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Komunikat nr 1
Warszawa, 11 lutego 2014 r.
Drodzy Stali Wyprawowicze i Sympatycy Wypraw Mostowych,
Po dyskusjach z Włodkiem Bielskim i Franciszkiem Brodzkim postanowiliśmy w tym roku
odwiedzić północną i zachodnią Francję czyli Normandię oraz mało na ogół znaną, oryginalną
Bretanię i Wybrzeże Atlantyku. Od Bordeaux wyruszymy przez Masyw Centralny do Paryża.
Termin Wyprawy 7-21 czerwca 2014 r.
Tak się akurat składa, że tereny przez, które będziemy podróżować obfitują w spektakularne
obiekty mostowe. Nie jest to może chińska skala, którą mieliśmy okazję poznać w ubiegłym roku,
ale w skali europejskiej mamy wiele obiektów w swoim czasie rekordowych lub symbolicznych.
Będziemy wizytować wiele konstrukcji stanowiących przełom w budownictwie mostowym i
zapisanych w annałach historii mostownictwa (podwieszony Brotonne, wiszący Tancarville,
podwieszony Normandie, podnoszony Recouvrance, łukowy betonowy Plougastel, podwieszony
Saint-Nazaire, przewozowy Rochefort, 3 km obiekty łączące kontynent z wyspami Ré i Oléron, 2
kratowe Cubzac, kamienny w Bordeaux, ufortyfikowany XIV-wieczny Cahors, kratowy łukowy Viaur
(1902), 6-pylonowy podwieszony Millau, słynny kratowy łuk Eiffela - Garabit). Także współczesne
obiekty mostowe są w czołówce światowej i będziemy mieli okazję je oglądać (mosty podnoszone
w Rouen i Bordeaux, podwieszony z pomostem w łuku Térénez, przez dolinę Anguienne z
przesuniętymi połówkami łuku, oryginalny wiszący Chavanon). Przygotowałem już 40-stronicową
książeczkę ze zdjęciami i opisami wszystkich mostów na trasie i zamierzam ją rozdać wszystkim
uczestnikom Wyprawy. Jeżeli komuś przydałaby się wcześniej np. przed podjęciem decyzji, to
mogę przesłać tekst mailem w PDF-ie.
W załączeniu przesyłam uszczegółowiony program Wyprawy, który przesłał (nie wiem czy do
wszystkich) Franek w swoim ostatnim mailu przed wylotem do Indii. Proszę też o rozpropagowanie
programu wśród znajomych i przyjaciół. Czekając na wstępne zgłoszenia do końca lutego br.
pozdrawiam i serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej XVI Wyprawie Mostowej Oddziału
Warszawskiego ZMRP.
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