynie: cały stos ciasta drożdżowego, upieczonego
przed moim przyjazdem, ale to nie było dla mnie, a dla harcerek i harcerzy. Była kiełbasa
kminkowa w papierowych osłonkach, sery wielkie jak koła młyńskie, ogórki, pomidory itd.
Szefowa proponuje na wyjazd tyle żywności, ile zapragnę, bez ograniczeń. A ja cóż
mogę zabrać do skromnych powierzchniowo sakw i do tego bez lodówki. Z tego, co
pamiętam, to poprosiłem 1 kg sera, masła do maselniczki, trochę ciasta, parę pomidorów i to
wszystko. Z domu wyniosłem umiejętność oszczędzania i nic się nie mogło zmarnować, bo
prawdę powiedziawszy, nie byliśmy rodziną zamożną.
Harcerze z honorami mnie żegnają, gra trąbka hejnałowa, ale to mogły być tylko
pozory, aby się przypodobać szefowej kuchni, bo każdy chyba wie, że na obozach i koloniach
szefowa kuchni była i jest ważną personą.
Pani Waleria proponowała mi kilkakrotnie zostać jeszcze parę dni i gdybym widział,
co będzie na drugi dzień pod Babią Górą, to z pocałowaniem rączek bym został, a tak po
uściskach z Panią Walerią, zrobieniem pamiątkowego zdjęcia nastąpiło rozstanie z
sympatycznymi harcerkami i harcerzami i gaz do dechy, a było po czym, kalorii było w
organizmie sporo.
Wróciłem na trasę trochę spóźniony tymi pożegnaniami i po południu zdecydowałem
się nocować u podnóża Babiej Góry na campingu studenckim, żeby mieć siły na podjazd pod
Zubrzyce Górną, za którą w odległości ok. 35 km miałem bardzo ważną wizytę.
Ale z tą teorią i praktyką, to była prawda i Babia Góra zafundowała w nocy pompę i
przez następny cały dzień obficie płakała uniemożliwiając dalszą jazdę, a tym samym
spowodowała moje opóźnienie. Moje plany z zaplanowaną korespondencyjnie ważną wizytą,
wzięły w łeb i był wielki, choć niezawiniony z mojej strony - blamaż.
Na drugi dzień Orawa powitała mnie ładną pogodą i wspinaczka na Zubrzycę Górną
nie była taka straszna, a zjazd w kierunku Tatr Zachodnich wspaniały. Zdawało się, że pogoda
po drugiej stronie Babiej Góry była cały czas wspaniała i chyba źle zrobiłem, że nie zdobyłem
się dwa dni wcześniej na dodatkowy wysiłek i nie przeskoczyłem tego babiogórskiego
załamania pogody. Droga zrobiła się płaska jak to jest na terenach Tatr zachodnich i szybko
zbliżałem się do wcześniej zasygnalizowanej wizyty.
W każdej prawie książce, czy filmie można się natknąć na relacje damsko-męskie i w
tych wspomnieniach, też nie wypada pominąć tego popularnego wątku, choć ta relacja będzie
o lekkim zabarwieniu.
W 1967 r. będąc na kuligu z wycieczką organizowaną przez PTTK w Będzinie, do
którego należałem, podziwiałem w Dolinie Kościeliskiej bajkowe plenery w zimowej szacie
świeżo spadłego śniegu.
Od Zakopanego przez Kościelisko dzielne koniki wiozły ceprów na saniach,
spragnionych przygody do postoju na Hali Pisanej. Było tam schronisko z pocztą, jadłem
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góralskim z podgrzewanym winem z sekretną domieszką ziół, które powodowały
niepowtarzalny zapach, wyborny smak i moc.
Schroniska tego, już teraz nie ma, zostało wysadzone w powietrze przez
pirotechników w czasie kręcenia filmu o partyzantach.
Dalej było zwiedzanie Jaskini Lodowej, bądź Śnieżnej, jak kto woli i dalej podejście
na Hale Ornak, gdzie było schronisko z prawdziwego zdarzenia, gdzie co sobotę była
potańcówka.
I tam, w tych okolicznościach poznałem dziewczynę z gór, a będę ją nazywał jak w
tamtych stronach, gdzie króluje popularne imię żeńskie – Marychla.
Marychla miała 18 lat, długie warkocze i była bardzo urodziwa. Mówiła góralską
gwarą i pracowała w schronisku. Relacje między nami były tego rodzaju, że ja byłem
entuzjastą turystyki, a Ona pracowała w turystyce. Niemniej zostałem przez Nią samą i
rodzinę zaproszony do odwiedzenia Jej rodzinnego domu.
Raz wybrałem się do Zakopanego, a dalej rozklekotanym autobusem zajechałem w
odwiedziny. Drogą korespondencyjną ustaliliśmy program rozrywkowy tych odwiedzin,
przewidujący pobyt w „tancbudzie” w Chochołowie, gdzie miałem poznać, jak w tamtych
stronach bawi się młodzież.
Znajomy chłopak Marychli, też o bardzo popularnym tam imieniu Stasek, pojechał
rowerem, żebyśmy mieli czym wrócić do domu, a my z dziewczyną autobusem. Grałem tam
rolę kuzyna i mało mówiłem, żeby zazdrośni górale nie zorientowali się, że chcę im poderwać
dziewczynę, co mogło się skończyć wizytą u dentysty, a gdzie go tam było po nocy szukać?
„Buda” huczała od tej skocznej muzyki, deski trzeszczały od potupywania obcasami
przez krewkich górali, a Marychla była w siódmym niebie, chcąc pokazać swój temperament
w tańcu. Stasek nie spuszczał ze mnie oka, aby pomny przestróg od Ojca dziewczyny nie
stała mi się krzywda.
Przed północą ten żywiołowy program się skończył, muzycy przestali wydziwiać na
tych swoich instrumentach i był czas, aby wracać do domu.
Rower się bardzo przydał, częściowo jechała Marychla, częściowo ja, albo Stasek z
dziewczyną, a gdy było z górki, to jechaliśmy we troje. Ja na siodełku, Marychla na rurce, a
Stasek na wystających ośkach po obu stronach tylnego koła. Ponieważ rower nie miał
oświetlenia, ani hamulców, to dzielny Stasek obcasem tarł o oponę i zmniejszał szybkość.
Duże szczęście, że dotarliśmy do domu cali i szczęśliwi. Była młodość, wolność i swoboda i
był cud, że te warkocze nie wkręciły się w szprychy.
Ojciec Marychli dbał o reputację córki i na sianie spaliśmy w męskim towarzystwie.
Marychla obiecywała, że brat nauczy mnie tańca zbójnickiego, a ja w ripoście
zapewniłem, że chętnie się go nauczę, jak Ona nauczy się mówić po literacku. Teraz jadąc z
drugą wizytą, miałem okazję sprawdzić postęp w tej literackiej dla Niej łamigłówce.
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Przed rajdem postanowiłem się nie golić, aby mieć więcej czasu, ale jak w Czarnym
Dunajcu spojrzałem w sklepie drogeryjnym w lustro, to zaraz po wyjściu ze sklepu siadłem
na fotel u golibrody. Gdy w czasie ostrzenia brzytwy wyciągnął ode mnie, do kogo jadę, to
nie żałował wody kolońskiej i po wyjściu od Niego, pachniałem na odległość.
I tak odświeżony zajechałem przed dom Marychli i przekonałem się, że moje obawy,
co do skutków spóźnienia były uzasadnione.
Dziewczyna pojechała przypilnować swoich obowiązków do schroniska, a Ojciec
pojechał na łąkę po siano. Całe szczęście była na miejscu Jej ciocia i była moim pilotem i tak
oboje na rowerach pojechaliśmy na łąkę.
Kursów miało być dwa, ale namówiłem gospodarza, żeby zabrać wszystko na raz.
Miałem trochę z tym wprawy i tak wyładowałem ten nieduży wóz, że na nierównościach
drogi wszystko chybotało, koń sapał i oglądał się do tyłu, kto go tak urządził, ale szczęśliwie
dotarliśmy do stodoły. Po zrobieniu porządku z zawartością, mieliśmy zagwarantowane
spanie.
Ojciec Marychli zadowolony, zrobił odpowiedni zakup i z biegiem czasu coraz
bardziej mu się podobałem, bo znałem się na gospodarce i zarabiałem w Jego mniemaniu niemało.
Było już późno, a plany coraz bardziej się konkretyzowały, a co one były warte, gdy
na scenie nie było głównej aktorki?
Menu na stole było typowo męskie, napój, którego picie jak mogłem markowałem, był
oscypek, ogórek i kozik do ich krojenia. Ani napój, ani oscypek nie bardzo mi pasowały, ale
oprócz tych góralskich przysmaków, były też inne specjały przygotowane przez Marychlę.
Rano wstałem rozbity, pod czaszką silny ból od tej góralskiej gościnności i spania na
świeżym sianie.
Pożegnanie było więcej udawane, niż radosne i tak mając nogi jak z waty wlokłem się
do Kościeliska, a stamtąd do schroniska. Tam też musiałem udawać, że jestem wesoły i
dopiero dobry obiad i spacer na świeżym powietrzu wywiał toksyny z organizmu i nastrój
przy pożegnaniu z Marychlą, już nie był udawany.
Ze schroniska jest z góry, więc szybko byłem w Kościelisku, a stamtąd do Zakopca
jest niecała godzina jazdy.
W Zakopanem podbiłem tylko pieczątkę, ponieważ znałem ten kurort bardzo dobrze z
szeregu w nim odwiedzin. Praktycznie nie byłem jeszcze w pełnym gazie, a tu przede mną
niemałe wyzwanie, mrugało do mnie - Morskie Oko.
Przyciągnąłem buty do pedałów paskiem, żeby łatwiej wjechać na tą górę i zaciskając
zęby mozolnie wdrapywałem się po tą pieczątkę. Wreszcie widzę schronisko i uradowany
widzę też, kolegę z zaprzyjaźnionego klubu. Żeby mi nie zginął w grupie turystów,
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nacisnąłem na hamulce, a nie odpiąłem kciukiem blokad przy sprzączkach i runąłem z
rowerem na asfalt przed schroniskiem, nie mając szans uwolnić nóg.
Kolega mnie zauważył, ale chciał mi też pomóc góral z góralką ubrani w regionalne
stroje. On tak do Niej mówił:
- „Widzis jak się trza namęcyć, zeby wjechać na te górę rowerem, a jak sie ni mo
dutków, to mozna wyzionąć ducha, a Tyś wjechała na góre brycką i tyz jesteś zmęcona” – tak
to mniej więcej było.

Fot. Górale w Morskim Oku, którzy mi pomagali wstać, jechali taką bryczką

Kolega ze swoim kolegą już znalazł się przy mnie i było serdeczne powitanie.
Zaproponował wspólną jazdę i tak we trzech jechaliśmy dalej, bo cel mieliśmy jeden, zaliczyć
odcinek trasy do Chełmna i na zlot do Łęcznej.
Po zaliczeniu Tatr ostry zjazd i zaczęliśmy wędrować po skalnym Podhalu. Są tu
dobre tereny do uprawiania sportów zimowych.
W Poronienie był pomnik, ale o nim nie wypada pisać, ale za to w Nowym Targu
można pooglądać różne cudeńka na pchlim targu. Dużo czasu nie mieliśmy i nie pamiętam,
abyśmy tam coś zakupili, a znałem ten targ będąc tam z innej okazji.
Wjeżdżamy w rejon najbardziej malowniczych polskich krajobrazów, będącymi
wyjątkowymi ewenementami przyrody, w rejon przełomu Dunajca i śmigających po nim
łódek kierowanych przez sprytnych flisaków.
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Fot. Za mną Dunajec, a w tle Niedzica

Jednego pytam się w Czorsztynie, czy by nas nie zabrał w tą szaloną podróż? On z
uśmiechem, że owszem, ale po tym, jak nauczymy pływać nasze rowery.
W rejonie tym doświadczyliśmy w miniaturze, jak to jest z pogodą w tropiku.
Jechaliśmy w przerwach rzęsistego deszczu, między jednym przystankiem, a drugim. Czasem
naszym schronieniem było większe drzewo, a darmowa kąpiel była wtedy, jak nie było ani
jednego ani drugiego. Gorąco, parno, mokro z pryskającą po asfalcie spod kół - wodą, z
butami jej pełnymi.
Jeśli ktoś z czytelników zauważy, że w deszczu schroniliśmy się pod drzewo, to
spieszę wyjaśnić, że był deszcz i słońce na przemian, ale nie było wyładowań
atmosferycznych. Deszcz był ciepły i ogólnie było dużo śmiechu.
Zauważyłem, że co roku wyjeżdżając na dłuższą wędrówkę rowerową, zawsze czegoś
zapominałem, ale to można było nadrobić kupując po drodze. Tym razem zapomniałem
zabrać, takiego białego kleju o nazwie Skorolep, a służącego do klejenia szytek na obręcze.
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W czasie takiej pogody deszczowej, gdy jedzie się dziesiątki kilometrów następuje
wypłukanie kleju i opony w czasie jazdy pod górę przesuwają się w jedną stronę, a przy
hamowaniu w drugą. Co jakiś czas trzeba spuszczać powietrze i nastawiać, aby wentyl był w
pionie, bo w przeciwnym wypadku, grozi to zerwaniem gwintu wentyla. O kupnie takiego
kleju nie było mowy, bo w sklepach był tylko klej Roślinny. Dopiero w Przemyślu wizyta u
szewca załatwiła problem, aż do końca podróży.
Zapłaciłem słono, bo szewc miał klej Butapren, który dostawał z przydziału w Cechu,
ale zrobił to fachowo i na parę lat. Przy wymianie ogumienia na nowe były trudności z
zerwaniem opon z obręczy, tak trzymał.
Wreszcie wyjechaliśmy z tego mini tropiku i tempo wzrosło na tyle, że nie groziło
nam przyjechanie na Zlot na zakończenie.
Po drodze zwiedzaliśmy drewniane zabytki w postaci małych kościółków, a także
podziwialiśmy „Żelazne Organy” na Przełęczy Snozka.

Fot. Ja, na tle pomnika „Organy Hasiora” na Podhalu
27

Opuszczamy Pieniny i wjeżdżamy w Beskid Sądecki, a w Starym Sączu odżyły u
mnie wspomnienia z 1966 r., gdzie odbył się nad Popradem w Cyganowicach –
XV
Jubileuszowy Zlot Centralny.
Zająłem w nim pierwsze miejsce i dostałem główną nagrodę: rower turystyczny i
odpowiedni dyplom. Trochę było kłopotów z ekspedycją go do domu, ale już tym zajęła się
sprawna wówczas PKP.
Miałem w planach odwiedzić to miejsce z paroma jeszcze na obozowisku przygodami,
ale ponieważ było to miejsce oddalone od głównego szlaku, a nie chcąc opóźniać jazdy,
musiałem zrezygnować.
Jedziemy w stronę granicy w Muszynie i dalej szlakiem pod prąd płynącego Popradu,
zatrzymujemy się kolejno po wszystkich uzdrowiskach Beskidu Niskiego, popijając
uzdrowiskową wodę za darmo.
W Grybowie znów odżywają wspomnienia i znów plan zakładany przed podróżą nie
wypalił, a bardzo mi zależało na tych odwiedzinach.
Mieszkali tam górale bliscy memu sercu za sprawą Pani Katarzyny i Pana Władysława
zamieszkałych na ul. Turystycznej. W 1966 r. jadąc na Zlot Centralny do Starego Sącza Cyganowic korzystałem u Nich z noclegu i wtedy zaproponowali mi tygodniowy pobyt u
Nich na gospodarstwie - gratisowo. Z radością przyjąłem to zaproszenie i po zlocie i
załatwieniu formalności związanych z wysyłką wygranego roweru, spędziłem tam
niezapomniane chwile w ich gościnnych progach chaty góralskiej z funkcjonalnym piecem,
na którym można było spać, piec, gotować i jeszcze był tam wbudowany pojemnik na ciepłą
wodę.
Bardzo zacni ludzie wychowali 10-cioro swoich dzieci. Seniorka była dumna z nich,
pokazywała, ale już podczas późniejszych odwiedzin specjalny medal za wychowanie
czterech górników. Pokazywała też medal córki: „Zasłużonego honorowego dawcy krwi”.
Nie doszło do tych odwiedzin i jak wcześniej sygnalizowałem, też z tego powodu, że
było to niemożliwe, żeby u tych, gościnnych ludzi, powiedzieć dzień dobry, wypić herbatkę i
do widzenia.
W Grybowie nie ma nic poza kościołem zabytkowym i jechaliśmy dalej do królestwa
Łukaszewicza w rejon obfitujący w olej skalny, jak kiedyś nazywano ropę naftową i z
każdym kilometrem zbliżaliśmy się w rejon Bieszczad.
W Dukli trzeba było zrobić fotkę przy czołgu podobnym do Rudego z „Czterech
Pancernych i psa”, a w Iwoniczu Zdroju, nasączyć organizm wodą mineralną.
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Fot. Pomnik Czołg T-34 upamiętniający ofiary bitwy
podczas II wojny światowej tzw. operacji dukielskiej
Po drodze podziwialiśmy zamknięte na głucho cerkiewki, bo były to świątynie
ciekawe architektonicznie.
W Lesku spotkałem kolegów z mojej miejscowości wędrujących z plecakami i pomału
w myślach, przygotowywałem się do pokonania Pętli Bieszczadzkiej.
W Baligrodzie po rannej pobudce i śniadaniu złożyliśmy wizytę w barze, aby wypić
herbatkę z cytryną.
Siadamy za stołem i czekamy, aż kelnerka wypali papierosa. Długo to trwało i w tym
czasie przeglądaliśmy jadłospis, co tam w tym barze można dostać do jedzenia, bo czekała
nas katorga pod te bieszczadzkie wzniesienia. Wreszcie przyszła przyjąć zamówienie, a
odeszła wyraźnie niezadowolona ze skromnego zarobku.
Ktoś mówi, żeby może spróbować tej grochówki, rano by chyba nam nie zaszkodziła,
a przy okazji byśmy Ją, to znaczy kelnerkę, przetestowali jak na wybiegu - modelkę.
Trzeba przyznać, że była ładna, zgrabna, ale gnuśna.
Trzy razy podchodziła z tą grochówką, bo co zjedliśmy jedną porcję, to okazywało się,
że jeszcze w żołądku jest miejsce na następną.
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Po tych trzech porcjach i herbatkach, trzeba uregulować rachunek, ale ona znów
zapaliła następnego papierosa i tak dyskutujemy ile czasu będziemy musieli czekać, a słońce
coraz wyżej, a droga długa i ciężki teren do pokonania.
Ktoś wpadł na pomysł, aby dokładnie wyliczyć należność i włożyć pod talerz. Tak
oczywiście zrobiliśmy i trzeba było widzieć jak się poderwała, żeby nam zagrodzić drogę
przed drzwiami wejściowymi i jej zdziwioną minę, jak się okazało, że jesteśmy porządnymi
klientami. Choć gotówka była w porządku, to była bez napiwku, bo niby, za co, za tą
gnuśność?
I tak myślę, żeby wiedziała jak ją zrobimy w konia, to by chyba zrobiła to, jak ten
kelner na schodach w filmie: „Kariera Nikodema Dyzmy”.
Wreszcie jesteśmy pod barem i spotyka nas rzadka przyjemność turystów
rowerowych, że mamy dość silny wiatr w plecy.
Pod pomnikiem dzielnego wojaka, (że nikt tego wieńca tam złożonego niewiadomo
jak dawno, nie podlewa, a on nie więdnie), niezwłocznie siadamy na rowery i chcąc
wykorzystać sprzyjające warunki ruszamy do przodu. Po obfitym śniadaniu i tej grochówce
jedzonej bez umiaru zrobiło się w naszych układach pokarmowych wielkie ciśnienie i żeby
nie psuć atmosfery, co któryś z nas wyrywał do przodu, aby wiatr wywiał zapachy w góry, aż
może w okolice Halicza.
Wjeżdżamy w Bieszczady pełni wigoru, ciekawe jak będzie w okolicach Ustrzyk
Dolnych.
Bieszczady – kraina ta fascynowała swą dzikością, która w porównaniu z resztą kraju
była czysta ekologicznie. Na pętli nie widzi się serca Bieszczad słynnych połonin, jarów i
choćby Arłamowa, ale tam nie było punktów kontrolnych i żeby to wszystko zobaczyć, trzeba
było koniecznie czekać na inną okazję.
Dojechaliśmy do Czernej wbrew obawie w dobrej formie, ale zmęczenie przychodzi
później po kolacji, ale do rana daleko, mięśnie się zdążą do rana wyprostować.
Pętla Bieszczadzka jest trudną trasą, do tego dochodziła wysoko temperatura
powietrza i ten wiatr, który nas pchał do południa, do tego momentu, jak jechaliśmy w
kierunku na wschód. Jadąc pętlą sami zmieniliśmy kierunek i przez to już nam nie pomagał.
Następny nocleg w wiosce za Birczą nie zapowiadał się ciekawie, w dwóch
gospodarstwach odmówiono nam noclegu, dopiero w trzecim dostaliśmy pozwolenie warunkowo.
Zauważyłem, że ludzie tam mieszkający byli nieufni przybyszom, ale gdy się
przełamali byli serdeczni i skorzy do pomocy.
Warunek noclegu był taki, czy syn gospodyni przyjdzie do domu trzeźwy, co mu się
zdarzało bardzo rzadko, bo gdy przychodził na chwiejnych nogach, to był bardzo agresywny.
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Przystaliśmy na te warunki, bo nie było innej alternatywy, obiecaliśmy gospodyni dobrze
zapłacić i tak ubiliśmy interes.
Zainstalowaliśmy się w stodole czekając na bieg wypadków. Syn jednak nie
przychodził, wobec tego zabraliśmy jedzenie, kocher, denaturat, noże i udaliśmy się na
schody prowadzące do domu przygotować kolację. A tu syn już wrócił, a świadczyły o tym
jego wrzaski, że nas przegoni z jego domu. Gdy już dochodziliśmy do tych schodów, nagle
wytoczył się z domu i nasze oczy się spotkały, jego wściekłe, a nasze pełne obaw i tu
nastąpiła metamorfoza w jego zachowaniu.
Stanął jak wryty i powiedział:
-„Witam Panów”
a do mamy:
-„Matka zagotuj wrzątku, żeby sobie Panowie zrobili herbaty”.
Zerknął, co prawda na butelkę denaturatu, ale myślę, że powód był inny, zobaczył
konkretną siłę w postaci trzech wysportowanych mężczyzn i tu była przyczyna, że tak szybko
uszła z niego agresywność. Tu widać było jak na dłoni, że bezpieczniej jest wędrować w
grupie.
Rano pożegnaliśmy się z gospodynią i zauważyłem, że była zadowolona z zapłaty,
którą ukryła w miejscu, gdzie syn nie odważyłby się sięgnąć. Zadowolenie było chyba też z
tego powodu, że wreszcie ktoś synowi utarł nosa. Gdyby tak było, to z tego u Niej noclegu
była by u nas pełna satysfakcja. Syn marnotrawny nie wychodził rano z domu, czekając
zapewne na smaczne śniadanko, wszak bardzo na nie zasłużył - łagodniejąc.
Po noclegu z przygodami na celowniku Przemyśl, do którego prowadzi ostry zjazd
serpentyną, ale tam nie odważyłem się zjechać, kręcącymi się oponami i koledzy musieli na
mnie cierpliwie czekać, aż ta wędrówka rowerowo-piesza się skończy.
W Przemyślu kłopoty z rowerem się skończyły. Zapamiętałem z tego starego miasta
bardzo dużą ilość sklepów z koniną, co u nas było nie do pomyślenia. Jest to miasto, któremu
wypadałoby poświęcić więcej czasu, bo jest tam, co oglądać.
Mijaliśmy bardzo ciekawy rejon z całą masą zabytków sięgających głęboko w
przeszłość. W każdym z tych miast jak: Jarosław, Cieszanów, Bełżec (wielki obóz zagłady,
zniszczony przez okupantów i obsadzony sosnami, aby ukryć zbrodnię), Tomaszów Lubelski
zwiedzaliśmy fragmentarycznie najciekawsze zabytki, ale niniejsze wspomnienia siłą rzeczy
nie koncentrują się na opisie zwiedzanych obiektów, tymi zajmują się przewodniki, do
których warto sięgnąć.
Znajdujemy się na przepięknych obszarach Roztocza, natomiast Zamość, będący
perełką architektoniczną, zawdzięcza swoją świetność - Rodzinie Zamoyskich, których ślady
można spotkać prawie na każdym kroku.
31

Zwiedzanie rozpoczęliśmy w synagodze, gdzie mieściła się siedziba PTTK. Więcej
bolały nogi od chodzenia po mieście, aniżeli od jazdy rowerem, ale takiej okazji nie można
było przegapić.
Przejeżdżamy przez Hrubieszów, miejsce urodzin Bolesława Prusa, a jadąc dalej w
każdej mijanej większej miejscowości, można było zawsze coś ciekawego zobaczyć,
szczególnie bardzo ubogą zabudowę w dużej mierze drewnianą.
Dojechaliśmy do Chełmna miasta, gdzie został wydany Manifest PKWD. Nie wszyscy
byli jego entuzjastami, ale fakt był faktem i nic i nikt tego nie zmieni. Zawsze przy tego typu
zarządzeniach, ktoś zyska, a ktoś straci.
Na wzgórzu jest usytuowany kościół Mariacki, a miejscowi określają go, jako:
„Kościół na górce”, było też Muzeum Narodowe poświęcone w głównej mierze wydarzeniom
związanym z manifestem, ale nie przypominam sobie, abyśmy go zwiedzali.
W Chełmnie, kolarze, z którymi jadę kończą wędrówkę szlakiem Rajdu Dookoła
Polski i od tego miasta bierzemy kurs w lewo na zachód i jedziemy na metę Zlotu
Centralnego do Łęcznej.
Dużo zwiedzania nie było, w okolicy ciekawe miasta to: Lublin czy Świdnik.
W tamtych czasach zwiedzanie było na trasie dojazdowej, a na mecie było życie
towarzyskie i leczenie nadwyrężonych mięśni.
W tym czasie było wydarzenie pierwszej klasy, lądowanie na Księżycu i tu był
problem, bo w świetlicy był tylko telewizor typu „Szmaragd”, za którym ochotnik musiał stać
i kręcić potencjometrem, bo często obraz łamał się i kładł jakby do snu. I jak tu, tak ważne
wydarzenie oglądać?
Ale, od czego jest niezawodny Harcmistrz i nawet nie trzeba było specjalnie prosić, bo
powiedział:
- „Ja nie mam głowy od parady, moja niemała głowa spróbuje zaradzić”.
I tak, pięciu nas przed północą prowadzi do domu poza obozowiskiem. Gospodarz nie
tylko udostępnił telewizor angielski marki „Pay”, ale były też ciastka i herbata. Telewizor
mieli gospodarze porządny, a dlatego pamiętam jaki, bo taki sam miał kierownik szkoły
podstawowej, do której chodziłem. Zadowoleni wracamy do obozowiska, do namiotu z
rozłożoną słomą.
W przedhistorycznych czasach była walka o ogień, bo on w głównej mierze dostarczał
ciepło, a w Łęcznej była walka o chleb z miejscowymi, bo piekarze byli przyzwyczajeni, że
tam się jadło wędlinę z chlebem. Nie przypuszczali, że my jedliśmy chleb z wędliną i nie
przewidzieli, że aż takie ilości potrzebujemy do wyżywienia kilkuset turystów i było go
stanowczo za mało.
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Przystojne chłopaki ze Śląska poderwali dziewczyny z piekarni i zaczęli z zaplecza go
wynosić i zaczęła się bijatyka, a że chłopaki znali się na tych sprawach, to finał był dla
miejscowych niepomyślny.
Odtąd było zalecenie, aby nie chodzić wieczorami pojedynczo, bo mógł być od
miejscowych rewanż.
Ale po tym incydencie była wizyta w piekarni na wysokim szczeblu organizatorów
zlotu w rezultacie czego, do końca zlotu wszystko grało jak należy.
Po zakończeniu zlotu dostałem propozycję, abym jechał w grupie ok. 10 kolarzy trasą
Rajdu Dookoła Polski.
Nie mając rozeznania, co do możliwości grupy, zgodziłem się i jeden dzień jechaliśmy
razem, ale zorientowałem się, że w tym towarzystwie musiał bym mieć nie jeden, ale dwa
urlopy. Grupa była bez ładu i składu.
Po udzieleniu rad z życzeniami szczęśliwej drogi rozstaliśmy się ja z ulgą, a oni z
nadzieją, że się kiedyś spotkamy i wtedy będą lepiej przygotowani do trudów takiej podróży.
Na zlocie robiłem rozeznania, co do trasy, jaką musiałem pokonać w drodze do
Suwałk i te sondaże nie wyglądały różowo. Szczególnie dotyczyło to dróg, których o
nawierzchni rozjeżdżonego piachu przez furmanki było bez liku.
Z zapisków, które poczyniłem przygotowując się przez zimę, nie wynikało, żeby tam
było do zwiedzania dużo obiektów wartościowo cennych i tak sumując te wiadomości miałem
mieszane uczucia, ale jak to bywa, praktyka zweryfikuje nadzieje i obawy.
Nawijam kilometry na Ziemi Podlaskiej z zabudową różniącą się od tej, z której
pochodzę i na tych obiektach wzrok rejestruje inność, jak choćby malowane domy, inna
uprząż konia, malwy różnokolorowe przed drewnianymi domami i dużo młodzieży
przypatrującej się szczególnie w mijanych wsiach na dziwoląga jadącego na rowerze.
W Białej Podlaskiej zwiedzam kościół jeden z najstarszych na Podlasiu, w Sarnakach
dość długo czekam na prom, żeby się przeprawić do Siemiatycz, zwiedzam klasztor i ze dwie
cerkiewki. Gród bardzo stary z ok. XI w.
Dużo sobie obiecywałem, co do Białowieży, ale do serca Puszczy Białowieskiej było
jeszcze ponad 50 km.
Ogrom puszczy wyznaczają jej gabaryty 128 tys. ha, a w niej król puszczy – żubr. Są
tam stare dęby: Dąb Bartny i Dąb Jagiełły. Można było sobie zafundować wycieczkę wozem
konnym po ciekawszych partiach rezerwatu. Czas ograniczony stopuje te zamiary
wyciągnięte z zapisków i pozwala tylko liznąć te atrakcje.
Przed Białowieżą jest Hajnówka i tam zrobił na mnie wrażenie ogromny tartak, który
obrabiał pozyskane drewno z puszczańskich ostępów.
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Z Hajnówki droga prosta, przecinająca puszczę. Czuło się tlen w powietrzu, a oczy
latały z prawa na lewo pławiąc się w rozkosznych widokach soczystej zieleni wysokich drzew
i przebłyskujących promieniach Słońca przez konary. Jechałem tam rano i na wschód, stąd
ten bajkowy widok.
W Białowieży po zwiedzeniu muzeum i kupieniu pamiątek z tak ważnego miejsca
zostało mi 38 zł. na wydatki na żywność do następnego punktu PKO, aby pobrać pieniądze z
książeczki oszczędnościowej.
Z muzeum udałem się na platformę widokową popatrzeć na plażujące niedaleko
żubry, a tam jakby odpust z pamiątkami. Kilkanaście stoisk oferowało różności
rękodzielnicze, ale konfrontując z tymi, które kupiłem przy muzeum były nieporównywalnie
wartościowsze, ale też i cena była nieporównywalna.

Fot. Jeden żubr wstał, chyba specjalnie do zdjęcia, bo przed chwilą wygrzewał się w piachu

Siedząc na platformie i robiąc zdjęcia żubrom, podsłuchałem rozmowę, że w puszczy
jest trawa żubrowa, która to trawa barwi i aromatyzuje napój z procentami. Zacząłem się
pytać, gdzie taką trawę można zdobyć, albo kupić. Jedna z przekupek na straganie pokazała
mi staruszka z siwą brodą, jak siedzi pod drzewem i drzemie. Powiedziała też, że tej trawy nie
wolno ani zrywać, ani sprzedawać.
Po przebudzeniu udającego sen staruszka i po sondażowej wypytance, co ja zacz?,
spytał się, ile tej trawy bym chciał, bo jedna wiązka kosztuje 20 zł. Po uznaniu, że jestem
swój, odchylił poły kapoty i tam na agrafkach wisiało z 20 szt. wiązek, równiutko
powiązanych i ta trawa była dokładnie wysuszona. Z kapoty tej, pamiętającej chyba carat,
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rozchodziła się miła dla nosa woń. Wobec tej sytuacji, że zrobiłem za kosztowne zakupy
pamiątek, musiałem zrobić remanent żywności, żebym nie był głodny, bo poczta następna
znajdowała się w Kruszynianach. Kupiłem dwie wiązki i nawet się nie sprzeciwiał jak do
drugiej brakowało mi 2 zł. Pokazał w całej okazałości parę żółtych zębów w szczerym
uśmiechu i jeszcze pokazał mi ścieżkę przez puszczę, którą dojechałem do drogi leśnej, a
następnie do drogi Białowieża - Narewka Mała, gdzie był następny punkt kontrolny.
Ale zanim tam zajechałem, pożegnałem staruszka, żubry, schowałem trawę najgłębiej
jak mogłem, żeby mi strażnicy puszczy jej nie odebrali, ale też myśli przelatywały mi po
głowie, po co tyle trawy? Co ja będę z nią robił?
Zdejmuję koszulę, bo w tej puszczy okropnie duszno, jadę tą ścieżką pomiędzy
drzewami i krzakami i dochodzę do wniosku, że tą ścieżką, to chodzi chyba tylko ten
staruszek.
Organizm domagał się chwili przerwy i oparłszy rower o drzewo, zrobiłem kilka
kroków, aby zasilić w wilgoć usychający krzaczek i idąc z powrotem musiałem nadepnąć na
gniazdo dzikich pszczół, bo chyba cały rój zaczął mnie atakować. Doskoczyłem do roweru i
machając lewą ręką nad głową - koszulą, a prawą chwytając za kierownicę roweru, biegłem tą
ścieżką między zwisającymi gałęziami ile sił do przodu, przed tymi rozwścieczonymi
stworzeniami.
W tym wyścigu z pszczołami traciłem energię i cały zlany potem z wysiłku i strachu
wreszcie pozbyłem się pogoni. Pogryzienie na takim odludziu groziło nawet śmiercią, gdy
ktoś jest uczulony na jad pszczeli. Z tej ścieżki wleciałem na drogę leśną i tam dopiero
uznałem, że jestem bezpieczny i powoli idąc przy rowerze dochodziłem do siebie.
Tego dnia miałem pecha, bo jeden przypadek zmusił mnie do utraty sił i tchu, a drugi
do przymusowego odpoczynku.
Z daleka widziałem na drodze, jakby wywrotka wysypała całą zawartość na ziemię,
ale już jadąc na rowerze zacząłem się domyślać, że na drodze leży żywe stworzenie. Jeszcze
bliżej dojechawszy zobaczyłem w całej okazałości potężnego żubra. Nie było wyjścia, rower
odwróciłem, żeby w razie czego, być gotowy do drugiej w tym dniu ucieczki, ale żubr nawet
się nie zainteresował moją osobą, leżał spokojnie i tylko sobie czasem łbem poruszał.
Stałem tak pół godziny i nie wiedziałem, co robić? Musiałbym wracać tą drogą do
Białowieży, koło tych pszczół. Było to, wykluczone! Ale skąd wziąć pieniądze na nocleg w
schronisku PTTK, które tam było, skoro nie było poczty?
Obejść żubra w tej głuszy nie zaryzykowałem i tak cierpliwie czekałem. W uszach
wyłowiłem dźwięk, jakby coś pykało i po chwili wstąpiła we mnie nadzieja, gdy już byłem
pewien, że jedzie traktor. Ten charakterystyczny dźwięk wydawał „Ursus”.
Podjechał i stanął tak, jak ja od prawie godziny, a żubr dalej sobie leżał, dając do
zrozumienia, kto tu rządzi. Traktorzysta nacisnął na klakson i chyba ten żubr nie lubił tego
rodzaju odgłosu, bo wstał, przeciągnął się i majestatycznie ruszył w knieje.
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Traktorzysta powiedział, że i tak miałem szczęście, że tu jechał, bo są bliższe drogi do
Białowieży, a tu rzadko kto jeździ, bo żubry lubią to miejsce podmokłe, na którym się
chłodzą w upalne dni. Pocieszył mnie, że jedzie z Narewki i innych żubrów na drodze nie
spotkał.
Po nieprzewidzianych spotkaniach z mieszkańcami puszczy i wystudzeniu emocji w
drodze, dojeżdżam do Narewki i jak to bywało w małych miejscowościach prosto do sołtysa,
a w tym przypadku w sprawie pieczątki i trafiłem na podwieczorek. Zostaję poczęstowany
przez gospodynię i to był już duży plus, bo nie zostały ruszone moje składające się w głównej
mierze z batonów, zakupione jeszcze w Cieszynie, skromne zapasy.
Okazało się, że czeka mnie tu u nich kilkunastogodzinny postój z całkiem
prozaicznych przyczyn.
W okresie międzywojennym dużo mieszkańców Podhala i ściany wschodniej
wyemigrowało do Ameryki za chlebem i ze względu na przeludnienie. Tak też uczynił brat
sołtysa, albo Pani sołtysowej, tego nie pamiętam, z zawodu piekarz i o ile sobie przypominam
miał na imię - Leon.
Długo budował swoją pozycję na nowej ziemi i na tyle skutecznie, że stać go było, co
jakiś czas odwiedzić rodzinę. Był u rodziny już tydzień, a drugi miał przed sobą do czasu
wyjazdu. To, co miał powiedzieć, powiedział, to, co miał wysłuchać, wysłuchał i zrobiły się
nudy i tęsknota za innym tempem życia za oceanem. Gdy się dowiedział, w jakim celu
podróżuje, to ucieszył się, że będzie miał słuchacza i jednocześnie dowie się czegoś nowego
ze starego kraju.
Ale zanim to nastąpiło, zaproponował kąpiel w Narewce, rzeczce nie szerokiej o dość
czystej wodzie i do tego ciepłej. Chciałem się wymigać mówiąc, że nie mam kąpielówek, ale
też, tym szaleńczym biegiem zostawiłem tam w puszczy trochę zdrowia i chciałem wypocząć
przed czekającymi mnie piaskami. Zabieg ten, okazał się nieskuteczny, bo Pan Leon miał
więcej tych kąpielówek, białych, ładnych, amerykańskich.
Ja, chłopak szczupły, średniego wzrostu, a on kawał chłopa. Ubrałem te kąpielówki w
krzakach nad rzeką i byłem przerażony, że gdy mnie zobaczą inne osoby, to będą się ze mnie
śmiać.
W miejscowościach na ścianie wschodniej, nad rzekami był taki zwyczaj, że po pracy
jak była ładna pogoda, prawie wszyscy mieszkańcy szli z ręcznikami nad rzekę myć się i
kąpać i frekwencja była okazała, a białe kąpielówki, to miał tylko Pan Leon i ja.
Ja w tych kąpielówkach czułem się fatalnie, jak je podciągnąłem do góry to
dochodziły do brody, jak je opuszczałem, to sięgały do kolan, ale wyjścia nie było. Wszedłem
do wody i chciałem pokazać Panu Leonowi jak umie pływać, a efektem było to, że parę razy
łapałem te kąpielówki już na stopach. Mało brakowało, a popłynęłyby do Bałtyku, a ja
musiałbym tam pływać, aż zrobi się ciemno.
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Śmiechów nie słyszałem, ale długo słuchałem opowieści Pana Leona o tym
wspaniałym kraju, jakim była Ameryka.
W tym czasie Polonia Amerykańska wybiła pamiątkową monetę wartości jednego
dolara z jakiejś tam okazji i obiecał mi ją przysłać.
Po około pół roku przyszedł dziwny list z różnymi pieczęciami, a w środku moneta,
ale taka obiegowa wartości pół dolara. Za nią pod Pewexem od konika, dostałem jeden bon
towarowy i kupiłem pastę do zębów, która teraz w aptece kosztuje ok. 17 zł. Tą monetę
musiał ktoś podmienić.
Rano niewyspany z lekkim kacem, żegnam się z gospodarzami i Panem Leonem i
biorę kurs na Narew, bagatela 20 km. Gdy się oglądałem i machałem ręką na pożegnanie, to
widziałem na drewnianym płocie dwa białe żagle, a były to w rzeczywistości śnieżnobiałe
kąpielówki, jak się suszyły w porannych promieniach słońca. Co było jeszcze ważne, były
nietknięte zapasy pożywienia w sakwach.
Początkowo droga przez lasy, ale za punktem kontrolnym Narew ostry skręt w
kierunku Jałówki i tam, na tej trasie pokazały się piaszczyste drogi, wskutek czego, tempo
dramatycznie spadało.
Z Narewki Małej do Jałówki, około 50 km i nie była to sielanka. Znów przychodziło
zwątpienie w sens tego, co robię i znów nie było stacji kolejowej, a psychika była wystawiona
na ostrą próbę. To był ten duży plus tego trudu uprawiania turystyki, który zahartował mnie
na długie lata.
W Jałówce nowe problemy, ale zanim do nich doszło jechałem po piaszczystej drodze
na punkt kontrolny i znalazłem się w lesie, w takim miejscu, że rozchodziły się trzy drogi.

Fot. Rower się zastanawia, w którą dróżkę skręcić
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Tak sobie myślałem, że w prawo, to chyba w kierunku granicy, prosto, to chyba do
Jałówki, a w lewo, to chyba na pola uprawne. Tak rozumując pojechałem prosto w ręce
cywila, który mnie zatrzymał i zażądał dowodu osobistego. Nie zgodziłem się mu go dać,
więc polecił mi iść za nim na posterunek MO, właśnie do Jałówki i okazało się, że do tej
Jałówki trzeba było na rozstajach dróg skręcić w lewo.
Pobłądzić w tym terenie nie było trudno, bo mapy szczegółowe, to miało tylko
wojsko.
Spędziłem dużo czasu na posterunku, gdzie spisali cały arkusz papieru, a wszędzie,
gdzie miałem do czynienia z „wykształconymi” funkcjonariuszami, to były problemy z
poprawnym napisaniem nazwiska rodowego Mamy. Gdy podpisałem zeznanie, to widziałem
te błędy, a w tym przypadku nie było mi do śmiechu, sprawa była poważna, bo naruszyłem
strefę nadgraniczną. Całe szczęście, że nie granicę, a wystarczyło na rozstajach skręcić w
lewo.
Po pouczeniu cywil wyprowadził mnie na właściwą drogę, ale przez to musiałem parę
kilometrów nadłożyć, aby okrążyć feralne miejsce. Od tej chwili bardzo się pilnowałem, aby
nie narobić sobie nowych kłopotów.
Z Jałówki do Gródka droga asfaltowa, ale ten asfalt to był chyba sprzed wojny i na
takiej drodze trzeba było jechać jak po slalomie specjalnym. I tak dojechałem do Gródka i jak
zawsze po dojechaniu do punktu kontrolnego podbiłem pieczątkę, żeby nie zapomnieć.
Wizyta u sołtysa po pieczątkę z początku nie zapowiadała się pomyślnie. Sołtysa nie
było w domu, ale na werandzie opalały się dwie dziewczyny, które przyjechały do wujka na
wczasy. Studentki piękne, opalone, jakby dopiero przyjechały z plaż Copacabany, a ja
opalone nogi, ręce do łokcia i spalony nos, a cała reszta jak to u turystów rowerowych, białe
jak u personalnej z młyna.
Siedząc na werandzie i popijając maślankę, myślę jakby tą pieczątkę podbić, jak ona
leży sobie na biurku w pokoju za zamkniętymi drzwiami, a do tego szczeka na mnie obecny
tam pies. Ja tam nie mogłem wejść, bo zawsze miałem kłopoty z psami, ale wpadliśmy na
pomysł. Wywindowaliśmy we dwójkę to piękne i zgrabne ciało na parapet i sprawa się
rozwiązała.
Jedna dziewczyna podbiła pieczątkę, a druga podpisała i z powrotem z parapetu
zejście po moich plecach, było proste i skuteczne.
Cieszyły się, że zrobiły przysługę i przeżyły przygodę.
Miło było tak być między nimi, ale musiałem zdążyć do Kruszynian, bo była tam
poczta na tym odludziu i nadzieja, że podejmę pieniądze, bo moje zapasy były prawie
wyczerpane.
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Więc w drogę i znów w te piachy…

Fot. Jak przejechałem jedne piachy, to przejadę i drugie – mruczy rower
…aż do tabliczki z napisem Kruszyniany, a obok krzyż prawosławny.

Fot. Wieś tatarska wita, ale nie chce wypłacić pieniędzy
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Zrobiłem zdjęcia z rzadkich tego typu miejsc i jadąc przez wieś oglądałem domy
ubogie, ale zawsze ukierunkowane wejściem na wschód. Na wsi ani żywej duszy, ale
zajeżdżając na pocztę byłem dobrej myśli, bo była jeszcze czynna.
Za biurkiem siedzi urzędnik i patrzy na mnie tak jakby z ukosa, skąd ja się tu wziąłem,
ale nie ma się, co dziwić, przecież to jedna z dwóch tatarskich wsi w Polsce, a w środku wsi
meczet z półksiężycem na szczycie.
Urzędnik na moją prośbę rozkłada ręce i oświadcza, że u nas to taka malutka wieś i na
poczcie nie ma w ogóle pieniędzy. Tu mi się nogi ugięły, bo przecież o głodzie to w tych
piaskach nie da się w ogóle jechać. Byłem jak „nagi król”, niby z fortuną, a „goły jak święty
turecki”.
Nie wierzyłem mu w ani jednym procencie, trzasnąłem drzwiami, pojechałem
pooglądać i sfotografować meczet i ruszyłem w drogę.

Fot. Meczet w Kruszynianach
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Zły i głodny dojechałem do Krynek, już nie pamiętam, po jakiej drodze, prosto do
sołtysa i wykładam „kawę na ławę” w jakiej się znalazłem sytuacji. Pani sołtysowa, to, aż łzy
miała w oczach i zaraz zakrzątnęła się koło kuchni i solidnie nakarmiła. Na noc do stodoły, to
nawet chciała dać poduszkę, co mi się w całej karierze turystycznej drugi raz nie zdarzyło.
Wcześnie rano gospodarze pojechali na pole kosić zboże, a na studni zostawili kartkę,
na której były wskazówki, aby zrobić sobie śniadanie, wziąć zapas na drogę i szczęśliwie
jechać dalej. Tego, to ja nie mogłem zrobić i nie pozostało mi nic innego jak czekać. Kiedy
się doczekałem, wyjaśniłem, że chciałem osobiście serdecznie podziękować za wsparcie, a też
pod nieobecność gospodarzy nie mogłem wejść do domu. Nakarmiła mnie dobra Pani, dała na
drogę wałówkę, a ja mogłem tylko wysłać do niej kartkę pocztową, już z drogi.
Po wyjeździe z gościnnych Krynek, droga do Sokółki w potwornym upale. Woda w
metalowych bidonach prawie się gotowała. Pamiętam o przestrogach Harcmistrza, który
zawsze mówił, żeby w upale nie pić zimnej wody. I tak stosując się do tej porady, wypijałem
wodę z bidonu i w następnej studni wlewałem zimną, ta w drodze do następnej wioski była
więcej niż ciepła.
Na tych terenach ludzie byli bardzo biedni ze względu na piaszczyste ziemie, które
wydawały bardzo marne plony, ale to nie było tłumaczenie przed zabezpieczeniem studni
przed zanieczyszczeniem. Nie były one zamykane przed dziećmi, spróchniałe deski groziły
zawaleniem, a mieszkańcom to nie przeszkadzało.
Przy jednej z tych studni siedziałem, już po zaczerpnięciu wody, kiedy podeszła
kobieta prosząc, abym jej pomógł wyciągnąć wiadro, ale gdy się wiadro pokazało, to
krzyknęła i uciekła do domu. Ja za to, myłem bidony w następnej studni nadmanganianem
potasu, takimi fioletowymi granulkami, które wiozłem ze sobą, a które służyły do odkażania i
nawet odechciało mi się pić. Były dwa wyjścia, albo przemóc się, albo wozić ciężkie butelki
szklane z wodą, bo o nowych bidonach, można było sobie tylko pomarzyć.
Jadę po swoje pieniądze do Sokółki, bo tam jest większa poczta, a pieniądze, przecież
niewielkie mi chyba wypłacą?
Ustawiam się w kolejce i po chwili podaję kasjerce dowód, książeczkę i odcinek
wydarty z książeczki, na którym się pisało sumę pieniędzy do podjęcia. Popatrzyła na mnie,
na dowód, książeczkę i gdzieś poszła z tymi dokumentami, a gdy przyszła oświadczyła, że
sprawa z tą książeczką jest niejasna i nie wypłaci tych pieniędzy.
Prawdą było, że miałem brodę nieogoloną od Czarnego Dunajca, dowód był od dwóch
lat zalany na Zlocie Przodownickim na Roztoczu, gdzie doświadczyłem ogromnego deszczu,
ale książeczka była w całkowitym porządku i nie wiem, co nią kierowało?
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Można sobie wyobrazić, w jakim byłem stanie. Postanowiłem, że nie odpuszczę!
Klienci poczty, którzy się już w większej liczbie zebrali w kolejce reagowali różnie. Jedni
radzili mi odejść od okienka, bo nie mieli czasu czekać, ale byli też tacy, którzy mnie
popierali czując awanturę. Wtedy na pocztę wtłoczyli się hipisi, ubrani kolorowo i obrośnięci
o wiele więcej ode mnie z gitarami i tak jak ja, po pieniądze.
Jechali nad jezioro Wigry autostopem, a ciężarówka, którą jechali kończyła trasę w
Sokółce, stąd ich wizyta na poczcie. Tam stanęli zdecydowanie po mojej stronie i kasjerka
widząc presje, rzuciła mi te pieniądze. To był mój ratunek od żebractwa, podziękowałem tym,
którzy mnie bronili i udałem się do baru podreperować siły.
Choć nie przepadałem za hipisami, to od tej zdecydowanej interwencji ich polubiłem.
Postanowiłem tam, w barze, że likwiduję książeczkę, ale to już miało miejsce, po powrocie do
domu. Odtąd pieniądze na długie rajdy rozdzielałem na trzy części: jedna była w kierownicy,
druga w kieszeni wszytej w wewnętrznej stronie rękawa, a trzecia w kieszeniach. Tak
zabezpieczony czułem się pewniej.
Po posiłku, siły wróciły i pojechałem w kierunku Dąbrowy Białostockiej z zamiarem
przenocowania. Ale tam, też mi się nie poszczęściło. Nie było szans na nocleg w obiektach do
tego przystosowanych, bo ich nie było. Gdy się pytałem, czy ktoś by chciał mnie
przenocować, to słyszałem albo śmiech, albo dziwne propozycje.
Kiedy jedna kobieta w stanie wskazującym zaproponowała, ale gdy będę spał z nią, to
wtedy nacisnąłem na pedały i zdecydowanie miałem zamiar, to niegościnne miasto opuścić.
Dostałem też dobrą radę od jednego mężczyzny, który poradził mi, abym pojechał do
Lipska około 10 km., to tam na skraju wsi mieszka sołtys i ma gospodarstwo.
Na rogatkach zaatakował mnie pies, taki kundel, który niebezpiecznie skakał do nogi,
ale też po chwili dołączył do niego wilczur i zaczął mu zagradzać drogę. Robił to kilka razy,
jakby mnie chciał bronić. To był ten jedyny wyjątek w tym miasteczku - pozytywny.
Znajdowałem się Kotlinie Biebrzańskiej, pokonując ją już o zmierzchu i do tego
szybko, by zdążyć do Lipska znaleźć u sołtysa nocleg i uleciały mi widoki ciekawe
przyrodniczo.
Chciałbym w tym momencie poświęcić parę zdań na temat psów bezpańskich,
wałęsających się po ulicach. Plagą były i są w Polsce, szczególnie na wsiach, psy bez obroży
z nazwiskiem właściciela, bez kagańca, bez smyczy i co najważniejsze bez szczepień
przeciwko wściekliźnie. Hasają, bez żadnej kontroli przyczyniając się do pogryzień z
tragicznymi konsekwencjami. Pies w opinii obrońców zwierząt jest największym
przyjacielem człowieka i ja też tak sądzę. Niemniej jednak, już zostałem ugryziony w nogę
wiele razy i nie tylko w czasie wędrówek po kraju. Po takim ugryzieniu, bardzo trudno
znaleźć właściciela i sprawdzić czy pies jest szczepiony, a jest to bardzo ważne, aby uniknąć
bolesnej kuracji.
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Ze znalezieniem sołtysa w Lipsku nie było kłopotów, mimo ciemności, wskazówki
dobrego człowieka z Dąbrowy Białostockiej były przyjazne i wjechałem na posesję. Pies
przy budzie intensywnie szczekał i właściciel przez otwarte okno z widocznym
zdenerwowaniem zawołał:
- „Kto tam?”
Może przerwałem mu ważną rozmowę z żoną?
- „Panie sołtysie, turysta kolarz prosi o nocleg” – odpowiedziałem
- „Dowód jest?”
- „Oczywiście”.
- „To niech zostawi na parapecie i zapałki też i niech idzie do stodoły”.
Nigdy nie paliłem, ale zapałki były potrzebne do kochera.
Gospodarz z gospodynią byli w dużo lepszym humorze, gdy odwiedziłem ich rano i
jeszcze czymś poczęstowali, widocznie przerwana rozmowa z żoną zakończyła się pomyślnie.
Po pożegnaniu ruszyłem przez Puszczę Augustowską do Augustowa. Gdzieś po ok. 20
km, trzeba było z dobrej drogi zjechać na punkt kontrolny do Balinki. Tam też droga
wspaniała, lekko pod górkę, żadnego ruchu i ja jeden, cała droga dla mnie. Oddycham
świeżym powietrzem puszczańskim i tylko słychać bzykanie przerzutki.
Dla turysty rowerowego pełny relaks, radość życia i choćby, co parę kilometrów była
stacja kolejowa, to ani bym na nią nie spojrzał. Sielanka może być złudna, a stało się tak, jak
do moich uszu dotarły dziwne odgłosy, jakby skrobanie po twardym przedmiocie.
Odwróciłem głowę i zamarłem ze strachu. Ja sam na drodze, a za mną, może w
odległości 50 m, dwa basiory, to znaczy wilki rwą po poboczu drogi. Te odgłosy były
słyszalne wtedy, gdy próbowały biec po asfalcie i pazurami się po nim ślizgały. Do szczytu
lekkiego wzniesienia było już niedaleko i obawiałem się tylko, żeby się coś nie stało z
rowerem. Gdyby mnie zaatakowały, to w razie czego, były za rowem drzewa, ale na szczęście
usłyszałem miły w tym czasie warkot. Nadjeżdżał furgon i one skręciły w las i w tym
momencie miałem je z głowy, ale strachu się dużo najadłem, przez te kilka minut ucieczki.
Skręciłem do najbliższej leśniczówki w drodze do Sejn i gajowy oświadczył, że one
goniły mnie, bo byłem w ruchu, ale gdybym się zatrzymał, to też by stanęły. A gdy go
spytałem żartem, czy on by tak zrobił, to siedzący obok, chyba jego ojciec powiedział, że on
by na moim miejscu tak zrobił, ale wtedy jakby miał ze sobą flintę. Syn nie był z tej
podpowiedzi zadowolony.
Augustów leży w częściowo już przeze mnie przejechanej Puszczy Augustowskiej,
największego kompleksu leśnego w Polsce, gdzie można podziwiać Kanał Augustowski, czy
zobaczyć Czarną Hańczę, oraz jezioro Wigry połączone ciekami wodnymi z Augustowem.
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Z Augustowa do Suwałk jest około 30 km, ale projektanci trasy Rajdu Dookoła Polski
wyznaczyli na obwodnicy suwalskiej takie punkty kontrolne jak: Frącki, Sejny, Krasnopol i
sześć innych. Przez te miejscowości trasa liczyła 85 km, ale warto było rozkoszować się
przepiękną trasą i pooddychać świeżym powietrzem.
Zaraz za Augustowem w Studziennicznej nad jeziorem o tej samej nazwie, na grobli
piękna klasycystyczna kapliczka i 500-letni wówczas dąb, a w okolicach Frącek przepływa
Czarna Hańcza, słynna nie tylko z tego, że pływał po niej Ojciec Święty Jan Paweł II.
Dojechałem tą trasą do Suwałk, a był 31 sierpień 1979 r. i tak plan zakładany przed
startem się spełnił.
Przygody nieprzewidziane przed startem oraz uciążliwości trasy solidnie nadwyrężyły
zdrowie i chciałem trochę odpocząć przez czekającą mnie pracą.
Udałem się nad jezioro Wigry i tam w stanicy PTTK miałem nadzieję parę dni
wypocząć. Jak to na stanicy pokoje były wieloosobowe, tak z osiem łóżek w pokoju z
widokiem na jezioro. W takich warunkach przyszło mi tam spać, między turystami, a
robotnikami leśnymi.

Fot. Widok na Czerwony Klasztor w Wigrach

Jeden z nich lubił spać ze włączonym radiem tranzystorowym i słuchać muzyki. Radio
sobie grało, a my pozostali przewracaliśmy się z boku na bok i nawet nie pomogło liczenie
owiec.
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Ślązak, który spał z małym synem, nie wytrzymał i zgasił to radio, ale nie zdążył
jeszcze wrócić po slalomie między łóżkami, a ono znów grało jeszcze głośniej.
Drugi, niemogący spać, poszedł do kierownika stanicy, który spał na parterze i
sprowadził go, żeby utemperować muzykalnego intruza.
Ten zgasił radio, ale nie poszedł na dół, tylko stanął za drzwiami i gdy to radio znów
zaczęło grać, podszedł i tylko było słychać plusk radia w jeziorze.
Właściciel radia nie zareagował, widocznie bał się, że za chwilę pójdzie w ślad za
radiem.
Rano widzieliśmy, jak właściciel z kolegą nurkowali, żeby wyłowić radio z jeziora. A
może ono tam dotąd gra? Była to na ówczesne czasy solidna, radziecka „Selga”.
Przez te parę dni mieliśmy spokój i nawet dobrze wypocząłem, wszyscy się cieszyli,
bo mogliśmy się wyspać.
Po przyjechaniu do domu zastałem wezwanie do PKO. Myślałem, że wygrałem
premię na innych książeczkach, gdzie była losowana premia. Urzędniczka zabrała książeczkę
i nie było jej dość długo, a gdy wróciła, oświadczyła, że wszystko jest w porządku.
Gdy zażądałem wyjaśnień, co było przyczyną wezwania mnie, stwierdziła, że to przez
pobieranie przeze mnie kwot pieniężnych na ścianie wschodniej. Wymusiłem od niej
przeproszenie za bałagan i tak to zadziałała zemsta zza grobu.
Zbliżała się pora udać do zakładu pracy i tam czekali na mnie, żeby skonsumować
prawem niepisany zwyczaj, postawienie urlopowego. W domu zabarwiłem napój trawką z
Białowieży i jak zobaczyli i skosztowali, to z miejsca zrobił się handel. Sprzedałem 250 szt.
trawki po 1 zł i tak część kosztów eskapady mi się zwróciła. Trochę zostawiłem, ale ja nie
trunkowy, i nie zdążyłem jej zagospodarować i straciła trawa moc, ale interes był przedniej
marki.
Brodę nosiłem jeszcze tydzień i tą pamiątkę, po tak długim pobycie poza domem
postanowiłem powierzyć fryzjerce, aby nadała jej odpowiedni kształt, abym ją nie straszył
dzieci. Następnie poszedłem do fotografa zrobić pamiątkowe zdjęcie, potem do fryzjerki do
likwidacji tej wątpliwej ozdoby i jeszcze raz wróciłem do fotografa, aby zrobił zdjęcia do
dowodu osobistego. Ten chyba się zdziwił, że dwóch klientów miało takie samo imię i
nazwisko. W każdych okolicznościach dowód zniszczony świadczył źle o jego właścicielu i
trzeba było to naprawić.
Teraz, już nie miałem całego roku na przygotowanie się do ostatniego trzeciego etapu
Rajdu Dookoła Polski, a postanowiłem go połączyć ze Zlotem Przodowników po
Wielkopolsce, który miał się odbyć w maju 1970 r.
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TRZECI ETAP
RAJDU DOOKOŁA POLSKI
ROK 1970

Tuż po zakończeniu drugiego etapu Rajdu Dokoła Polski w 1969 r., zacząłem myśleć
o zakończeniu tej wędrówki na dwóch kołach po obrzeżach naszego kraju.
Na początku maja 1970 r. zacząłem intensywne przygotowania na ten trzeci bardzo
ważny wyjazd.
Maj tego roku charakteryzował się dużą ilością opadów i nie był w związku z tym
ciepły. Kondycja przed takimi wyjazdami jest najważniejsza, bo umożliwia zakończenie
wyprawy bez uszczerbku na zdrowiu. Będąc orędownikiem tej maksymy chyba
przeholowałem z treningiem, czego rezultatem było silne przeziębienie.
Domowe sposoby kuracji nie dały rezultatu i konieczna była wizyta u lekarza.
Lekarzem był starszy felczer i przy tym stanie medycyny, w którym mu przyszło leczyć
pacjentów, świetnie sobie radził i imponował swoją wiedzą przewyższającą jego tytuł, który
widniał na lekarskim dyplomie. Gdy mu powiedziałem, gdzie się wybieram, obejrzał gardło,
pokręcił głową i zawyrokował, że trzeba koniecznie wziąć lek uodparniający o nazwie
Debecylina, bez którego nigdzie nie będę w stanie jechać.
Kto go brał przyzna mi rację, że to nic przyjemnego. Ostrzegł, że będzie bolało, ale
gdy mi go wbił, to efekt był taki, jakby kopnął mnie koń i to podkuty podkową. Cała połowa
biodra mi zdrętwiała. Dobił mnie jednak tym, że za dwa tygodnie mam przyjść po następną
dawkę leku, ale do tej wizyty był szmat czasu. Doradził mi, żebym pił często herbatę z
cytryną, ale z tym nie było problemu, bo w tym czasie w Polsce było dużo barów GS, a
cytryny były ogólnie dostępne, jako jedyne z cytrusów. Z każdym dniem było coraz lepiej i
choć pogoda nie rozpieszczała, lek robił swoje.
Pełen optymizmu zameldowałem się w recepcji X Zlotu Przodowników po
Wielkopolsce.
Po zwiedzeniu Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Sieradza, Czarnkowa, Buku
przyjechaliśmy do Chodzieży, gdzie było uroczyste zakończenie.
Poza zwiedzaniem utknęły mi w pamięci trzy wydarzenia.
Pierwsze to nieprawdopodobna ilość komarów. Konieczne było smarowanie takim
lepkim płynem, ogólnie dostępnym w sklepach. Kolega z campingu „czyścioch” mimo
ostrzeżeń poleciał z mydłem i ręcznikiem umyć się do rury z kranami i zimną wodą. Po
chwili przyleciał z krzykiem, a powód był taki, że te komarzyce, można było zgarniać dłońmi
głównie z jego pleców.
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Drugie, to przygoda w Buku, w jednym ze sklepów z pamiątkami, można było kupić
zabawki na kierownicę z mieszkami, które po ich naciśnięciu wydawały przeraźliwy dźwięk.
W związku z tym, Milicja Obywatelska zabroniła ich używać w mieście i co za tym idzie,
sprzedawać w sklepie. Ekspedientka mogła je sprzedać, ale nie miejscowym i korzystając z
tego, że byliśmy z całej Polski w błyskawicznym tempie, po obniżonej cenie 5 zł., upłynniła
cały zapas trefnego towaru. Ja sam kupiłem dwie z około stu sprzedanych. Gdy
opuszczaliśmy Buk urządziliśmy na pożegnanie taki koncert, że uszy puchły. Jeszcze do
dzisiaj mam taką, którą od czasu do czasu straszę w piwnicy niechcianych gości.
Trzecie, to sprawa z zakwaterowaniem na mecie zlotu w Chodzieży. Kto przyjechał
później, ten dostawał miejsce w campingu, a ponieważ była dżdżysta wiosna, to w tym
campingu nie dało się spać, bo było silne zawilgocenie. Ja i tak miałem ok. 2 godz. w nocy
pociąg do Koszalina, to ten czas wolałem spędzić na recepcji, grając z portierem w warcaby.
W warcaby grałem nieźle, a to dlatego, że miałem znajomego, który po rozróbie na
zabawie dostał przymusowe „wczasy” i tam przeszedł od towarzysza „kuracji”, który był
mistrzem gry w szachy, taką szkołę, że nigdy z nim nie wygrałem, a jedynie jak się
zdrzemnął, to udało mi się zremisować.
Z portierem było już lepiej, byliśmy równorzędnymi partnerami.
Na zlocie znany turysta z Koszalina był z córką z rzadką pięknością ok. 17-letnią,
która miała na imię jak bardo smaczny owoc z lasów. Gdy się dowiedział, że jadę do
Koszalina, to poprosił mnie, żebym zaopiekował się Jego skarbem i rowerem w podróży, a w
Koszalinie oddał Ją bezpiecznie, czekającej na nią Mamie.
Ojciec miał z kolegami jechać zwiedzać Czechosłowację, a znając mnie ze Zlotów,
był spokojny, że dobrze wywiążę się z powierzonego mi zadania.
Dziewczę w pociągu smacznie spało na moim ramieniu, a ja bojąc się Ją budzić
siedziałem nieruchomo.
Po śniadaniu i podbiciu pieczątki w barze „Biały Zdrój” nastąpił start na ostatni etap
na trasie Koszalin-Suwałki, a był poranek 28 maja 1970 r.
Przed sobą mam Pojezierze Słowińskie, które będzie mnie prowadzić do Pojezierza
Kaszubskiego. Na początku etapu kręcę się po drogach z trzema punktami kontrolnymi do
Darłowa i Darłówka i tam widzę po raz pierwszy w tym roku na tym trzecim etapie - Morze
Bałtyckie.
Darłówko to miasteczko portowe ze zwodzonym drewnianym mostem, będącym
atrakcją dla turystów. Znałem to miasto jak własną kieszeń, będąc tam w 1963 r. cały tydzień
na wczasach wędrownych. Żarcie było tam marne i jedynym wyjściem było dożywianie na
własny koszt. Poznałem tam rybaka, który miał małą wędzarnię i tam u niego ratowałem się
przed anemią.
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Z campingu, w którym byłem zakwaterowany, chodziłem na skos przez plac
obsadzony żywopłotem, bezpośrednio usytuowanym pod komendą MO.
Będąc w Darłówku chciałem skorzystać z posiłku w postaci wędzonych ryb i z
przystani portowej, jadąc rowerem przez tą samą „dziurę”, co parę lat temu chodziłem,
wjechałem na ten plac.
W Komendzie milicjant zauważył mnie jak jadę rowerem, wybiegł i zatrzymał mnie
do kontroli, bo rzekomo obok był znak zakazu ruchu wszelkich pojazdów. Musiał się bardzo
spieszyć, bo świadczyła o tym Jego zadyszka. Rower odstawiłem na parking milicyjny i po
schodach udałem się za prowadzącym na piętro, gdzie było maglowanie podobne do tego w
Jałówce.
Po napisaniu protokołu zabrał dowód i gdzieś poszedł, polecając mi na niego czekać.
Po jakimś czasie wrócił, stanął nade mną i podarłszy ten protokół wyrzucił do kosza, a
podając mi dowód życzył szczęśliwej drogi.
Nic z tego nie rozumiałem, aż do powrotu do domu. Kolega, który był Komendantem
na Posterunku gdzie mieszkałem, dostał telefon z zapytaniem, kto ja jestem? Odpowiedź była
dla funkcjonariusza w Darłówku zadawalająca, stąd to podarcie protokołu.
Rybaka nie było w domu, a jak rybaka nie ma z żoną, to na pewno jest na łowiskach,
ale ryby były, fachowo uwędzone i nawet kupiłem na drogę, ale na zimno, to tak nie smakują.
Tu dygresja związana z kulinariami, że na wędrówkach nie zawsze jest takie pożywienie,
jakie bywa w normalnych warunkach.
Z Darłówka do Ustki dosyć daleka droga, ale musiałem ją pokonać z tego powodu, że
zaplanowałem nocleg w hotelu Nord. Dystans wynosił 95 km i do tego, niektóre punkty
kontrolne nie były na mapie mi dostępnej i musiałem jechać na koniec języka. W końcu się
udało. Porządnie wyspany, odświeżony i nakarmiony mogłem pożegnać Ustkę, znaną mi z
poprzedniego tam pobytu.
Zdecydowałem się na noclegi w hotelach ze względu na przebytą chorobę, która
podgryzana przez herbatki z cytryną cofnęła się zauważalnie. Na zlocie nie było dobrej
pogody i pomimo, że w tym pierwszym dniu podróży była duża wilgotność powietrza,
czułem się bardzo dobrze i byłem dobrej myśli. Wszystko to, było rezultatem dobrej diagnozy
i zastosowania adekwatnego do choroby leku przez lekarza, co wyraziłem podziękowaniem
na karcie pocztowej. Z podobnych kart wysłanych do domu czerpię wiadomości, które
umknęły przez lat ponad czterdzieści.
Trasa z Ustki do Łeby biegła z dala od Bałtyku nad jezioro Gardno oraz duże jezioro
Łebsko, cały czas obrzeżem Słowińskiego Parku Narodowego, z licznymi terenami
bagnistymi, w dużej mierze nieprzejezdnymi, szczególnie w czasie majowych deszczów.
Z Ustki musiałem przejechać do Kluk w odległości 44 km, zaliczając po drodze cztery
punkty kontrolne. Tam miałem dwie możliwości, wrócić do Smołdzina i przez Żelazo
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dojechać do Główczyc, albo z Kluk zaryzykować drogę terenową przez lasy i pola częściowo
zalane przez wodę.
Wybrałem drogę terenową, na bokach z przepełnionymi wodą rowami, bez
możliwości obejścia, z głębokimi koleinami, w które wjeżdżałem rowerem z podniesionymi
nogami do góry. W taką jedną koleinę wyglądającą jak inne wjechałem i ugrzęzłem tak do
połowy sakw. Stałem w tym bagnie i miałem alternatywę, albo wejść z butami do tej czarnej
breji, albo kombinować.
Rower stał dość stabilnie i tak trochę balansując zdjąłem jeden but i rzuciłem kilka
metrów do przodu na w miarę twardy grunt. Ku mojej radości, manewr się udał, wobec czego
spróbowałem z drugim butem z podobnym rezultatem. Teraz skarpetki do kieszeni i już
mogłem, choć z oporem wejść do tej czarnej mazi, aż za kolana. Rower stawiał opór i jakby
go wessało. Było bardzo trudno wyciągnąć go w pionie, żeby go jeszcze bardziej nie
ubrudzić. Wreszcie się udało i w następnej kałuży, jako tako umyłem nogi i rower z sakwami
i tu trzeba przyznać, że były uszyte solidnie, bo w środku wszystko było suche. I tak już
ostrożnie pokonując kilkadziesiąt takich rozlewisk dojechałem do Główczyc, pokonując
bardzo ciężką trasę.
Do Łeby, to już była jazda jak po stole, choć z dystansem ok. 30 km. W Łebie
zakwaterowałem się w obiekcie turystycznym, o którym nie mogę pisać dobrze, a którego
nazwy nie mogę wymienić.
Po zakwaterowaniu udałem się z całym sprzętem nad jezioro Serbsko, gdzie w
miejscu dozwolonym umyłem dokładnie nogi, jeszcze częściowo zanieczyszczone pod
Klukami, a przede wszystkim rower i sakwy. Nasmarowałem mechanizm napędu i wszystko
grało jak należy. Tak odświeżony pochodziłem trochę po wydmach, gdzie można było
chodzić, wypocząłem i pełen optymizmu udałem się na nocleg.
I tu niespodzianka, a jakże mogło być inaczej - negatywna. Kierowniczka pokazała mi
pokój, gdzie miałem spać, a na pytanie, gdzie mogę postawić rower, oświadczyła, że obiekt
jest dla turystów, a nie dla rowerów i mogę go sobie postawić na wolnym powietrzu. Nic nie
pomogło, musiałem rower przytwierdzić kłódką do słupa oświetleniowego, a koła przywiązać
drutem. Tak zabezpieczony stał na deszczu do rana, bo ten deszcz to padał codziennie.
Oczywiście w takim stanie rzeczy nie mogło być mowy o spaniu, dopiero jak się rozwidniło,
mogłem częściowo nadrobić zaległości.
Tu nie wytrzymałem, bo choć nie byłem donosicielem, to tam musiałem próbować nie
dopuścić do podobnej historii w przyszłości dla koleżanek i kolegów, którzy będą docierać
trasę Rajdu Dookoła Polski i zakwaterują się w tym nieprzyjaznym obiekcie w przyszłości.
Napisałem list do zwierzchników tego obiektu, ale nie wiem, jak to się skończyło, bo
centrala z Warszawy nie poinformowała mnie o rezultacie mojej interwencji. Była tam w
Łebie osoba, która nie powinna być tam zatrudniona.
Odjeżdżając z Łeby mijam osady rybackie, które powstały w odległej przeszłości, a
teraz rozbudowane na potrzeby turystyczne usytuowane nad samym morzem, dostosowane do
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potrzeb kąpielisk. W każdej z tych osad, można było zobaczyć coś ciekawego korzystając z
przewodników, które woziłem ze sobą.
Trasa biegnie drogami o dobrej nawierzchni, w związku z tym, można przyspieszyć
przejazd, bo w dalszej części trasy zapowiada się trudny teren do jazdy rowerem, ze
Szwajcarią Kaszubską na czele.
Jadę między Jeziorem Żarnowieckim, a Białogórą i Dębkami, a dalej skręcam do
Karwi. Po drodze ciekawa wieś Karwieńskie Błoto, wieś założona na bagnach przez Wejhera
z pomocą specjalistów od osuszania bagien, jakimi byli Holendrzy, którzy się tam później
osiedlili.
Dalej jadąc zatrzymywałem się w miejscach, gdzie potrzeba dużo urlopu, aby
zobaczyć te najciekawsze.
W Jastrzębiej Górze fantastyczne widoki z tego miejsca, a w Cetniewie fantastyczni
pięściarze wykuwali formę pod okiem świetnego trenera Feliksa Stamma.
Już w tych czasach z początkiem lat siedemdziesiątych trudno było jeździć rowerem
począwszy od Władysławowa do Gdańska przez Puck, Redę, Gdynie, Sopot. Był już tam
wtedy, ogromny ruch samochodowy.
Jadąc do Oliwy sporo czasu straciłem, aby dostać się na drugą stronę drogi.
W Oliwie załapałem się z wycieczką zagraniczną na koncert organowy. Przepiękne te
organy wydawały dźwięki z pomocą wirtuozów sztuki grania na organach.
Dojeżdżam już do Gdańska, trochę zagubiony w tym ogromnym molochu, jakim było
Trójmiasto, do dzielnicy Siedlce, gdzie mieszkał poznany w Kudowie - Wieńczysław. Myślę
sobie, czy tak samo mnie przyjmie, jak rodzina kolegi w Żarach.

Fot. Kolega Wieńczysław na wirażu na moim rowerze „Jaguar”
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W domu są wszyscy: Wieńczysław, Jego żona i dwoje ślicznych dzieci. Powitanie
diametralnie różne, rosyjska kolacja i dwie doby spędzone u gościnnych gospodarzy, a
noclegi w ogródku w przyjemnej altance w komfortowych warunkach.
Żal było odjeżdżać, ale świadomość, że w następnym roku Zlot Centralny będzie
usytuowany w Kamiennym Potoku, koło Gdańska, to dojdzie do następnego spotkania.
W ogródku studiujemy mapę, jak przedostać się w kierunku Szwajcarii Kaszubskiej,
bo choć po Kaszubach już jechałem w północnej ich części, to teraz będę podróżował w sercu
Kaszub.
Rano żegnam gościnnych gospodarzy i według wskazówek Wieńczysława przez
Żukowo, wjeżdżam do Kartuz.
Jadę po tym bajkowym krajobrazie drogą, która wije się z lewa na prawo, w górę i w
dół i na odwrót. Jadąc tam parę lat później autokarem, miałem mieszane uczucia, rozglądając
się, czy nie ma w oparciu fotela worka foliowego.
Kartuzy stolica Kaszub, a zaczęło się w 1380 r. jak została założona osada klasztorna
Kartuzów sprowadzonych z czeskiej Pragi, początkowo wrogich w stosunku do Polaków, a z
biegiem wieków ulegających przeobrażeniom, aż do likwidacji zakonu.
Jest tam, co zobaczyć, a z ciekawszych obiektów murowanych, zespół Przyklasztorny
Kartuzów, kościół, ciekawy domek nazwany „erem”, gdzie kiedyś mieszkali pojedynczo
mnisi, jest też rezerwat bukowy nazwany - Gajem Świętopełka.
Opuszczam piękne Kartuzy przez Wieżycę, gdzie jest największe wzniesienie
morenowe na Pojezierzu Pomorskim o wysokości 329 m n.p.m.
W rejonie Babiego Dołu piękny przełom rzeki Raduni, która biegnie w rejon Żukowa,
przez który przejeżdżałem w drodze z Gdańska do Kartuz, a który to przełom bardzo mi
polecił - Wieńczysław.
Rzeka w tym rejonie przetacza swe wody w głębokim wąwozie otoczonym przez
rezerwat z rzadkimi okazami roślin i tu ciśnie się na usta i pióro maksyma: „Cudze chwalicie,
swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”.
W naszym kraju są tak piękne miejsca do zwiedzania, że nie starczy życia, żeby je
wszystkie zobaczyć. Po co jeździć po świecie narażając się na różne, nieznane u nas
zagrożenia?
Jadąc po Szwajcarii Kaszubskiej widziałem tereny jak z bajki, te jeziorka, lasy zielone
i ta karuzela drogowa. W takiej scenerii dojechałem do Kościerzyny.
Instalując się w hotelu, mam zamiar wypocząć przed następnym dniem. Z hotelowej
bazy mam zamiar jechać po pieczątkę nad Jezioro Wdzydze i do miejscowości o tej nazwie,
bagatela 42 km tam i z powrotem.
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Gdy już jestem w łóżku, ktoś puka do drzwi i po chwili wchodzi facet z tobołkami i
przedstawia się, że jest komiwojażerem i sprzedaje jakieś drobiazgi Kaszubom. Zajmuje
sąsiednie łóżko i szykuje się nie do spania, ale do biesiady. Trzy butelki taniego wina, ciastka,
podroby i czego tam jeszcze nie było w tej menażerii, ale najgorsze to papierosy, które cały
czas ćmił. Choć całą noc było okno otwarte, to i tak okropnie cuchło, że nawet komary,
których tu było pełno, omijały to okno.
Pił i jadł i nie było tego obżarstwa końca. Opowiadał, jaki ciężki jest los przy takim
handlu, gdzie cały towar, trzeba nosić na plecach. Trzeba się nadźwigać, nagadać, czasem
kawał opowiedzieć, żeby zmiękczyć kupującego. Szczególnie mi zapadł w pamięć jeden
kawał z całej masy, którą od niego usłyszałem, a opowiadał tylko takie, które mogły słuchać
dzieci, żadnych nie było w tych opowiadaniach wulgaryzmów, pełna kultura. Ten jeden, który
najbardziej pamiętam opiszę w odpowiednim czasie, chyba na końcu wspomnień.
W tym dniu, chyba handel mu dobrze poszedł, bo zakupy były imponujące i dziwiłem
się jak układ trawienny mu to zniósł, ale On w pewien sposób przy tym handlu uprawiał
turystykę pieszą, bardzo dobrą dla zdrowia, gorszą dla obuwia.
Poczęstował mnie ciastkami, bo o piciu nie było mowy, w końcu usnąłem. Rano, gdy
się obudziłem spał w najlepsze i tylko bałagan był niesamowity.
Zjadłem śniadanie i w drogę. Z tego wszystkiego zapomniałem książeczki, tej
najważniejszej. Dwie pozostałe miałem i podbiłem na Wdzydzach. Pieczątkę do tej
zapomnianej, a najważniejszej podbiłem na karteczce, którą wkleiłem i zostało to
honorowane.
Gdy wróciłem komiwojażera nie było, ale ten bałagan pozostał. Spakował swoje
rzeczy i tyle go widzieli. Dobrze skończyła się ta sprawa zostawienia książeczki na parapecie
okna, że nie wziął jej sobie na pamiątkę, bo gdyby tak było, to dopiero byłby problem.
Spakowałem sakwy i idę do recepcji i po rower, który był w kotłowni. W tym czasie
była zmiana obsługi hotelu i sprzątaczka poszła sprawdzić pokój, czy czegoś nie brakuje.
Zaraz przyleciała wzburzona, złapała mój rower za siodełko i zaczęła się wydzierać, że zanim
opuszczę hotel, to muszę zapłacić za zniszczenia i sprzątanie po bałaganie, jaki tam
zostawiłem.
Udaliśmy się do pokoju w trzech, dwie osoby z obsługi i ja i zastaliśmy bałagan, który
nie był dla mnie zaskoczeniem, ale gdy sprzątaczka odkryła kołdrę, to zobaczyłem powód jej
wzburzenia. Pościel była cała poplamiona czerwonym winem, były tam pozostałości
papierosów, skórki i inne odpady.
Pani z recepcji zajrzała do księgi i przeprosiła mnie za zamieszanie, bo tylko głupi by
uwierzył, że ja turysta, mógłbym coś takiego zrobić i w tej sytuacji głupio to wyszła ta
sprzątaczka.
I tak trochę uspokojony wsiadłem na rower i dalej udałem się podziwiać uroki ziemi
kaszubskiej.
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Z Kościerzyny do Nowej Karczmy ok. 15 km przejechałem bardzo szybko, bo
poganiały mnie czarne chmury zwiastujące niekończące się deszcze, które mnie, uprzedzając
fakty, prześladowały, aż do Suwałk.
W Nowej Karczmie poszedłem do sklepu po pieczątkę, zrobić zaopatrzenie i coś zjeść
przed następnym punktem kontrolnym, który za 20 km.
W sklepie kilku mężczyzn prowadziło łagodnie mówiąc, ożywioną dyskusję między
sobą i tylko ekspedientka była bardzo spokojna i próbowała utemperować ich zacietrzewienie.
Za sklepem się rozpadało i musiałem przeczekać niesprzyjające warunki do
podróżowania.
Kłótnia odbywała się języku kaszubskim i nic z tego nie rozumiałem. W języku
kaszubskim dużo jest słów zrozumiałych dla mówiącego po polsku, ale gdy mówi Kaszub
szybko, to te słowa zlewają się i trudno mi było cokolwiek z tej ich kłótni zrozumieć.
W pewnym momencie jeden z mężczyzn woła do mnie, żebym mu podał coś, co
oznacza językiem nieparlamentarnym, intymną część kobiety, a na ladzie, przy której stałem,
leżała tylko czapka. Myślałem, że zażartował, ale po latach, gdy zapytałem w pobliżu
mieszkającą sąsiadkę, która ma męża Kaszuba, jak się nazywa po kaszubsku czapka,
rozczerwieniona potwierdziła jak się nazywa, to nakrycie głowy.
Podróże kształcą i jak tu nie lubić podróży?
W następnym dniu byłem już w Malborku i choć byłem tam parę lat wcześniej, to
praktycznie nie zwiedzałem go, a w szczególności perełki budownictwa średniowiecznego –
Zamku Krzyżackiego. Parę godzin z przewodnikiem zwiedzałem, to ogromne zamczysko i
byłem pod dużym wrażeniem i podziwem dla projektantów i budowniczych. Był tam kawał
historii Państwa Krzyżackiego, Polski i Prus. Zamek ten z całymi obszarami w różnych
okresach przechodził pod władanie silniejszego w danym okresie.
Jest w Malborku jeszcze więcej budowli średniowiecznych, choćby ratusz był z 1380
r. czy kościół gotycki z XV w. Warto było stracić pół dnia na zwiedzanie tych wspaniałych
zabytków.
Pełen wrażeń przejeżdżam przez równie ciekawe miasta jak Nowy Dwór Odrzański.
Jadę po obszarach depresyjnych, gdzie dzielni Holendrzy ze swoją sztuką melioracyjną
doprowadzili ten bagienny, kiedyś obszar do rozkwitu rolnictwa, będącego kiedyś i teraz
spichlerzem najwyższej jakości ziarna, jego szlachetnych odmian.
W Elblągu, też był zamek krzyżacki, ale w czasie mojej tam bytności, były tylko
resztki murów, ale i tak było tam szereg zabytków, jak choćby cztery kościoły, czy gotycki
budynek młyna, budowle od XIII-XIV w.
Droga do Fromborka wiodła przez morenę z licznymi podjazdami opóźniającymi
podróż, ale też ze wspaniałymi widokami na Mierzeję Wiślaną, gdzie widać jak na dłoni Krynicę Morską.
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Jadąc dalej na wschód dojechałem do Fromborka, gdzie od 1512-1543 r. żył i
pracował Mikołaj Kopernik.
Na wzgórzu Mikołaja Kopernika można podziwiać zespół katedralny i katedrę. Tam
też 24.05.1943 r., zmarł człowiek, który „zatrzymał Słońce i ruszył Ziemię”. W katerze
można było i tak jest do dnia dzisiejszego wysłuchać koncertu gry na barokowych organach z
1683 r., a gdy się miało szczęście można było wysłuchać gry na tych organach przez
wirtuozów tej specjalności.
Będąc tam na LIV Zlocie Centralnym Turystów Kolarzy w Kamienicy Elbląskiej
widziałem w katedrze wykop, w którym według specjalistów miał być pochowany Mikołaj
Kopernik. W Grodzie Kopernika można było zobaczyć bardzo dużo eksponatów, począwszy
od gotyku po barok, późny renesans czy rokoko XVIII wieczne, a w szczególności
instrumenty do obserwacji ciał niebieskich z epoki Mikołaja Kopernika.
Na północnych rubieżach naszego kraju jest, co zobaczyć i warto się z tymi obszarami
zapoznać, to w celach wypoczynkowych czy poznawczych w formie aktywnego wypoczynku,
zdrowego i ciekawego.
Z Fromborka do Broniewa niedaleko, a tam, kto lubi mocne piwo, to ma szansę
skosztować „Kapera”, które powala z nóg, dlatego kosztować go trzeba z umiarem, jak to
robią koneserzy.
Jadąc dalej na południowy-wschód dojechałem do Ornety, miasteczka z XIV
wiecznym ratuszem, jedynym na Warmii, a w rynku gotycki kościół z 1979 r., z dużą ilością
zabytkowego wyposażenia.
W Lidzbarku Warmińskim słynącym z tego, że w roku 1749 znaleziono w bibliotece
biskupiej i wydano drukiem kronikę Galla Anonima i Wincentego Kadłubka, czy z tego, że
znajduje się tam kościół św. Piotra i Pawła z XIV w., ze słynnymi obrazami, epitafiami. Jest
też, pseudoromański kościół po ewangelicki, najstarszy tego typu na Warmii.
Noclegując w domu noclegowym, przeżyłem szok, w pozytywnym tego słowa
znaczeniu. Przecudny dom, a w otoczeniu domu piękny ogród z postaciami jak z bajki, alejki
z rzadkimi roślinami, ławki stylowe, oczka wodne, mostki. Tak tam było ślicznie, że gdybym
miał rodzinę, to chętnie bym tam pojechał na wczasy. Ale nie było wyjścia, z tego cudnego
miejsca, musiałem jechać dalej przez Bisztynek i Reszel do św. Lipki.
Święta Lipka – najwspanialsza świątynia barokowa na Pojezierzu Mazurskim, nie
będę się kusił na opisanie tych wspaniałości, to trzeba koniecznie zobaczyć. Z daleka widać
świątynie z dwoma narożnymi wieżami, a w środku przecudowne wyposażenie.
Trochę notatek, trochę zdjęć, kartki pocztowe, czasem ówczesne foldery i w drogę do
Kętrzyna, w którym, jak to w tamtych stronach, dużo zamków krzyżackich, albo czynnych i
udostępnionych do zwiedzania, ale najczęściej w ruinie jak w Kętrzynie i kościół św. Jerzego,
rzadki w Polsce typ kościoła - warowni.
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Z Kętrzyna skręcam po 6 km jazdy, do byłej kwatery Hitlera w Gierłoży, gdzie można
zwiedzać bunkry wybudowane przez jeńców wojennych dla potrzeb militarnych, świetnie
zamaskowane w lesie siatkami maskującymi koloru zależnego od pory roku.
Bomby zrzucane z samolotów, odbijały się od strunobetonu nie robiąc większych
krzywd garnizonowi tam stacjonującemu. Dopiero, gdy Armia Czerwona zajęła ten teren,
rozsadziła materiałami wybuchowymi bunkry od środka i widać jak to musiała być siła, która
zniszczyła tak gruby beton.
Po ruinach oprowadzał wycieczkę, do której się dołączyłem przewodnik z PTTK
Olsztyn. Świetnie opowiadał i cały byłem pochłonięty słuchając Jego opowiadania
wynikającego z dużej wiedzy o tym miejscu.
Komary cały czas były wielkim utrapieniem i tam wśród tych lasów i jezior było ich
pełno. Przewodnik wysoki i całkowicie bez włosów na głowie, stał na podwyższeniu i
wszyscy słuchali go z zapartym tchem. Patrzyli na niego i widzieli jak komary, jedne
lądowały, drugie startowały z jego głowy jak helikoptery z lądowiska i co ciekawe, nawet nie
drgnął i nie odganiał się od intruzów, a nie widać, żeby był czymś posmarowany.
Po skończeniu oprowadzania, jako PTTK-owiec spytałem Go o drogę, którą chciałem
dojechać do Giżycka, a która była zamaskowana w lesie przez rozrośnięte drzewa i
wszędobylskie krzewy.
Wszystko wiedział i pokazał mi ją nie tylko na mapie, ale sam do jej wlotu
zaprowadził. Uniknąłem przez to powrotu drogą, którą tam przybyłem od strony Kętrzyna.
Oczywiście spytałem Go o te komary, których było pełno na jego głowie, to
uzyskałem na to pytanie odpowiedź, że wcale Go nie gryzą, a przez to, że tam siedzą, robią
dodatkową atrakcję turystom.
Porozmawialiśmy trochę, bo czekał na następną wycieczkę, bardzo serdeczny i
kompetentny człowiek w tym ciekawym miejscu.
Tą drogą niewidoczną z góry, a prawie zieloną na skutek braku w tym listowiu słońca,
dojechałem do drogi Kętrzyn-Giżycko i zaoszczędziłem drogi i czasu. Jechałem szybko, aby
mnie komary nie dogoniły i nie zjadły.
Mając po lewej stronie jezioro Mamry, a po prawej stronie jezioro Niegocin i
wspaniałe widoki, dojechałem po kilku postojach komplementując mijane miejsca, do
Giżycka, gdzie w bazie PTTK zafundowałem sobie nocleg, przedostatni przed Suwałkami.
Chciałem podzielić ostatnie sto kilkadziesiąt km na dwa dni i asekurując się przed
jazdą w ewentualnym deszczu, dojechać niezmoczony do końca podróży.
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Przede mną Kruklanki z kościołem z XVI w. i 50 km do Gołdapi. Zatrzymuję się w
miejscowości Banie Mazurskie, oglądam kościół z XVI w., wrzucam, coś na ruszt i przede
mną miasteczko Gołdap 25 km dystansu. Przejeżdżam koło jeziora w okolicach Puszczy
Boreckiej, wspinam się na podjazd w okolicy Szeskich Wzgórz 309 m n.p.m. i zajeżdżam do
najdalej wysuniętego punktu kontrolnego w tym rejonie.
Jeszcze jedna miejscowość, jeszcze dalej wysunięta na północ, ale to już po ostatnim
noclegu w Wiżajnach, a poleconego mi na posterunku MO, gdzie dostałem pieczątkę i opiekę
dobrego funkcjonariusza na tym najdalej wysuniętym na północ w tym rejonie posterunku.
Jadąc przez dziwnie brzmiące miejscowości, miałem duże zainteresowanie moją osobą
mieszkańców, a najbardziej dzieci, ze względu na to, że tam na tym odludziu rzadko kto z
turystów zaglądał, tym bardziej na rowerze.
Opuszczając rodzinną miejscowość, ze względu na strefę klimatyczną, widziałem bez
już przejrzały, natomiast tam, na północy kraju był w pełnym rozkwicie i aż do Suwałk były
tym krzewem obrośnięte drogi i zapach tych kwiatów przyprawiał o zawrót głowy.
Dziwne nazwy miejscowości mijam takie jak: Jurkiszki, Pluszkiejmy, Wiżajny,
dziwne, ale bardzo ładnie brzmiące.
Jechałem, w co raz lepszym nastroju. Gdzieś w wiosce kupiłem torebkę cukierków i
rozdałem dzieciom, których tam, pod sklepem, było sporo. Te, które były rowerami
odprowadziły mnie w drodze do Suwałk i musiałem Je namawiać do powrotu do domu, bo
bałem się, że się pogubią.
Od początku podróży po szlaku Rajdu Dookoła Polski nie tylko zbierałem do
książeczki pieczątki, ale dużo zwiedzałem, a próbkę tego zainteresowania, usiłowałem
przedstawić w ostatnich sekwencjach tego rajdu, tuż przed zamknięciem pętli.
Z daleka widzę tablicę, na której jest napis z nazwą miasta, do którego z takim
mozołem przez trzy lata, przez trzy urlopy, w pocie, głodzie, czasem przez niefrasobliwość
własną zawinioną, w spiekocie, deszczu, ze łzami w oczach, w zwątpieniach, radościach, z
bólem mięśni, ze strachem w oczach, z niepokojem, co dzieje się w domu, po tak długich
nieobecnościach, bez telefonu, zdany przez większą część rajdu na samego siebie, dojeżdżam
do celu.
Tym wymarzonym i zaplanowanym miastem kończącym ten rajd były - Suwałki.
Już ta upragniona tablica jest 100 m przede mną i już 20, już parę metrów i z
podniesionymi rękami mijam ją i już jestem szczęśliwy! Dojechałem cały i zdrowy!
Przy tej tablicy, pętla jeszcze nie jest zamknięta. Czeka jeszcze na mnie kawałek drogi
w okolicach dworca, gdzie rok temu zakończyłem drugi etap, ale to już tylko formalność
honorowa z mojej strony.
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Po kilku minutach robię, jako katolik najważniejszy znak symbolu religijnego
dziękując Stwórcy za opiekę. Spełniła się ta przygoda z zamknięciem pętli i byłem bardzo w
tym momencie szczęśliwy, a jest samo południe 7 maja 1970 r.
Rozluźniony kupuję bilet kolejowy i mam czasu 10 godz. do odjazdu pociągu. Tą
rezerwę czasową wykorzystałem na leżakowanie na kocu, a z tego wynikało, że ten ostatni
dzień był słoneczny.
Resztę czasu poświęciłem na pożywienie i jazdę po Suwałkach, ale już taką relaksową
i radosną.
Książeczki po przyjeździe do domu wysłałem do Harcmistrza, który był ich
weryfikatorem i który nadał im dalszy bieg.
Do wydania komunikatu ZG PTTK w tej sprawie upłynęło dużo czasu i ciekawość
została wystawiona na ciężką próbę. Wreszcie dotarł do mnie Informator i zaspokoił moją
ciekawość, a wyglądał następująco:

INFORMATOR NR 1/72 R.
Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK
Prezydium Turystyki Kolarskiej w Warszawie

Pkt. 2/ Pierwsi zwycięzcy konkursu „Rowerem Naokoło Polski”

Prezentujemy nazwiska pierwszych zwycięzców tego trudnego
gigantycznego konkursu: „ Rowerem Naokoło Polski” zorganizowanego przez
Komisję Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

1.
2.
3.
4.
5.

Kol. Stanisław Radomski
Kol. Bronisław Bury
Kol. Jerzy Nowak
Kol. Wiesław Plebanek
Kol. Andrzej Czapla
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W nazwie tego Rajdu spotykamy dwa różne warianty w nazewnictwie: Dookoła
Polski i Naokoło Polski, ale to jest jedno i to samo i tylko ówcześni organizatorzy wiedzą, jak
do tego doszło.
W czerwcu 2004 r. na XLIV Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki
Kolarskiej na pierwszej jego odsłonie w Strzeszynku k/Poznania miała miejsce kameralna
dyskusja na tematy zlotów i rajdów. W dyskusji brał udział Pan Włodzimierz Balicki ZG
PTTK, był tam też Pan Roman Kosiński z Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK i około
pięciu innych turystów. Był też poruszony temat Rajdu Dookoła Polski. Ktoś się zapytał, skąd
byli pierwsi, którzy go ukończyli, był poruszany temat odznak, ich jakości. Ktoś mówił, że
byli turyści, którzy bili rekordy trasy. Byłem tam, ale nie brałem udziału w dyskusji, ale teraz
parę uwag chciałbym wnieść w to zagadnienie.
Pan Balicki był zdania, że nieważne, kto był na czele, którzy ten rajd skończyli, którzy
są daleko w klasyfikacji, ważne, że już dużo osób go skończyło.

Moim zdaniem:

Prawdą jest, że pierwsi przecierali szlak i było dużo niewiadomych.
Prawdą jest, że trasa była zdecydowanie trudniejsza od obecnej.
Prawdą jest, że odznaki w ilości 30 szt. były lepszej jakości od
późniejszych i były numerowane, choć oddając honor opiekunom tej odznaki, że
obecnie, jakość jej nie odbiega wiele od tej z pierwszej serii.
Prawdą jest, że niełatwo jest trasę choćby tą łatwiejszą, pokonać.
Prawdą jest, że została ustawiona dla turystów, a nie dla wyczynowców.
Najważniejsze jednak jest to, że grupa działaczy podjęła fantastyczną
decyzję ustanawiając ten Rajd.

Wędrówki rowerami po ojczystej ziemi obfitują w poznawcze wydarzenia związane
nie tylko z zabytkami, które są najważniejsze, ale związane z krajoznawstwem, ze
zdobywaniem odznak, czy dokumentacją fotograficzną na tle najczęściej zabytku, co w
wolnych zimowych chwilach ułatwia identyfikację rowerowych wędrówek. Niebagatelną
częścią tych wędrówek jest też poznanie ciekawych ludzi, którzy swoją pasją mają okazję
podzielić się z przybyszem z odległych czasem terytoriów kraju.
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Na rajdach centralnych i zlotach przodownickich organizatorzy dokładają starań, aby
wykorzystać tą okazję i przedstawić ciekawych mieszkańców terenów, na których odbywa się
impreza.
Miałem takich spotkań sporo na trasie Rajdu Dookoła Polski, część zaplanowanych, a
część wynikłych z przypadku.
Takim owocnym przypadkiem było spotkanie na campingu w Kudowie –
Wieńczysława. Spotkanie drugie było już zaplanowane i odbyło się w trzecim etapie
wędrówki w 1970 r. Spotkanie trzecie w 1971 r. z okazji Rajdu AIT w Kamiennym Potoku
k/Gdańska, gdzie mnie odwiedził i gdzie zostawiłem mu rower, na którym przyjechał w roku
1972 z rewizytą do naszego rodzinnego domu, a było to spotkanie czwarte. Piątym
spotkaniem była wizyta w Gdańsku z okazji pobytu z rodziną na wczasach, a był to rok 1975 i
ostatnie spotkanie bardzo przygnębiające, a odbyte z okazji Zlotu Centralnego w Nadolu
k/Żarnowca w 1995 r. Dwa miesiące wcześniej koledze Wieńczysławowi zginął w wypadku
samochodowym starszy syn, wychowawca młodzieży, były kolarz Floty Gdynia.
Kolega Wieńczysław był, a może jeszcze jest przewodnikiem miejskim przy PTTK
Gdańsk. Wcześniej był pilotem wycieczek po terytorium ZSRR i mam całą masę widokówek
z pozdrowieniami z tych terenów i też z innych okazji. Znajomość z tak wartościowym
przyjacielem, nie byłaby możliwa, gdyby nie Rajd Dookoła Polski.
Zbliżał się termin wizyty u lekarza, co spędzało mi sen z powiek, ale wyjścia nie było
i będąc przekonany, co do skuteczności diagnozy, stawiłem się w terminie. Kopnięcie było,
ale tak jakby kopyto było bez podkowy.

Podsumowując całą wyprawę:

Przejechałem na rowerze 52 dni.
Podbiłem ok. 250 pieczątek.
Poznałem ciekawych ludzi zamieszkujących obrzeża naszego pięknego
kraju.
Starałem się, te doznania jak mogłem najlepiej przedstawić, po ponad
czterdziestu latach.
Koszty wyprawy były niebagatelne, żeby nie zniechęcać kontynuatorów
tej wyprawy – zamilknę.
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W Kościerzynie w pokoju hotelowym miałem zakwaterowanego komiwojażera i w
trakcie konsumpcji „wody rozmownej”, ma się rozumieć przez Niego samego, zabawiał mnie
śmiesznymi opowieściami i chciałem zgodnie z zapowiedzią, jedną taką opowieść w wolnej
formie przedstawić. Wcześniej była wzmianka o „czyściochu”, który na plecach i nie tylko,
nieroztropnym postępowaniem doświadczył katuszy, a idąc w odwrotną stronę, jak pokazuje
opowieść o babce i dziadku będącym na bakier z higieną, raz z tego faktu można się smucić, a
drugim razem cieszyć.

Rzecz działa się w drewnianym domku nad rzeką.
Babka mówi do dziadka:
- Dziadek, dzisiaj jest Święto Jana Chrzciciela, co wodą chrzcił nad Jordanem. Idź jak
karze tradycja i umyj się w rzece, żebyś był zdrowy przez cały rok.

Dziadek poszedł, ale długo go nie było i babka była bardzo zaniepokojona, czy Mu się
coś złego nie przytrafiło? Ale niepotrzebna obawa, bo dziadek wreszcie wrócił. Usiadł na
zydelku i zafrasowany milczał.
- Dziadek, coś taki markotny?
- Ech, stało się nieszczęście, zgubiłem kamizelkę.
- O ty niezdaro, w czym ty teraz będziesz chodził? Musiała chyba popłynąć rzeką.

W podeszłym wieku czas szybko leci i zanim dziadek się spostrzegł, znów Babka do
Niego mówi:
- Dziadek, idź nad rzekę się umyć, bo dzisiaj jest Święto Jana Chrzciciela, ale się
pilnuj, żeby znów czegoś nie zgubić z odzienia.

Dziadek poszedł, ale tym razem szybko wrócił, usiadł na zydelku wyraźnie
zadowolony.
- Dziadek, coś taki wesoły?
- Wiesz, znalazła się kamizelka.
- A gdzież ona przez cały rok była?
- Wiesz, była pod koszulą.
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Cele, jakie zainspirowały mnie do napisania tych wspomnień sprzed
lat, były od początku jasne i klarowne:
1. Skromna forma podziękowania wszystkim tym, którzy wpadli na pomysł
ustanowienia Rajdu Dookoła Polski, wcielili go w życie, a także tym,
którzy dokładają starań, aby był kontynuowany.
2. Uczczenia 50-lecia Bytomskiego Turystycznego Klubu Kolarskiego
„Catena”
3. Niespodziewany sukces wspomnień zawartych w „Krótkiej historii
Jednego Rajdu”
4. 50-lecia mojego członkowstwa w Polskim Towarzystwie Turystyczno
Krajoznawczym.

Chciałbym podziękować Panu Stanisławowi Radomskiemu z Gliwic za pomoc w
doprecyzowaniu dwóch faktów z jego ogromnej wiedzy w zakresie Turystyki Kolarskiej.

Jerzy Nowak
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