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Sandomierz, 28 maja 2019 r., godz. 10:00  

„Niezupełnie dookoła kraju” 
 
W niezbyt odległej przeszłości, w 2018 roku, obchodziliśmy wielkie narodowe święto. Ja 

również postanowiłem je uczcić. Przedsięwziąłem podróż po Polsce. Ale nie chciałem 

wędrować sam. Dlatego wpisałem stosowny komunikat na Twitterze i wkrótce była nas 

już nie najmniejsza grupa. Odezwali się przyjaciele z Facebooka. Znalazł się także 

opiekun, (-) trzydziestosiedmioipółletni druh ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, 

na co dzień nauczyciel w mojej szkole. Zaczęliśmy planować trasę wojażu, żeby nie 

kręcić się po Polsce w tę i we w tę stronę, niczego nie robić na łapu-capu. Odkąd by 

rozpocząć wędrówkę? Postanowiliśmy, że rajd zainaugurujemy na Wyżynie 

Małopolskiej, a zakończymy w Polsce północnej. Nie całkiem będzie to więc wyprawa w 

poprzek czy wzdłuż kraju. Nie można też jej rozpocząć z bylekąd. Zaczniemy od 

Sandomierza, którego niepodobna pominąć. Tutaj obejrzymy szaroniebieskosrebrzyste 

mgły nad Wisłą i różowo-popielate obłoki nad Bramą Opatowską. Następnie, jeszcze o 

półbrzasku, wyruszymy w kierunku Wrocławia. Po niewielkim Sandomierzu miasto nad 

Odrą, skądinąd piękne, zachęca do przechadzek, toteż planujemy odbyć dwuipółgodzinny 

spacer, w trakcie którego nie dość będzie zachwytów nad perłami architektury sprzed 

wieków. Gdy zapadnie półmrok, pójdziemy nad rzekę, by delektować się nie tylko 

pejzażem, ale i słonogorzkimi przysmakami: sałatką z bakłażanów, sera i orzechów, 

mimo że nie jesteśmy obżartuchami. Odry wpław nie przepłyniemy ani nie dotrzemy do 

Złotoryi. Dalej udamy się do Warszawy, aby pójść przed Grób Nieznanego Żołnierza i 

złożyć hołd narodowym bohaterom. A później już nad Morze Bałtyckie. Pojedziemy 

przez Łomżę, Mrzeżyno, by znaleźć się na wyspie Wolin. Tam zapuścimy się w głąb 

rezerwatu przyrody, by poszukiwać pióropusznika strusiego i pszonki. Ponadto na wyspie 

można by spotkać ptaki, takie jak(:) trzciniak, pszczołojad, perkoz dwuczuby, bąk czy 

nur. Niewykluczone, że natkniemy się na watahę dzików. Zanurzymy się w 

żółtobrunatnozielone chaszcze i kłujące krzewy. Niepodobna nie wziąć na tę wyprawę 

chronometru i higrometru. Obliczyliśmy, że (,) dzięki sponsorom (,) będzie to wycieczka 

za półdarmo. Tak więc hajże, żądny przygód i wiedzy wędrowcze! 


