Tado Gelžinio iniciatyva „FREE TO
ride“ – Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo 100-mečiui atminti
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31-erių Tadas Gelžinis šių metų birželio 11 d. vienas motociklu planavo išvykti į
dvejus su puse metų truksiančią kelionę aplink pasaulį. Tadas tikėjosi įveikti 120
tūkst. km maršrutą, vedantį per 50 ar net 60 šalių ir tapti pirmuoju pasaulį
apvažiavusiu motociklu lietuviu. Kelionės misija – paminėti Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-metį.

Deja, birželio 6 d. savo FB paskyroje Tadas paskelbė: “Noriu pranešti, kad
projekto startą, kuris buvo numatytas birželio 11 d., nukeliu tolimesniam laikui.
Kad ir kaip bebūtų gaila, vis tik labiau norisi, kad projektas būtų tiek geras, kiek
tik įmanoma! O tam reikia daugiau finansinių ir žmogiškųjų resursų – kol kas jų
neturiu tiek, kiek reikėtų, o toks pusiau neišbaigtas projektas gali nuvilti tuos,
kurie morališkai ir fiziškai dalyvaus jame, įskaitant lietuvių bendruomenes
užsienyje – norisi kuo daugiau jų pasiekti. Todėl šiemet toliau ieškosime paramos.
Visi, kurie norite ir galite prisijungti prie mano komandos – labai labai laukiami!
Na o aš be paramos ir komandos paieškų taip pat toliau tobulinsiu savo vairavimo
įgūdžius, mokysiuos techninių dalykų ir, tikėtina, ispanų kalbos.”
Savo kelyje Tadas labai norėtų susitikti su šalyse, kuriose lankysis, gyvenančiais
lietuviais ir pasakoti apie Lietuvą ir jos drąsų kelią laisvės link. Tadas Gelžinis
kiekvienoje lankomoje šalyse kviestų lietuvius drauge pasodinti po medį, šalia
palikti atminimo lenteles ir tikisi, kad tokiu būdu lietuvių vienybės medžiais bus
apjuostas visas pasaulis.
Kovo 23 dieną Tadas Gelžinis susitiko su LR Užsienio reikalų ministru Linu
Linkevičiumi. Ministras jam palinkėjo sėkmingos kelionės ir savo žygiu įkvėpti bei
padrąsinti viso pasaulio lietuvius.

Tadas Gelžinis ir LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius
„Remiame šią idėją ir pagal galimybes sieksime prisidėti prie sėkmingo jos
įgyvendinimo, – sakė ministras Linas Linkevičius. – Tokios iniciatyvos labai
svarbios, nes garsina Lietuvą ir mums patiems primena valstybės istoriją ir tai,
kad visi mes, turėdami svarbų ir prasmingą tikslą, galime padaryti kažką
reikšmingo savo šaliai“.
„Pasaulio Lietuvių Bendruomenės dėka pavyko susisiekti su kai kuriomis
bendruomenėmis, – džiaugiasi Tadas. – Šiuo metu jau esu užmezgęs kontaktą su
Brazilijos, Meksikos, Baltarusijos, Naujosios Zelandijos ir Šiaurės Amerikos
lietuvių bendruomenėmis. Apsikeičiame pirmine informacija ir kontaktais, kad
galėtume kelionės metu suderinti susitikimus. Tikiuosi, kad ir kitos bendruomenės
aktyviau įsitrauks ir galėčiau su jomis apsikeisti kontaktine informacija susitikimų
koordinavimui.
Labiausiai noriu, kad kuo daugiau lietuvių, kad ir kur jie bebūtų, atrastų savo
vietą šioje misijoje ir pasijustų tarsi keliaujantys kartu. Taip pat norėčiau pakviesti
prisijungti tuos, kurie patys važinėja motociklais ir jei yra galimybių, kartu įveikti
pasirinktą šalį ar kontinentą“.

Maloniai kviečiame tų šalių, kurios numatytos kelionės maršrute, lietuvių
organizacijų atstovus susisiekti su Tadu:
telefonu: + 370 672 43033 arba elektroniniu paštu: tadas@freetoride.lt
Daugiau informacijos apie kelionę ir paramos galimybes rasite:
http://www.freetoride.lt.
https://www.facebook.com/freetoride.lt/?fref=ts&ref=br_tf
Kelionės grafikas
Padėkime Tadui įgyvendinti jo svajonę ir gražią misiją bei tapti pirmuoju lietuviu,
apvažiavusiu pasaulį motociklu!
Dalia Shilas
Mielai pasidalysime svetainėje ir žurnale skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik
prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.
www.pasauliolietuvis.lt

