To już trzy lata!

Dziś mijają trzy lata, odkąd powstała Rezerwa 126p ? twór, który początkowo był miejscem
spotkań kilku starych znajomych, a przez ten czas przerodził się w najchętniej odwiedzane
miejsce w sieci związane z fiatem 126p. Jak co roku przyszedł czas na podsumowanie tego, co
działo się na Rezerwie w ostatnim czasie.

Wypada, jak zwykle, zacząć od liczb: jest nas, Rezerwistów, już 2367, czyli średnio każdego
dnia na forum przybywa dwóch nowych użytkowników. Trend ten jest jednak rosnący ? na
przestrzeni ostatniego roku są to prawie trzy osoby dziennie. Każdego dnia na stronę zagląda
1300 osób, z czego 300 loguje się na forum ? to niezły wynik w porównaniu z 200 osobami,
które codziennie logowały się na Rezerwie rok temu.

Kolejny punkt programu, to tradycyjnie podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do
tego że Rezerwa działa, żyje i ma się dobrze. Dziękujemy więc wszystkim, którzy przez kolejny
rok pomagali rozwiązywać problemy mechaniczne pisząc posty w warsztacie, a także tym,
którzy pisali posty, nawet te bezsensowne w Hyde Parku czy w shoutboxie ? bez nich przecież
Rezerwa nie byłaby tym samym forum i nie byłoby na niej atmosfery która powoduje, że wciąż
chce się na nią wracać. Dziękujemy wszystkim, którzy nie tylko pisali na forum, ale mieli dość
zapału by pojawić się na zlotach i spotach ? to głównie dzięki spotkaniom ?w realu? zacieśniają
się znajomości pomiędzy użytkownikami, a nasza działalność staje się bardziej widoczna.

Najważniejsze dla Rezerwy wydarzenia tego roku, to z pewnością 9 Ogólnopolski Zlot Fiata
126p w Toruniu
i 2
Beskidzki Zlot Fiata 126p w Żywcu
. Na obu tych imprezach Rezerwiści stanowili znaczną część uczestników i dali się (czasami
nawet za bardzo) zauważyć. Poza tym, w prawie wszystkich zakątkach Polski odbyło się w tym
roku wiele małych spotów ? zdjęcia podsumowujące ostatni rok możecie obejrzeć w
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specjalnym albumie.

Zamiast zakończenia, w którym napisalibyśmy pewnie, że mamy nadzieję na kolejne równie
owocne trzy lata, zamieszczamy poemat, który napisał Bonus w ramach forumowego
konkursu ?mam talent?

Cóż to za panowie piękny dzień dziś mamy

To szósty listopada wszystkim dobrze znany.

Od trzech lat się spotykamy

W tym jakże zacnym gronie

Wszyscy sobie pomagamy więc nikt z nas nie utonie.

Te kilka lat wstecz, nikt by nie pomyślał

Że to nasze forum to będzie taki wystrzał !
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Tyle miłych chwil spędzonych wspólnie na zlotach.

Że jak o tym pomyśle to na kolejny nachodzi ochota.

Forum na co dzień dla każdego coś dobrego

Nie brakuje tutaj porad, ani tekstu zabawnego.

Do upadłego, można by tak wymieniać

Lecz przecież każdy wie za co nasz klub się docenia.

I z tego miejsca STO LAT dla Rezerwy całej

Bo nigdzie indziej nie ma tak ekipy wspaniałej !
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