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W trwającym roku stulecia odzyskania niepodlegáoĞci pragnĊ zaprosiü
Polaków do Narodowego Czytania
wáaĞnie „PrzedwioĞnia”. Jestem przekonany, Īe wspólna lektura tej piĊknej
i mądrej ksiąĪki pomoĪe nam jeszcze
bardziej przybliĪyü siĊ do doĞwiadczeĔ

sprzed wieku. Bardzo zaleĪy mi, aby
tegoroczna akcja, oprócz jej staáego,
gáównego celu, którym jest promocja
czytelnictwa, byáa teĪ formą uczczenia jubileuszu. A zarazem chcĊ, aby
przesáanie ĩeromskiego wzbogaciáo
program obchodów i wydarzeĔ o niezwykle istotny i potrzebny element
krytycznej reÀeksji nad dziejami ojczystymiSRZLHG]LDáZMHGQ\P]Z\
VWąSLHĔSUH]\GHQW53$QGU]HM'XGD
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DokoĔczenie ze str. 1.
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]F]WHUHFKF]ĊĞFL
Napisaáam rozprawkĊ, w której
rozwaĪaáam, czy lepiej jeĨdziü razem
czy osobno. Na kaĪdą z moich wycieczek zabieraáam jakąĞ osobĊ - jechaá
ze mną wujek, przyjacióáka, chrzestny
i koleĪanka z klasy. PóĨniej opisywaáam
to, czego doĞwiadczyliĞmy, doáączaáam
fotogra¿e. Nasze wyprawy liczyáy od 30
do 50 kilometrów.
:HURQLNDXWZLHUG]LáDVLĊZSU]H
NRQDQLXĪHSRGUyĪRZDQLHUD]HPGDMH
ZLĊFHMUDGRĞFL
Gdy ma siĊ obok siebie drugą
osobĊ, tzw. drugie oczy, drugie myĞli,
to z pewnoĞcią jest ciekawiej.
2SUyF]PRĪOLZRĞFLSR]QDQLDZLHOX
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JRG\NWyUHPLHV]NDQND2VWU]HV]RZD
EĊG]LHZVSRPLQDüSU]H]ZLHOHODW
Na jedną z wycieczek wybraáam
siĊ z koleĪanką.Co prawda zapowiadano, Īe tego dnia ma przelotnie padaü,
ale dopiero od godziny 18.00, wiĊc
stwierdziáyĞmy, Īe na pewno zdąĪymy wróciü. Niestety, w poáowie drogi,
w lesie spotkaáa nas burza. Zmoczone
do suchej nitki zapukaáyĞmy do pierwszego lepszego domku, chciaáyĞmy
siĊ gdzieĞ schroniü. Drzwi otworzyá
nam bardzo miáy pan, poczĊstowaá nas
herbatą, spĊdziáyĞmy u niego aĪ trzy
godziny. Okazaáo siĊ, Īe robi meble,
pokazaá nam swoją minifabrykĊ. Nawet
nazywaá siĊ tak jak ja, zupeány zbieg
okolicznoĞci.
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NWyUH]Z\FLĊĪ\á\ZNRQNXUVLH
Dwa tygodnie póĨniejspakowaáam
swoje rzeczy i wyruszyáam do Warszawy, bo wáaĞnie stamtąd byá wylot na
MajorkĊ. OtrzymaliĞmy od organizatorów caáe wyposaĪenie, kaski, ubrania
rowerowe, no i przede wszystkim nowe
rowery marki HiUP, które po wycieczce
mogliĞmy wykupiü za poáowĊ ceny.
WartoĞü takiego roweru to okoáo trzy

tysiące záotych. Zdecydowaáam siĊ na
zakup, bo to doskonaáy sprzĊt i Ğwietna
pamiątka.
:VWROLF\E\áF]DVDE\SR]QDü
XF]HVWQLNyZÄ:DNDFMLQDGZyFKNyá
NDFK´
To byli ludzie z róĪnych stron Polski, w wieku od 13 do 19 lat. KaĪdy
z nas jest inny, ale áączy nas jedno pasja do jazdy na rowerze.
3R VSDNRZDQLX
VSU]ĊWX UR]PRZDFK
Z UDGLX QDVWĊSQHJR
GQLDZV]\VF\XGDOLVLĊ
QDORWQLVNR
- LecieliĞmy z pa1D PLNVWDFNLP 5\QNX ]HEUDáD VLĊ
nem Henrykiem Sytne- JUXSNDRVyEE\áRMXĪV]DURJG\UDSWHP
rem, redaktorem radia SRZLHWU]HSU]HV]\áRZ\FLHZLONyZ«
i zarazem organizatorem
7DNUR]SRF]ąáVLĊZLHF]RUQ\VSHNWDNO
wycieczki, byáa z nami XOLF]QHJR7HDWUX(ZROXFML&LHQLD]3R]QDQLD
równieĪ pani doktor i pi- SWÄ&]DVZLOND´3RVWDFLQDV]F]XGáDFK
lot z biura podróĪy.
ZNRVWLXPDFKZLONyZZNURF]\á\QDÄVFHQĊ´
MieszkaliĞmy nad =DFLHNDZLHQLSU]HFKRGQLHSU]\VWDZDOLE\
klifem, to wáaĞnie rower ]REDF]\üSLĊNQąKLVWRULĊZDONLF]áRZLHND
byá tam naszym gáów- ]QDWXUąRNUDV]DQąPX]\NąWDĔFHPJUą
nym Ğrodkiem lokomocji, ĞZLDWHáLVSHNWDNXODUQ\P]LDQLHPRJQLD
i to na nim jeĨdziliĞmy
najwiĊcej, zwiedzając
okolicĊ, ale mieliĞmy
teĪ siedem wycieczek autokarowych.
Z pewnoĞcią na dáugo
zapamiĊtam kolacjĊ
w jednym z teatrów,
gdzie, oprócz muzyki
na Īywo, mogliĞmy zobaczyü piĊkne pokazy
akrobatyczne i laserowe. PáywaliĞmy równieĪ
statkami, odbyliĞmy
nocny rejs, zasmakowaliĞmy wielu hiszpaĔskich daĔ (...) Polecam
wszystkim startowanie
w konkursie „Wakacje
na dwóch kóákach”. To
prawdziwy relaks, poáączony z poznawaniem
piĊknych miejsc Ğwiata - GRGDMHQDNRQLHF
:HURQLND
A. àawicka
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