
8 grudzień 2013          

Po ubiegłorocznej wyprawie do Turcji przyszła pora na Włochy. Cel był jeden – pojechać i zobaczyć Costę 
Concordię, a po drodze … mieć dużo przygód, zobaczyć ciekawe, magiczne i piękne zakątki mijanych państw 
oraz zaliczyć wiele zakrętów. A wszystko na dwóch jednośladach, dwóch małych „pięćsetkach”. Tak spędziła 
swój urlop policjantka z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie. 

Motocyklem do  
Costa Concordii



9                           grudzień 2013 

Na początku czerwca br. st. sierż. Iwona Panas wraz ze 
swoją koleżanką wyruszyły na wyprawę motocyklową na 
zachodnie wybrzeże Włoch, a dokładnie na Wyspę Isola. 
Dziewczyny w ciągu 14 dni pokonały około 6000 kilome-
trów podążając przez 7 krajów, wjeżdżając i pokonując 
kręte, alpejskie przełęcze położone ponad 2000 metrów 
nad poziomem morza, podziwiając piękne europejskie 
miasta znajdujące się na trasie. W słońcu, w deszczu, 
w gradzie, a nawet w śniegu. Przy temperaturach po-
zwalających na jazdę na dwóch kółkach w bikini, a także 
przy temperaturach oscylujących przy około 8 stopniach 
Celcjusza, a nawet i mniej. 

Dziewczyny pokonały trasy zaliczane do najpiękniej-
szych wśród fanów jazdy na dwóch kółkach, piękne alpej-
skie przełęcze znajdujące się w Szwajcarii i we Włoszech, 
takie jak Gotthard Pass, Susten Pass, Gavia Pass, a także 
między innymi uważaną za najpiękniejszą przełęcz alpej-
ską Stelvio Pass. Wszystkie równie piękne i kręte. Jazda 
na trzecim biegu na tych trasach należy do rzadkości. 

Zaplanowana trasa wielokrotnie była modyfikowana 
w trakcie podróży, gdyż pojawiały się na liście kolejne 
miejsca warte zobaczenia, kolejne zakręty warte przeje-
chania, kolejne piękne widoki do podziwiania, a także… 
kolejne błędy w nawigacji. Noclegi na przypadkowo na-
potykanych na trasie kampingach okazywały się strza-
łami w tzw. dziesiątkę, np. kamping w niewielkiej miej-
scowości Faido w Szwajcarii, położony w samym sercu 
Alp Szwajcarskich, gdzie słychać było szum pobliskich 
licznych wodospadów i strumieni górskich czy kamping 
nad górskim Jeziorem Idro położonym na malowniczej 
trasie od pięknego Jeziora Garda do przełęczy Stelvio. 

Wyprawa była okazją do zwiedzenia wielu pięknych 
miast oraz uroczych miejscowości europejskich. Począw-
szy od Pragi, gdzie podziwiać można zabytkowe Stare 
Miasto, poprzez Monachium, w centrum którego znajduje 
się pięknie zdobiony Nowy Ratusz, następnie Garmisch-
-Partenkirchen, gdzie Adam Małysz święcił zwycięstwa 
w Turnieju Czterech Skoczni, później przez Zurich, gdzie 
„chodzi się po złocie” (pod główną ulicą miasta znajdują 
się skarbce ze złotem), Luzernę położoną w dolinie jezior 
Czterech Kantonów, które można podziwiać w pełnej 
okazałości w trakcie wycieczki najbardziej stromą ko-
lejką szynową na pobliską Górę Pilatus. We Włoszech, 
piękny i elegancki Mediolan, historyczną perłę Toskanii, 
Florencję, niewielkie nadbrzeżne miejscowości, które 
urzekają swoim bajecznym krajobrazem, takie jak Le 
Rici czy też wybudowane na skale Riomaggiore, jedną 
z wiosek wchodzących w skład wspomnianego wcześniej 
Cinque Terre i wreszcie cel podróży czyli Wyspa Isola del 
Giglio, gdzie przy wejściu do portu spoczywała wówczas 
jeszcze Costa Concordia, która jak wiemy obecnie zo-
stała postawiona do pionu i czeka na transport do portu. 

Kolejna wyprawa? Na pewno powrót w Alpy Szwajcar-
skie, gdyż za plecami pozostało jeszcze wiele innych 
tras i przełęczy do przejechania, zobaczenia. Na pewno 
Austria, gdzie z braku czasu nie udało się zobaczyć pra-
wie nic. I na pewno Norwegia, ale to już odległy okres. 
Iwona ma wiele pomysłów na kolejne motocyklowe wy-
prawy, pełne równie ciekawych miejsc do odwiedzenia. 
Trzymajcie kciuki. 

Materiały - st.sierż. Iwona Panas KP Gdynia Redłowo


