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Wydarzenia

Wspólnie odwie-
dzili już Gdańsk, 
Kraków, Pragę, 
Wiedeń, Kluż-

Napokę, Sybin, Sigishoarę, 
Braszów, Bran, Ruse i Płowdiw.  
W momencie powstawania ar-
tykułu para była w Stambule, 
ale jak mówią, jest to dopiero 

początek ich podróży, bo na-
stępnym krokiem jest Azja, 
Australia i Oceania, a może 
nawet Ameryka Południowa. 
Podróżują autostopem. Pomysł 
na tego typu wyprawy zrodził 
się podczas studiów.
- Z Olgą byliśmy studentami z 
bardzo ograniczonym fundu-

szem, mieliśmy jednak głowy 
pełne pomysłów. Znaleźliśmy 
internetowe forum autostopo-
wiczów, wybierali się do Barce-
lony uczcić Nowy Rok. Brzmia-
ło jak plan. Przeczytaliśmy 
uważnie wszystkie wskazówki 
dla początkujących i postano-
wiliśmy spróbować. Był to syl-

wester 2010/2011. 
Podróżowaliśmy 
przez dwa ty-
godnie, gdyż w 
drodze powrot-
nej postanowili-
śmy zahaczyć o 
Andorę i Paryż. 
Wydaliśmy w su-
mie niecałe 600 
zł. Miesiąc póź-
niej pojechaliśmy 
do Budapesztu, 
na majówkę do 
Toskanii, a pre-
zentem za zdanie 
egzaminów koń-
cowych na uni-
wersytecie były 
trzy tygodnie w 
Portugalii. Zła-
paliśmy bakcyla 
i chcieliśmy ob-
jechać świat do-

okoła, jednak rzeczywistość, 
głównie ekonomiczna, nie po-
zwalała na realizację marzeń. 
Zakup sprzętu, szczepienia, 
wizy - tego niestety nie da się 
przeskoczyć. Odłożyliśmy ma-
rzenia na później. Brak pracy 
pomógł w podjęciu decyzji o 
wyjeździe za granicę. Po roku 
pracy w Szkocji mieliśmy 
wszystko, co było nam potrzeb-
ne do wygodnego życia, wy-
starczająco pieniędzy, by opła-
cić wynajmowane mieszkanie, 
samochód, rachunki, wyjścia 
ze znajomymi do restauracji 
czy pubu, raz w roku wakacje 
w ciepłych krajach. Zaczęło 
być wygodnie i nudno. Wtedy 
odżyły marzenia o podróżowa-
niu. Codzienna praca nabrała 
celu, a wolne chwile poświę-
caliśmy na szukanie informa-
cji o turystycznych atrakcjach, 
miejscach wartych zobaczenia, 
kolekcjonowaniu ekwipunku, 
organizowaniu wiz, szczepie-
niom. Po 14 miesiącach byli-
śmy gotowi, by wyruszyć. I tak 
29-go grudnia 2015 roku wy-
jechaliśmy z Edynburga - opo-
wiada Marcin Szymborski.

Sierpc. Spełniają marzenia o podróżach

Pamukkale

Pamukkale - wapienne osady powstałe na zboczu góry Cökelez, przez Turków nazywane 
Bawełnianym zamkiem lub twierdzą. Obiekt z listy światowego dziedzictwa UNESCO od 
1988 r.

Praska Złota Uliczka - była prawdopodobnie siedzibą miejscowych złot-
ników. Znajduje się na terenie praskiego zamku w dzielnicy Hradczany. 
Po godzinie 16 wstęp jest darmowy ;-).

Basarbowski monastyr, czyli największa, naszym zdaniem, 
wizytówka Bułgarii. Prócz pięknych plaż, w Bułgarii można 
znaleźć przepiękne, wykute w skałach monastyry. Rewe-
lacyjne miejsca, bardzo często odwiedzane przez Rumuń-
skich turystów. Mieliśmy szczęście być tutaj poza sezonem, 
dzięki temu nie było tłoczno.

Efez - magiczna pozostałość po starożytnym greckim mieście. Jedno z najlepiej zachowa-
nych w Azji Mniejszej. Już po 2 minutach przebywania tam, można zapomnieć, że nadal 
jest się w Turcji.

Sylwester w Barcelonie,

Powiat. Falstart bezpłatnych porad prawnych w gminach sierpeckich 

Marcin Szymborski pochodzi z Sierpca 
i jest najlepszym przykładem tego, że, 
mieszkając w małym mieście, można 

osiągnąć wiele, a wystarczy tylko odrobina 
chęci. Razem ze swoją partnerką, Olgą 
Grodzicką spełniają swoje marzenia o 
podróżach. Teraz są w Trabzonie nad 
Morzem Czarnym, gdzie czekają na  

wyrobienie wiz do Iranu. Za kilka dni 
najprawdopodobniej będą już w Gruzji.
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Upalna Hiszpania
Trudno wskazać plusy jechania 
autostopem, jednak, jak opo-
wiadają nasi podróżnicy, i takie 
się zdarzają. Ich zdaniem nie-
zapomnianych emocji doznali 
choćby w Barcelonie, do której 
udało się dotrzeć późno w nocy. 
Była satysfakcja z pokonania 
trasy oraz życzliwi ludzie, ja-
kich napotkali na swojej dro-
dze. Kierowcy TIR-ów chętnie 
dzielili sie z nimi posiłkiem, byli 
życzliwi i serdeczni. Zdaniem 
podróżującej pary, najgorsze 
w podróżowaniu stopem  było 
czekanie.
- Czasami dwie, trzy, nawet 
pięć godzin w jednym miejscu. 
Nasza cierpliwość jest wtedy 
wystawiana na ciężką próbę. 
Pamiętam taki moment w Hisz-
panii, w środku lata, gdy pleca-
ki były niemożliwie ciężkie, ani 
chmurki na niebie i żadnego 
cienia w pobliżu. Po pięciu go-
dzinach łapania stopa byliśmy 
wykończeni. Ale się udało. 
Jeszcze tego samego dnia doje-
chaliśmy do Portugalii. Podob-
nie było podczas tej podróży w 
okolicy Brna w styczniu. Po 3, 5 
godzinach na stacji benzynowej 
byliśmy zmarznięci i traciliśmy 
nadzieję, ale dopięliśmy swego 
i o godzinie 18.30 byliśmy w 
Wiedniu. Pod sa-
mymi drzwiami 
naszego gospo-
darza - wspomi-
nają.

Tworzy się 
historia
Podróżnicza para 
chce, aby ich 
historia, którą 
tworzą każdego 
dnia, mogła być 
inspiracją dla 
wszystkich, któ-
rzy gdzieś po dro-
dze ze szkoły czy 
z pracy do domu 
zgubili marze-
nia, dla których 
warto dawać z 
siebie wszystko. 
Dla tych, którzy 
stracili zaufanie 

do siebie i tych, którzy go 
jeszcze nie odkryli. 
- Chcemy pokazać, że mo-
żesz osiągnąć wszystko, 
bez względu na okolicz-
ności. Chcemy, żeby nasze 
przesłanie dotarło do jak 
największej liczby osób, 
dlatego poszukujemy przy-
jaciół, którzy będą w stanie 
wesprzeć nasz projekt. Nie 
chodzi o fundusze, raczej o 
pomoc w poinformowaniu 
mieszkańców Sierpca, że 
nie jesteśmy skazani na bez-
silność, tylko dlatego, że nie 
urodziliśmy się na przykład 
w Warszawie. My też może-
my spełniać swoje marzenia. 
Sierpc zawsze będzie miał 
specjalne miejsce w moim 
sercu. Widzę zmiany, które 
już teraz zachodzą w mie-
ście i chciałbym być jedną z 
tych osób, które pomogą w 
dokonaniu kolejnych - mówi 
Marcin Szymborski.
Podróżnicze wyprawy Olgi 
Grodzickiej oraz Marcina 
Szymborskiego można śle-
dzić w internecie na stronie 
http: //www.Krok-za-kro-
kiem.net oraz na łamach 
gazety, do czego serdecznie 
zachęcamy.

Justyna Gabrychowicz

Sierpc. Spełniają marzenia o podróżach

Zamek w Branie - średniowieczny zamek w Siedmiogrodzie wzniesiony 
na pograniczu z Wołoszczyzną. Za sprawą irlandzkiego pisarza Brama 
Stokera bardziej znany jako siedziba Włada Palownika (Drakuli), mimo, 
iż zamek Włada znajduje się w Poenari. 

Pałac Belweder - barokowy pałac znany wszędzie na świecie. Jako ostatni członek rodziny Habsburgów urzędował tu arcy-
książę Franciszek Ferdynand. Obecnie znajduje się tutaj wystawa obrazów Gustava Klimta. 

Kapadocja - kraina historyczna w tureckiej Anatolii. Znana jako najlepsze na świecie miejsce do lotów balonem. Skrywa w sobie również miasta wykute w skałach, kościoły, zamki. 
Bardzo popularne miejsce trekkingowe z niesamowitymi widokami. Dla mniej aktywnych, można przemierzyć doliny konno lub używając quada. 

  majówka w Toskanii

Błękitny meczet - jedna z najsłynniejszych budowli w Stambule. Ogromna, potrafiąca 
zmieścić 10 000 wierzących świątynia, widnieje chyba na każdej pocztówce z Turcji. Zwie-
dzanie jest darmowe, a kobiety przed wejściem muszą zakryć głowy.


