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24 września 2010 r., wczesnym rankiem 
w kolejną wyprawę organizowaną, pod 
patronatem „Sowy” znów wyruszyliśmy 
z  prywatnej posesji należącej do państwa 
Rębaczów, zlokalizowanej przy skrzyżo-
waniu ulic Kazimierzowskiej i Wiktorskiej 
- serdecznie dziękujemy za przychylność 
i nieodpłatne udostępnianie miejsca par-
kingowego.

W Nowej Wsi k. Serocka uczestnicy wy- 
prawy przywitali, „na pokładzie” busa,  
naszego przewodnika - prof. Tadeusza 
Morawskiego. Dzięki niemu precyzyjnie trafi-
liśmy do odpowiedniej części lasu, znajdują-
cego się między Serockiem a Wyszkowem.

Pogoda dopisała, powietrze znakomite 
- oddychaliśmy pełną piersią. Wytrwałe 
poszukiwania nagradzne były podgrzyb-
kami, borowikami... Nie był to jednak 
wysyp grzybów taki jak po pierwszym tygo-
dniu września. Przewodnik zaproponował 
zmianę miejsca poszukiwań. Parę kilome-
trów dalej las miał już trochę inny charakter. 
Przemierzaliśmy leśne ścieżki wytrwale... 
...na szczęście odnaleźliśmy dwie nasze 
zguby, które w poszukiwaniu jadalnych 
kapeluszy wyszy z drugiej strony lasu.

Oczywiście wyprawa pod patronatem 
„Sowy” zawierała pierwiastek poznawczy 
Po grzybobraniu zaproszeni zostaliśmy, 
przez naszego przewodnika do jedynego 
w Polsce Muzeum Palindromu. Prof. Poli-
techniki Warszawskiej Tadeusz Morawski, 
w swoim domu w Nowej Wsi stworzył 
wspomniane muzeum. Zapoznaliśmy się 
z muzealnymi zbiorami, usłyszeliśmy wy-
kład o palindromach... oraz otrzymaliśmy 
m.in. najnowszą książkę profesora zatytu-
łowaną Wór mrów... 

Tadeusz Morawski,
Wór mrów.
Literackie tam i z powrotem.
(Palindromy, gry i zabawy słowne),
Wydawnictwo Notatnik Satyryczny,
Warszawa 2010.

Wspólne biesiadowanie przy ognisku, 
autografy autora palindromów i spacer 
nad Bugiem zakończyły naszą eskapadę.

Dziękujemy
prof. Tadeuszowi Morawskiemu

za wspólnie spędzony czas i gościnę.
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