
Przyszedł	  luty	  –	  podkuj	  buty!	  Zgodnie	  z	  planem,	  bo	  wszystko	  musi	  być	  zgodne	  z	  planem,	  

Klub	  Turystyczny	  „Puszcza	  Zielonka”	  stawił	  się	  	  18	  lutego	  pod	  leśniczówką	  pana	  	  Artura	  

Lutego	  w	  Boduszewie	  

	  

Już	  przed	  godzina	  12-‐tą	  zaczęły	  się	  zjeżdżać	  z	  różnych	  stron	  samochody	  z	  uczestnikami	  

lutowego	  rajdu.	  Dodajmy	  -‐	  uczestnikami,	  którzy	  nie	  obawiali	  się	  pogody.	  Bo	  po	  wielu	  dniach	  

silnych	  mrozów	  spadł	  śnieg,	  by	  po	  dwóch	  czy	  trzech	  dniach	  intensywnie	  się	  topić.	  Drogi,	  

zwłaszcza	  w	  lesie	  nie	  były	  łatwe,	  oj	  nie	  były.	  Ale	  dla	  czterdziestki	  zuchów	  obu	  płci	  nie	  był	  to	  

dostateczny	  powód	  do	  pozostania	  w	  domu.	  

Trasę	  jak	  zwykle	  wykoncypowała	  szefowa-‐	  czyli	  Pani	  Patrycja.	  I	  nie	  zastosowała	  taryfy	  

ulgowej	  na	  trudne	  warunki	  terenowe.	  Pełen	  wymiar-‐	  czyli	  10	  km	  po	  śniegu,	  lodzie	  i	  wodzie.

	  Poniższa	  mapka	  pokazuje	  trasę	  naszej	  wycieczki:	  

	  

Ale	  zanim	  dane	  nam	  było	  wyruszyć	  na	  szlak	  -‐	  Pani	  Patrycja	  powitała	  serdecznie	  wszystkich,	  

którzy	  przyszli	  na	  to	  spotkanie	  po	  raz	  pierwszy,	  po	  raz	  drugi,	  po	  raz	  trzeci	  czy	  po	  raz	  

czwarty.	  Powitaliśmy	  także	  leśniczego	  Pana	  Artura	  Lutego	  wraz	  z	  żoną,	  Kornelią	  -‐	  

gospodarzy	  tego	  terenu,	  którzy	  przygotowali	  dla	  nas	  ognisko,	  abyśmy	  mieli	  gdzie	  po	  

powrocie	  ogrzać	  nasze	  kości	  i	  kiełbaski.	  

Dzięki	  zapobiegliwości	  organizatorów,	  teren	  parkingu	  został	  pięknie	  i	  profesjonalnie	  

odśnieżony	  przez	  Gminę	  Murowana	  Goślina	  oraz	  wyposażony	  przez	  Związek	  Międzygminny	  

„Puszcza	  Zielonka”	  w	  schludną	  kabinę	  	  oszczędzającą	  bieganiny	  po	  bezlistnym	  lesie.	  

	  



Po	  tych	  wszystkich	  miłych	  powitaniach	  i	  prezentacjach	  zaaplikowano	  	  klubowiczom	  bez	  

litości	  	  rozgrzewkę.	  Pan	  Wojtek	  nie	  oszczędzał	  ani	  siebie	  ani	  nas,	  zadbał	  żeby	  każdy	  mięsień,	  

każde	  ścięgno	  i	  każda	  kosteczka	  była	  przygotowana	  do	  trudów	  wędrówki	  po	  śliskiej	  i	  

zdradliwej	  drodze.	  Takie	  wymyślne	  figury	  dobrze	  nam	  się	  przysłużyły	  	  bo	  wszyscy	  wrócili	  w	  

nie	  gorszym	  stanie	  	  niż	  wyszli	  na	  wyprawę.	  

	  Poczynając	  od	  parkingu	  leśnego	  w	  Boduszewie	  trasa	  prowadziła	  do	  prastarej	  drogi	  

Boduszewo-‐	  Głęboczek.	  Po	  drodze	  mijaliśmy	  plantacje	  sosny	  nasiennej,	  skąd	  Nadleśnictwo	  

będzie	  czerpać	  materiał	  siewny	  do	  swoich	  szkółek.	  

Głęboczek,	  do	  którego	  niebawem	  dotarliśmy	  jest	  dziś	  zapomnianą	  wioską	  puszczańską,	  

pięknie	  położoną	  nad	  małym	  jeziorem	  o	  tej	  samej	  nazwie…	  Miał	  on	  jednak	  swoje	  dni	  

chwały,	  po	  raz	  pierwszy	  wzmiankowany	  w	  roku	  1368	  jako	  wieś.	  W	  roku	  1458	  uzyskał	  prawa	  

miejskie!	  	  Odnotowano	  też	  w	  kronikach,	  że	  na	  wyprawę	  malborską	  w	  tymże	  roku	  miasto	  

Głęboczek	  było	  zobowiązane	  do	  wystawienia	  jednego	  pieszego	  woja.	  Dziś	  tę	  historię	  

przypomina	  jedynie	  wielki	  głaz	  narzutowy	  ze	  stosowną	  tablicą:	  

	  

bo	  nic	  innego	  nie	  świadczy,	  że	  było	  tu	  tętniące	  życiem	  miasto.	  W	  ostatnich	  latach	  Głęboczek	  

został	  „odkryty”	  przez	  pasjonatów	  świeżego	  powietrza,	  którzy	  zaczynają	  tu	  wykupywać	  

działki	  i	  stawiać	  domy	  letniskowe	  a	  nawet	  całoroczne.	  

	  



	  

Po	  drugiej	  stronie	  jeziora,	  niedostępnej	  ze	  względu	  na	  bagienny	  brzeg	  znajduje	  się	  rezerwat	  

Żywiec	  Dziewięciolistny.	  I	  właśnie	  z	  racji	  tej	  skromnej	  roślinki	  nasza	  grupa	  nie	  dostała	  zgody	  

na	  przemarsz	  przez	  teren	  rezerwatu.	  Ale	  co	  tam-‐	  jeśli	  by	  to	  miało	  zagrozić	  ginącej	  roślinie….	  

Dodajmy	  jeszcze,	  że	  Wikipedia-‐	  skąd	  zresztą	  pochodzi	  zdjęcie	  rośliny	  -‐	  informuje,	  że	  to	  

miejsce	  jest	  najbardziej	  na	  północ	  wysuniętym	  stanowiskiem	  w	  którym	  żywiec	  występuje.

W	  Głęboczku	  przeszliśmy	  kawałek	  asfaltową	  drogą	  w	  stronę	  Łopuchówka,	  po	  czym	  

skręciliśmy	  na	  drogę	  gruntową	  prowadzącą	  wzdłuż	  jeziora	  Leśnego.	  	  

	  

	  

Jedno	  z	  wielu	  jezior	  rynnowych	  znajdujących	  się	  w	  Puszczy	  było	  skute	  lodem	  i	  pokryte	  

śniegiem,	  aż	  kusiło	  do	  spaceru,	  ale	  odważnych	  nie	  było.	  Na	  szczęście!	  

	  



	  

	  

Idąc	  brzegiem	  jeziora	  Leśnego	  w	  wielu	  miejscach	  widzieliśmy	  imponujące	  efekty	  niedawnej	  

pracy	  bobrów	  najwyraźniej	  tu	  zamieszkujących.	  

	  

Jezioro	  Leśne	  jest	  chętnie	  odwiedzane	  przez	  wędkarzy,	  gdyż	  jest	  tu	  łatwy	  dojazd	  

samochodem,	  Niestety	  -‐	  	  gdzie	  są	  wędkarze	  nie	  można	  mówić	  o	  nieskażonej	  naturze.	  

Śmiecenie,	  bałaganienie,	  budowanie	  jakichś	  badziewnych	  pomostów	  czy	  bud	  to	  ich	  

specjalność,	  Nie	  ukrywam,	  że	  nie	  lubię	  wędkowania	  i	  nie	  lubię	  wędkarzy.	  Ale	  teraz,	  pod	  

śniegowym	  przykryciem	  jezioro	  prezentowało	  się	  znakomicie:	  

	  

	  

Ponownie	  wyszliśmy	  na	  drogę	  asfaltową	  Łopuchowi	  -‐	  Boduszewo	  ale	  nie	  na	  długo.	  Nie	  ma	  

tak	  dobrze.



Znów	  zanurzyliśmy	  się	  w	  las	  i	  drogą	  znana	  tylko	  Pani	  Patrycji	  dotarliśmy	  bez	  strat	  do	  punktu	  

wyjścia.	  

	  

	  

Zmęczenie	  blisko	  10-‐cio	  kilometrowa	  trasą	  dawało	  znać	  osobie;	  co	  chwile	  ktoś	  pytał:	  daleko	  

jeszcze?	  

Na	  szczęście	  szybciej,	  niż	  się	  spodziewaliśmy	  pokazał	  się	  nasz	  parking,	  na	  którym	  w	  	  czasie	  

wędrówki	  Pan	  Artur	  Luty	  rozpalił	  potężne	  ognisko.	  A	  że	  uczestnicy	  byli	  powiadomieni	  

wcześniej	  o	  tej	  atrakcji	  -‐	  każdy	  przygotował	  sobie	  stosowny	  zapas	  kiełbasek.	  	  

Po	  obowiązkowym	  rozciąganiu	  zmęczonych	  mięsni,	  oczywiście	  bez	  litości	  aplikowanym	  nam	  

przez	  Pana	  Wojtka	  Owczarzaka	  	  „wiara”	  uzbrojona	  w	  zaostrzone	  patyki	  (znów	  Pan	  Luty	  !)	  

zaczęła	  te	  kiełbaski	  przypalać,	  zwęglać	  i	  jeść!	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Komentarz	  do	  zdjęć	  jest	  zdecydowanie	  zbyteczny-‐	  miny	  uczestników	  rajdu	  lutowego	  mówią	  same	  za	  siebie.	  

	  



	  

Po	  zaspokojeniu	  pierwszego	  głodu	  nadszedł	  czas	  dla	  ducha.	  Puszczona	  w	  obieg	  Kronika	  

wypraw	  Klubu	  budziła	  ogromne	  zainteresowanie,	  dzięki	  niej	  moglismy	  sobie	  przymniec	  nie	  

tak	  dawne	  początki	  naszej	  działalnosci.

Również	  dzisiejsze	  nasze	  wyczyny	  nie	  rozpłyną	  się	  w	  niepamięci.	  Niemal	  każdy	  krok	  był	  

uwieczniany	  przez	  fotografa	  wyprawy	  -‐	  kolegę	  Irka	  Hadzickiego,	  a	  plon	  jego	  pracy	  będzie	  

dostęny	  na	  stronie	  internetowej	  Klubu:	  www.klub.puszcza-zielonka.pl .	  	  Bo	  

dzieki	  niestrudzonej	  energii	  organiztorów	  i	  Pana	  Jakuba	  Kucharzewskiego	  (sympatyka	  Klubu	  

i	  informatyka	  w	  jednej	  osobie)	  dorobilismy	  się	  tej	  nowoczesnej	  formy	  przekazu.	  Cały	  świat	  

ma	  szanse	  nas	  podziwiac	  i	  zazdrościć!	  

	  



A	  żeby	  pamięć	  naszych	  dokonań	  jeszcze	  bardziej	  utrwalić	  Pani	  Patrycja	  stempluje	  

odpowiednie	  rubryki	  w	  naszych	  „credentialach”	  czyli	  karnetach	  specjalnie	  na	  tę	  okolicznośc	  

opracowanych	  	  

	  

A	  że	  na	  kolanie-‐	  cóż,	  to	  nie	  Urząd,	  to	  jest	  biuro	  polowe	  !

	  

Napełnieni	  po	  brzegi	  kiełbaskami	  i	  wrażeniami	  kończymy	  z	  żalem	  nasze	  lutowe	  spotkanie	  z	  

niecierpliwością	  czekając	  na	  marcową	  wyprawę	  do	  Śnieżycowego	  Jaru!	  

	  

Opracował:	  	  Krzysztof	  Jurasz	  


