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Dins-, woens- en donderdag,  23/24/25 juni.
Zeg nu zelf: Is dat geen leuk plekje? Wij hebben er erg genoten! Het was een beetje
jammer dat het weer niet meezat want de omgeving nodigde tot natuurwandelingen.
Osetno is  gelegen  aan  de  westelijke  zijde  van  de  beroemde  Masuren.  Verderop
zullen we dit bij toeristen zeer geliefde gebied met talloze, fraaigelegen meren nog
nader verkennen. Eerst was het nog genieten van het landelijke. En........: Er was nog
veel bij te babbelen met onze gastheer. Deels in de buitenlucht, deels in de kleine,
houten recreatieruimte, omgedoopt tot 'Saloon'. Jacq en Ushi hebben vanuit een sta-
caravan  hun  plek  uitgebouwd  tot  een  intiem  gebeuren  met  de  voor  de  gasten
noodzakelijke voorzieningen, grotendeels uitgevoerd in hout. Niet dat ze al klaar waren
want er waren nog stapels plannen.
Op ongeveer 2 wandelkilometers ligt de plaatselijke supermarkt, toch wel zo'n 6x6 m.
Hier haalden we ons dagelijks brood(jes), een rib uit ons lijf:  € 1,75 voor 7 stevige
broodjes, maat maxi en 2 ferme koeken. 
De dinsdag was een herfstdag!  Af  en toe buien en zelfs  2 heuse hoosbuien.  Dat
belette ons niet een wandeling te maken naar het nabijgelegen meer, waarbij we het
toch  drooghielden.  'sAvonds  werd  er  muziek  geluisterd  en,  hoe  kon  het  anders,
gebabbeld. Mevrouw Ushi was vanwege familieomstandigheden een paar dagen niet
thuis. Toch wilden we haar leren kennen en zo kwam het dat we ook woensdag nog
maar bleven. Terecht! Het werd een heel prettige kennismaking. We beleefden een erg
gezellige avond met Ushi en Jacq in de intieme 'saloon'. Muziek luisteren, van klassiek
via volksmuziek naar geweldige evergreens. Er werd zelfs gedanst..........!
Donderdags gingen Ushi en Els inkopen doen in een nabijgelegen stadje en Jacq en

Fred  namen  de  klusjesdienst  waar.  Het  weer  was  vrij
wisselvallig maar de zon liet zich steeds vaker zien. En zo
ging  ons  landleven  door.  Els  en  Ushi  deden  de
huishoudvarianten, Fred verleende hand- en spandiensten
aan de Poolse klussers die druk waren met het vernieuwen
van een dak.
Zaterdag en zondag 27/28 juni. Jacq, Ushi en Els waren
net  weg voor  wat  boodschappen toen Fred de honneurs
van  Jacq  moest  waarnemen:  Het  verwelkomen  van  een



tweede Nederlandse camper en uitleg over de accommodatie geven.
Een echtpaar generatiegenoten die ook gelijk de klick hadden met de camperplaats.
En uiteraard moest er ook met hen uitgebreid gebabbeld worden.
In  de  namiddag  werd  het  erg  druk:  Er  arriveerde  een  derde  camper!  Alweer
Nederlanders. Deze waren op doorreis en zouden maar 1 nacht blijven.
Maandag 29 juni.
Nee, nee,  we gingen nog niet  weg.  De twee andere campers werden uitgezwaaid
maar Els moest nog shoppen en naar de kapster met Ushi, Fred deed nog schilder- en
stratenmakerswerk voor de kippenvilla, werkte ook in het tuintje rond het kapelletje en
toen  werd  langzaam  naar  het  laatste  gezamenlijke  avondmaal
geleefd,  ook  in  afwachting  van  de  eerste  krielkipkuikens  die
beloofd waren.........
En JA! Direct na het avondmaal mochten 17 krielkuikens hun villa

betrekken. Zij toonden zich oprecht
tevreden  met  hun  onderkomen.
Later  in  de  week  zouden  er  ook
nog  grote  kippen  en  een  haan
aangeleverd worden. Wij hebben er
twee  gesponsord  met  de  belofte
dat ze naar ons vernoemd zouden
worden. Kip Els en Haan Fred.

Terwijl  we  de  piepende  schare  warm
verwelkomden  kwam  er  een
bestelautootje met een Engels paartje
aan,  camperaars-in-de-dop  want  ze
sliepen in hun bestelautootje.
In de saloon werd ons verblijf uitgeluid
want de volgende dag zouden we dan
eindelijk vertrekken.

Dinsdag 30 juni.
Op ons gemak wakker geworden, nog een laatste hand aan de sani-service en toen
een warm afscheid van Jacq en Ushi waarbij we zelfs een traantje meenden te zien.
Acht dagen verblijf terwijl 1 a 2 daagjes de planning waren............
We reden 91 km, onderweg nog diesel en gas getankt en toen plaatsten we de camper

op een grote mixparking (€ 12,50 parkeergeld met
nachtpermissie, geen service ontdekt) bij  de grote
en  mooie  kasteelburcht  van  Malbork.  Het  schijnt
het  grootste  complex  in  baksteengothiek  van  de
hele wereld te zijn. We namen ruim de tijd om het
buitenom  te  bewonderen,  het  interieur  en  de
binnenplaatsen  lieten  we  aan  ons  voorbijgaan,
omdat de info over entreegelden erg wazig waren.

Het  wemelde  van  de  kraampjes  met  ridderspulletjes,  handwerkjes,  keramiek  en
andere typisch toeristenspul en natuurlijk eetkraampjes waar het aanbod uitsluitend in
het Pools vermeld werd. 



We wandelden ook nog door een vrij groot park waarin leuke speelaccommodatie voor
kinderen was, o.a. een uitgebreid bomenklauter-circuit. 
Een  wandeling  door  het  stadscentrum
was  minder  boeiend,  we  hadden  het
snel  gezien.  In de namiddag nog maar
een wandeling naar het kasteel en daar
werden  we  verrast  door  een  zang-
groepje, uitgedost in traditione kleding. 
Mooie stemmen dus dat  was genieten.
De dames poseerde gewillig met Fred.
Tijdens de rustige nacht stonden we als
enig voertuig op de parkeerplaats.
Een plaatje van de kasteelburcht:

Men zegt dat de kasteelburcht het grootste aaneengesloten burcht-complex 
van de hele wereld is. Het staat ook op de Unesco-lijst van werelderfgoed.

Na deze culturele uitspatting ging het naar de volgende
indruk-wekkende steden.
Woensdag 1 juli.
Al vroeg werd de motor gestart en verlieten we Malbork
met als doel Elblag aan de gelijknamige rivier.

Deze stad heeft tijdens WO II erg geleden maar een knap herstel-programma heeft al
een groot deel gerestaureerd met veel respect voor de oorspronkelijke bouwstijl. 
Een markant punt is de grote, in baksteengothiek gebouwde Domkerk. 

Na een wandeling van 'n uur verlieten we  Elblag omdat de parkeerplaats ons niet
beviel als overnachtingsplaats. We vervolgden de reis naar  Gdansk omdat diverse
beschrijvingen veel moois beloofden. De camper werd geparkeerd op een bewaakte
mixparkin met nachtpermissie voor campers. Geen voorzieningen maar wel veilig en
niet ver van het oude stadscentrum en de binnenhaven.
Dat  wij  via  ongeveer  de langste omweg naar  het  schitterende centrum wandelden
zullen we maar niet vermelden. Echter: In het oude centrum aangekomen werd het
een  intens  genieten!  Juwelen  van  gebouwen,  sfeervolle  straten  en  pleinen,
straatartiesten en dat alles onder een  stralende zon. Ook de binnenhaven was erg
mooi. Een beetje jammer was dat er vrij weinig info in internationale talen was.




