Koleżeńskie spotkanie na mazurskiej działce w Jeglinie
(23 – 24 czerwiec 2018 i nie tylko).
Miłe Koleżanki i Drodzy Koledzy oraz Sympatyczni Sympatycy naszej Klasy!
Zgodnie z obietnicą, w sobotę 23 czerwca 2018r (i w dniach sąsiednich), organizuje nasze
kolejne, koleżeńskie spotkanie. Tym razem, podobnie jak to pierwsze, odbędzie się ono na mojej
mazurskiej działce, czyli na leśnej polanie w pobliżu wsi Jeglin (5km za Piszem w stronę Giżycka
i Orzysza).
1. Spotkanie to, będzie miało charakter biwakowy, nie potrzebne więc będą żadne
wymyślne kreacje, ani żadne dodatkowe koszty, poza dojazdem oraz własną przywiezioną, bądź na
miejscu dokupowaną konsumpcją (możemy też skorzystać z lokalnego kateringu). Wcale też nie
musimy ograniczać się tylko do tego ustalonego terminu, przecież noclegi (w moich i sąsiednich
domkach) są bezpłatne i nie wymagają ścisłej rezerwacji, można więc przyjechać np. dzień
wcześniej lub zostać na tej działce jeszcze przez kilka kolejnych dni, do czego serdecznie
zachęcam.
2. Dobrze by było, przywieść ze sobą własne śpiwory (lub koce) i ewentualnie karimaty,
dotyczy to zwłaszcza osób dojeżdżających własnym samochodem. Mogą się też przydać latarki,
śpiewniki, gitary trąbki i puzony, tudzież różne inne instrumenty, a także ręczniki oraz kostiumy
kąpielowe, bez względu na aktualne gabaryty.
3. Warunki na tej działce są dosyć skromne, nie ma np. prądu, ale jest bardzo smaczna i
zdrowa woda, kuchnia gazowa, grill, piwniczka zamiast lodówki, a także możliwość
nieskrępowanego opalania się i kąpieli (nawet borowinowej), oraz przyjemnych wędrówek po
ładnej okolicy (dużo lasów i jezior w pobliżu). Mam nadzieję, że miła koleżeńska atmosfera, z
powodzeniem zrekompensuje owe kwaterunkowe niedostatki.
4. Dojazd na tą działkę jest bardzo prosty:
a) Osoby jadące własnym autem, powinny dowolną trasą dotrzeć do Piszu, a następnie
trzeba jechać ok. 5 km szosą w kierunku Giżycka i Orzysza. We wsi Jeglin, po przejechaniu mostu
na Kanale, jedzie się jeszcze ok. 200 m i przy słupku drogowym 87/6 skręca się ostro w lewo w
leśną drogę, która po minięciu dwu leśnych skrzyżowań, po ok. 300 metrach, doprowadza przez
niewielki pagórek, prosto na oznakowany teren prywatny, czyli na moją działkę.
b) Osoby jadące autobusem (np. z Warszawy), dojeżdżają także najpierw do Piszu, a
następnie powinny do mnie zadzwonić, abym mógł kogoś po nie wysłać.
5. W calu, przygotowania odpowiedniej liczby stołów i miejsc do spania (zwłaszcza z
soboty na niedzielę), bardzo proszę, o jak najwcześniejsze powiadamiania telefonicznie
(799 016 704) lub milem (turmak@wp.pl): kto z kim, kiedy i na jak długo zamierza tu
przyjechać.
6. Wszelkie, dodatkowe informacje, związane z tym spotkaniem, w miarę potrzeby, będą
na bieżąco zamieszczane na FORUM mojej stronki: www.rysmak.jasky.pl
7. Myślę, że także moja Śp Jadzia, będzie z nami łączyć się duchowo i podobnie jak ja i
nasi goście, będzie bardzo się cieszyć tym kolejnym naszym spotkania na Mazurach, na które
serdecznie wszystkich zapraszam! Z koleżeńskim pozdrowieniem - Rysiek Makowski!

