Honorowy Patronat nad wystawą objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

Warszawa, 24 kwietnia 2015 r.
Od 2 maja do 3 czerwca na Krakowskim Przedmieściu będzie można oglądać plenerową wystawę „Biało-czerwona
na bezdrożach”. Honorowy Patronat nad akcją objął Prezydent RP Bronisław Komorowski, który dokona
uroczystego otwarcia wystawy w Dniu Flagi – 2 maja
Tegoroczna edycja podąża śladem wielkich podróżników, badaczy, odkrywców i dziennikarzy. Bohaterowie to Wielcy
Polacy, którzy nie tylko przecierali nowe szlaki, lecz z pasją dzielili się opowieściami z dalekich miejsc. Bohaterami
będą m. in. Halina i Stach Bujakowscy.

HALINA I STACH. MOTOCYKLEM PRZEZ ŚWIAT
Halina i Stach
Bujakowscy – pokonali
blisko 20.000 km w dwa
lata, przejeżdżając
przez niedostępne
i dzikie tereny krajów
azjatyckich.

Para podróżników z lat
30tych dwudziestego
wieku. Ich niesamowite
przedsięwzięcie opisane
zostało w książce pt. "Mój
chłopiec, motor i ja",
zredagowanej przez
Łukasza Wierzbickiego. W czasach, gdy na polskich drogach częściej spotykało się zaprzęgi
konne niż pojazdy mechaniczne, postanowili odbyć podróż motocyklową na krańce świata –
do Chin, do Szanghaju. Wyjechali z rodzinnego miasta - Druskiennik (obecnie leżących
na terenie Litwy) w dniu 19.08.1934 r. na motocyklu marki BSA, w którym kierowcą był
Stanisław, a Halina pasażerką. Znosiła niewygody podróży w wózku bocznym, dzieląc swoje
miejsce z maszyną do pisania! Codzienne zapiski, odnalezione po niemal 80 latach w starej
skrzyni, stanowiły podstawę do napisania książki i tym samym rozsławienia ich niezwykłego
wyczynu.
Pokonali blisko 20.000 km w dwa lata, przejeżdżając przez niedostępne i dzikie
tereny krajów takich jak Syria, Iran, Pakistan, Indie, Birma czy Chiny. Drogi
asfaltowe skończyły się właściwie w Bułgarii, więc zdecydowaną większość trasy
pokonywali drogami szutrowymi – w zależności od regionu i pory roku albo suchymi
traktami przez pustynne i rozpalone gorącym słońcem stepy, albo błotnistymi
rozlewiskami, na których motocykl trzeba było pchać, brnąc po kolana w zimnej
mazi. Mimo wielu przeciwności losu odnajdywali ogromną radość w byciu "w drodze",
w odnajdywaniu kolejnych przygód każdego dnia.
Dokładnie 80 lat później, czyli 19.08.2014 roku, para podróżników z Poznania - Asia i Daniel
Skibińscy, wyruszyli z Druskiennik śladem Bujakowskich, także na motocyklach, w kierunku
Chin. W tym roku, w czasie dwumiesięcznej podróży, dojechali do Kirgistanu, by wspiąć się
na przełęcz Chon-Ashu na wysokości 3.822 m n.p.m., z której rozciąga się zachwycający
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widok na wierzchołki chińskiego, niedostępnego Tien-Szanu. W następnych latach planują
odwiedzić na motocyklach kolejne miejsca związane z podróżą Hali i Stacha: birmańską
dżunglę (Wzgórza Mgieł) oraz chińskie regiony Yunnan, Fujian i Zhejiang.

Kontakt w sprawie współpracy:
Jolanta Kołodzińska
Dyrektor Operacyjny
jkolodzinska@movida.com.pl
tel. +48 22 626 02 62
kom. 784 094 413
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