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� Podlaski Prze³om Bugu 2011

�Cudze chwalicie, swego nie znacie� � to znane powiedzenie jak ¿adne
inne oddaje ideê rajdów rowerowych, organizowanych dla notariuszy
przez Radê Izby Notarialnej w Lublinie. Mo¿na ju¿ mówiæ o tradycji, bo
tegoroczny rajd rowerowy zorganizowany zosta³ po raz czwarty. Adre-
sowany g³ównie do notariuszy pracuj¹cych w okrêgu Izby Lubelskiej,
popularyzuje turystykê rowerow¹ i szlaki rowerowe Lubelszczyzny.
Tradycyjnie wiêc, w dniach od 27 do 29 maja 2011 roku, w grupie

prawie trzydziestoosobowej oddali�my siê bez reszty przyjemno�ci pod-
ró¿owania rowerem.Dlawielu z nasParkKrajobrazowy�Podlaski Prze³om
Bugu� to terendziewiczy, dotychczas zupe³nie nieznany.Trasy rajduwiod³y
g³ównie drogami polnymi i bocznymi szosami. Nie by³o ³atwo: zaplano-
wana na pierwszy dzieñ d³ugo�æ trasy (oko³o 70 kilometrów) cieszy³a
tylko tych bardziej wysportowanych, wiêkszo�æ wsiada³a na rowery bez
wiary w swoj¹ kondycjê i mo¿liwo�ci.
Wyje¿d¿ali�my z Zabu¿a ko³o Sarnak, gdzie w piêknym dworze

zostali�myzakwaterowani, pe³ni entuzjazmu i od razuwystawieni na trudn¹
próbê: pokonanie kilku kilometrów piaszczystej drogi. Cel wyprawy tego
dnia:Drohiczynwydawa³ siê byæ kosmicznie odleg³y, ale nikt nie zamierza³
siê poddaæ. Kolejne etapy: Kózki, Mê¿nin, Dra¿niew, Ruska Strona,
a wreszcie przeprawa ³odzi¹ przez Bug przywiod³y nas do Drohiczyna
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niepostrze¿enie szybko. Jak smakuje po takim wysi³ku podany na �wie-
¿ym powietrzu obiad � tego nie da siê opowiedzieæ! Potem spacer po
Drohiczynie i jedynyw swoim rodzajuwidok zGóry Zamkowej nawij¹cy
siê u podnó¿a Bug. Powrót do Zabu¿a i kolejne wieczorne wyzwanie:
karaoke. Czasem trudno publicznie co� powiedzieæ, a co dopiero za�pie-
waæ! Nikogo jednak trema nie powali³a, bo w sposób naturalny, maj¹c
tekst przed oczami, �piewali�my wspólnie.
Dzieñ drugi � 60 kilometrów do Janowa Podlaskiego i stadniny koni

arabskich. O tym miejscu wiedz¹ wszyscy. Warto jednak pojechaæ tam
w dzieñ powszedni, kiedy jest w miarê pusto i spokojnie mo¿na cieszyæ
siê widokiem legendarnie ju¿ piêknych koni. Choæ ich si³y nie mamy, to
trasê przejechali�my swobodnie, awracaj¹c, zajrzeli�my jeszcze do katedry
w Janowie oraz do Uroczyska Zaborek.
Dzieñ trzeci. Niedziela. Pogoda od rana sprzysiêg³a siê przeciwko nam:

la³o jak z cebra. Jakby niebo chcia³o nas sprawdziæ i utwierdziæ w prze-
konaniu, ¿e wbrew wszystkiemu na �wiêt¹ Górê w Grabarce dotrzeæ
jednak trzeba. To, ¿e w tym deszczu prawie wszyscy wsiedli na rowery,
zakrawa na cud. Cudem jest te¿ sama Grabarka. Tam trzeba byæ koniecz-
nie, to miejsce sk³ania do zadumy, a nas sk³oni³o do wspomnienia naszej
zmar³ej nagle Kole¿anki, Gosi Krajewskiej � notariusza w Garwolinie.
Odesz³a tak szybko, i¿wci¹¿ trudno uwierzyæ, ¿e to prawda.By³am¹drym,
dobrym i piêknym Cz³owiekiem.
W sumie w ci¹gu trzech dni przejechali�my ponad 160 kilometrów,

pokonali�my w s³oñcu i deszczu wiele wzniesieñ, podjazdów, przepraw
i piaszczystych dróg. W zamian dostali�my mnóstwo pogodnych chwil
i trochê wzruszeñ, nabrali�my wiary w swoje si³y, zyskali�my poczucie
wspólnoty i potwierdzenie przyja�ni. Nasze rajdy rowerowe niewymagaj¹
wielkich nak³adów pieniêdzy ani czasu, nie trzeba wielkiego wysi³ku, by
dotrzeæ do celu. Z roweru dostrzegamy, ¿e ca³a niezwyk³o�æ i piêkno
natury jest tu¿ obok, na wyci¹gniêcie rêki i otwarcie oczu.
Liczymy, ¿e za rok spotkamy siê ponownie, by znów prze¿yæ wspa-

nia³e chwile w uroczych zak¹tkach Lubelszczyzny.
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