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ZŁOTA JESIEŃ NA ROZTOCZU
 Z RADIEM LUBLIN

2007 - 2016

Wspomnień czar…... 

Prezentacja i quiz



  

Ćwierkał „Wróbel” w radiu
O złotej jesieni
Wsiądźmy na rowery !
Na Roztocza ziemi

Tak to się zaczęło,
Dziesięć lat minęło, 
Wokół  wielkie zmiany – rządy 
prezydenci….
Ale na roztoczu nadal rower 
nęci.



  

Rok 2007 - Dobre, dobrego początki….



  

...przyjemne i pożyteczne….



  

29 – 30 września

- zgłoszonych 
uczestników na starcie 
50 osób (brak danych 
ile na mecie?!)
- pokonanych 80 km

 To był 2007 r.

Pyt. 1 Piotr – zamawia czy pozdrawia, jeśli zamawia
 to co, bo ile wiadomo?



  

Rok 2008  13 – 14 października
..z kolei wsiedli na rowery….



  

...i pomknęli pod górkę z kolei….



  

Pyt.  2 Czego zazdrośnie strzeże Tadeusz?

- zgłoszonych 
uczestników na starcie 
40 osób
 
- pokonanych 100 km

 Taki był 2008 rok !



  

Rok 2009   03 – 04 października 

Pierwszy dzień rajdu – Józefów – 
Fryszarka – Borowe Młyny – 
Rezerwat nad Tanwią – Narol – 
Nowe Brusno 

    Nocleg gościnnie w Hotelu 
Zdrojowym – u Pana Mariana 
Dziechciarza 

(brak dokumentów o dodatkowych 
ubezpieczeniach obiektu) 



  

...pierwszy dzień…..

Pyt. 3 Co za darmo dostają
uczestnicy rajdu na samej 
górze ?



  

...cd pierwszego dnia….

- pytania i wątpliwości - 
Czy Małgosia i Tadeusz lansują się na tle 
samochodu RL, czy też chcą go 
nadzwyczajnie gwizdnąć, a Piotr 
„mimochodem”  służbowy samochód ma na 
oku (pomimo, że nie patrzy)? 



  

 

Dzień drugi rajdu…..

Trasa drugiego dnia 
rajdu - Horyniec Zdrój 
– Radruż – 
Hrebcianka – Pizuny – 
Susiec – Józefów  

Kawalerzyści, że aż 
drzewa usychają….
  z wrażenia….



  

...cd drugiego dnia….



  

W „Kresowych 
Klimatach” 

    
  65 uczestników,   
przejechało łącznie 
150 kilometrów - 
  taka była Złota Jesień
Na Roztoczu z Radiem 
Lublin w 2009 roku. 



  

Rok 2010…..

Kolejny już rok naszych 
roztoczańskich, jesiennych 
spotkań z naszymi Przyjaciółmi 
z Radia Lublin.

Pierwszego dnia wyruszyliśmy 
na trasę  - Józefów – Senderki – 
Stara Huta – Malewszczyzna – 
Krasnobród – Susiec (popas z 
miejscowych specjałów) – 
Borowe Młyny - Józefów

..rowery się zmęczyły...



  

...cd pierwszego dnia….



  

..drugiego dnia
 „koła nas poniosły” 
trasą -   Józefów – 
Florianka – Szozdy – 
Wzgórze Polak (żurek 
w Gajówce) – 
Zwierzyniec – 
Florianka – Józefów

Przez dwa dni rajdu 50 
rowerowych 
zapaleńców  pokonało 
130 km.

 

...drugi dzień rajdu...



  

...drugi dzień i wspomniany żurek….



  

                             ...i koniec drugiego dnia!

...pomimo wymagających tras, 
licznych podjazdów i 
szaleńczych zjazdów, 
nie zabrakło czasu na 
podziwianie Roztoczańskich 
krajobrazów w jesiennej szacie 
złotej polskiej jesieni, czego 
dowodem są powyższe zdjęcia!

Taki to był 2010 rok.



  

Był 2011 rok, pamiętam ten październikowy 
dzień…...

7 października, 
pierwszego dnia rajdu, 
uczestnicy poznają i 
testują na swoich 
rowerach 
Szlak Geoturystyczny 
Roztocza Środkowego 



  

..chciało by się rzec, mkną po roztoczańskich 
bezdrożach, a tu jak na złość….. eh i nici z poezji….



  

..coś dla ciała i coś dla ducha, klasyfikacja według 
indywidualnych upodobań...



  

...drugiego dnia rajdu korzystamy z 
gościnności Roztoczańskiego 
Centrum Naukowo – Edukacyjnego 
przy „Białym Słupie”,
      - przemierzamy także ostępy 
Roztoczańskiego Parku 
Narodowego...

...drugi dzień rajdu…..



  

...kolejne pytanie w naszej zgadywance: 
W co, i czy w ogóle ubrana jest osoba robiąca zdjęcie 
Tadeuszowi i Bogusiowi?*

* płeć tej osoby oczywiście do ustalenia

… w 2011 roku łącznie w 
rajdzie uczestniczyło 58 
osób, pokonując przez dwa 
dni 120 kilometrów.

Tak „kręciło” się 
rowerem na roztoczu w 
2011 roku. 



  

I nastał 2012 rok, to był dobry rok….

Rodzina Radia Lublin  
przybywa do Zawady, 
trasa pierwszego dnia 
rajdu biegnie do Józefowa 
szlakiem Aleksandry 
Wachniewskiej – Wojdę – 
Bondyrz – Starą Hutę – 
Senderki. 

Baza dla uczestników 
tradycyjnie na stanicy 
wędkarskiej.



  

…z cyklu spotkania trzeciego 
stopnia na trasie rajdu...

Co ja pacze, 
zg upli chyba...ł



  

..dzien pierwszy zakończony „Zręczną” potańcówką..



  

        Drugi dzień rajdu…...

Trasa drugiego dnia rajdu 
wiodła -  Józefów – 
Górniki – Stanisławów – 
Krasnobród – Suchowola 
– Zamość.

  ...jak widzimy, 
uczestnicy, rajdu 
zachęcają patrona 
Józefowa, Józefa do 
wspólnej rowerowej 
wyprawy….



  

...cd drugiego dnia….



  

...zakończenie rajdu w murach naszej renesansowej „perły” 
(renesansowej zaznaczam, a nie butelkowanej)..

...źródła podają, że jesień tego roku, 
piękną była, przejechanych zostało 
95 kilometrów, rowerów dosiadło 47 
śmiałków jesiennych krucjat 
rowerowych.

    Takiż był 2012 rok.

...wszędzie korki..



  

Rok 2013, kolejna siódma edycja rajdu…. 

Tego roku organizatorzy 
zaplanowali trzy dni 
rowerowych zmagań. 
11, 12 i 13 października 
64 miłośników „rowerowych 
jesieni” przejechało w sumie 
236 kilometrów. 

Trzy dni, trzy wymagające 
trasy….

Zobaczcie zresztą sami….



  



  

...niech obrazy przemówią…..



  

...piękno przyrody, różnorodność krajobrazu….



  

KONIEC RAJDU!

...kapryśna pogoda, niestrudzoność uczestników, 
taki by 2013 rok.



  

Czasy nowożytne Rok 2014...

3  października, Józefowska 
Kawaleria Rowerowa szarżuje 
na  Zamość, odbija grupę 
lubelską i kieruje się na 
Rachodoszcze, przedziera się 
do Suchowoli następnie podąża 
do Krasnobrodu, Łuszczacza, 
odbija Grabowicę i przez 
Nowiny dociera do swojego 
obozu „Stanica”
To był pierwszy dzień jesiennej 
szarży  rowerowej na roztoczu.



  

...szarża…i zdjęcia dla potomnych...



  

4 października, 
JKR eskortuje grupę 
Lubelską do Zamościa
 w celu dywersji stacji 
kolejowej, trasa jest znana 
ale wróg przeorganizował 
krzyżówki dezorientując 
kawalerzystów, działania 
na otwartym terenie 
okazały się bardzo trudne. 



  

...trudny, niedostępny teren, 
utrudnia działania, 
październikowe słońce nie daje 
wytchnienia….



  

...stacja kolejowa w Zamościu, 
została odbita i przeznaczona do 
własnych dywersyjnych celów.

Wg relacji oficera łącznikowego
 z grupy Lubelskiej, w tegorocznej 
jesienny roztoczańskiej szarży, 
pokonanych zostało 108 
kilometrów  w działaniach udział 
wzięło 47 zbrojnych rowerowych
...tak było w 2014 roku.



  

      Przyszedł nowy
            rok 2015.

Październik był, jaki był,
 jesień tęga przykryła 
Roztocze
 grubym na łokcie 
pozłocistym całunem 
liści; lasy mieniły się 
feerią jesiennych barw….



  

Był na Roztoczu związek możnych i 
dzielnych Kawalerzystów od 
bicyklów się wywodzący, wielce 
skoligacony i w całym Józefowskiem 
nad wszystkie inne szanowany.

Prócz tych Kawalerzystów, był też 
jeden związek równie zacny i 
dzielny, z ziemi lubelskiej  od Eteru 
w Radyju się wywodzący.

Służyli zaś oni wszyscy w chorągwi 
rowerowej, zjeżdżając się wówczas, 
gdy w Roztoczach, odbywał się 
popis pospolitego ruszenia 
jesiennego roztoczańskiego na 
rowerach.
Nowe trakty wyznaczane poznawali, 
takie jak na ten przykładowo 
Green Velo zwanym….



  

...szturm na wsie przyległe….

...i obozowisko
 u Imć Gargamela ...



  

...w licznych 
podjazdach, podbijali 
serca miejscowej 
gawiedzi, ludzie 
śmielszego ducha 
przyłączali się do nich, 
a siła ich była nie mała 
W żelaznych rękach 
Prezesa zmieniali się 
oni w śmiałych 
rowerzystów...



  

...w lesie, pod lasem 
przy stajniach, ciągle w drodze...



  

10 października nastąpił rowerowy 
szturm na miasto Ordynackie 
Szczebrzeszyn od strony 
Zwierzyńca, niezbyt szczęśliwy (bo 
wiatr był okrutny), ale o tyle 
skuteczny, że poznany został przez 
szturmujących dogłębnie szlak 
Green Velo.

Tę jedną miał Prezes pociechę iż 
widział, że nawet rowerowe  
pospolite ruszenie z największym 
męstwem i poświęceniem rwie się na 
trasy i że po owych próbach, mniej 
więcej pomyślnych, duch nie tylko 
nie upadł, ale przeciwnie, umocniła 
się w chorągwi  pewność zwycięstwa 
nad własnymi słabościami 
rowerzysty.



  

       ...obozowisko
 po szturmie w twierdzy 
Szczebrzeszyn...



  

        Wedle ówczesnych kronikarzy.
 
W Rowerowym Roztoczańskim 
pospolitym ruszeniu udział wzięło 
70 śmiałków z zacnych rodów o 
mężnych sercach, a przebyli oni 134 
kilometry bezdroży błotnych
 i leśnych traktów ziemi 
roztoczańskiej. 

Taki to był Rok Pański 2015.



  

Szanowni Państwo!      Braci rowerowa!
(To już ostatni 49 slajd).

- podsumowanie - 

1. Pokonaliśmy 1200 kilometrów;

2. Z dniem dzisiejszym naszych rowerowych zmagań 
spędziliśmy razem 20 dni (z dniem jutrzejszym przysłowiowe 
oczko 21), inaczej mówiąc miesiąc roboczy;

3.  Szarżowało 491 rowerzystów – kawalerzystów (kawalerek lub 
kawalerzystek)

… a i tak jeszcze wszystko przed Nami!

Dziękujemy za uwagę. 
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