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Wydarzenia

-Dla nas odpo-
wiedź jest 
oczywista, ale 
zdaliśmy so-

bie sprawę, że nie wszyscy na 
pierwszy rzut oka dostrzegają 
plusy. Jak pisaliśmy wcześniej, 
nasza przygoda z autostopem 
zaczęła się pięć lat temu, gdy 
nie mieliśmy planów na syl-
westra. Zbierała się właśnie 
grupa ludzi, którzy postanowili 
spotkać się w Barcelonie i tam 
wspólnie świętować nadcho-
dzący Nowy Rok. Wszyscy byli 
autostopowiczami. Zaczęli-
śmy się nad tym zastanawiać 
z zupełnie innego powodu, niż 
robimy to teraz. Wtedy, biorąc 
pod uwagę zasobność naszych 
portfeli, wydawało nam się, że 
wyjazd zagraniczny jest dla 
nas absolutnie nieosiągalny. W 
końcu który student w Polsce 
może sobie pozwolić na taki 
luksus? Zaczęliśmy przekopy-
wać internet w poszukiwaniu 

informacji. Forów autostopo-
wych jest mnóstwo! Tam zna-
leźliśmy wszystkie informacje 
dla początkujących. Po kilku 
tygodniach przygotowań po-
stanowiliśmy spróbować, choć 
wszyscy uważali, że jesteśmy 
szaleni. I wiecie, co? W Barce-
lonie zebrało się 200 studentów 
z całej Polski! - opowiadają.

Dobrze patrzy z oczu
Marcin Szymborski dodaje, 
że zawarte wówczas kontak-
ty udało sie utrzymać do dziś. 
Twierdzi, że spotkali wspania-
łych ludzi, którzy tylko utwier-
dzili ich w przekonaniu, że de-
cyzja o podróży była słuszna.
- Dotarło do nas, że ludzie są z 
natury dobrzy, niezależnie od 
tego, co słyszymy na co dzień w 
telewizji czy radio. Wiele osób 
zatrzymywało się dla nas tylko 
dlatego, że chcieli porozmawiać 
z odważnymi, młodymi ludźmi. 
Część z nich za młodu też po-

dróżowała autostopem. Często 
słyszeliśmy od kierowców, że 
ze względów bezpieczeństwa 
nigdy nie zatrzymują się dla 
autostopowiczów, ale „dobrze 
nam z oczu patrzy”, więc tym 
razem się nie bali. Kierowcy 
ciężarówek pozwalali nam na-
wet spać z nimi w samocho-
dach, a potem częstowali śnia-
daniem. Zwiedziliśmy wiele 
miejsc, o których nie mieliśmy 
pojęcia, że istnieją, ale nasi kie-
rowcy chcieli nam je pokazać. 
Tak trafiliśmy - zupełnym przy-
padkiem - do Andorry, maleń-
kiego państwa w górach mię-
dzy Hiszpanią a Francją. Nie 
jest to jedyny przypadek, kiedy 
to kierowcy wyznaczali naszą 
trasę. Kolejnym przykładem 
jest choćby piękna Pietrasanta 
we Włoszech. Nie znaleźliśmy 
o niej żadnych informacji w 

internecie czy przewodnikach. 
Trafiliśmy tam, bo jeden z na-
szych kierowców spędzał tam 
weekendy z rodziną. Lista 
miejsc, które widzieliśmy tylko 
dzięki kontaktom z mieszkań-
cami regionu, nie ma końca. 
Tak samo jak liczba historii, 
które usłyszeliśmy - dodają

Afgański uchodźca
Nasi podróżnicy sięgają do 
strony internetowej, która 
zrzesza „niskobudżetowych 
podróżników”. Oferują oni 
swoje kanapy bądź miejsce na 
podłodze tym, którzy nie mają 
gdzie spędzić nocy. W zamian 
oczekują rozmów o kraju, kul-
turze, kuchni i wszystkim tym, 
co może interesować ludzi, któ-
rzy nigdy w Polsce nie byli. 
- W ten sposób zatrzymujemy 
się u mieszkańców odwiedza-
nych przez nas miejscowości od 
dwóch miesięcy. Historie tych 
ludzi są ciekawsze niż niejeden 
film! W Trabzonie zatrzymali-
śmy się u chłopaka - już przy-
jaciela - który jest nauczycie-
lem angielskiego w prywatnej 
szkole. Ostatnio do ich szkoły 
trafił afgański uchodźca, który 

szukał pracy. Dziś spędzamy 
razem wieczory przy herba-
cie, rozmawiając o planach na 
przyszłość. Nasi gospodarze, 
u których zatrzymaliśmy się w 
Kapadocji, zorganizowali nam 
lot balonem za pół ceny. Mieli 
znajomych, których firma or-
ganizuje takie loty, a dla przy-
jaciół ceny są inne niż dla tu-
rystów, w Gruzji zwiedzaliśmy 
Swanetię za namową naszej 
gospodyni i podróżnika z Fran-
cji, który zatrzymał się u niej w 
tym samym czasie. Warto było 
jechać osiem godzin w niepla-
nowanym kierunku, żeby zo-
baczyć to miejsce! W Rumunii 

poznaliśmy Węgra, który cały 
czas pyta, kiedy go odwiedzi-
my - uśmiecha się Marcin.
Z całą pewnością Marcin i Olga 
nie nawiązaliby takich znajo-
mości, spędzając czas w hotelu. 
Moc atrakcji i nieprzewidywal-
nych przygód może ich spotkać 
tylko na drodze, jaką sobie wy-
brali. A kolejna przygoda już 
czeka. Nasi bohaterowie po 
dwóch tygodniach spędzonych 
w Gruzji i Armenii wrócili do 
Turcji. W niedzielę planowali 
być w Tebriz, aby zdążyć na 
obchody islamskiego Nowego 
Roku.

Justyna Gabrychowicz

Bosfor, Turcja. Olga nie mogłaby stać za sterami promu, gdyby nie gospodarz, u którego 
mieszkaliśmy. Jako żeglarz może załatwić więcej, niż zwykły turysta z Europy.

Wiedeń. Wspólny posiłek, to kolejna możliwość poznania 
nowej kultury.

Supra. Tradycyjna gruzińska supra jest niedostępna dla 
turystów. Zwłaszcza, gdy organizowana dla ośmiolatka. 
Dzięki naszej gospodyni mogliśmy być częścią biesiady.

Goshawank, Armenia Monastyr Goshawank to kolejne 
ukryte miejsce. Znajduje się w małej wiosce nieopodal 
Dilidżan. Powiedzieli nam o nim mieszkańcy, gdy zobaczyli 
nas z mapą. Byliśmy jedynymi turystami w całym mieście!

Pamukkale, Turcja. Nasz gospodarz z Pamukkale zapoznał 
nas ze swoim przyjacielem z Iranu. Jedziemy go odwiedzić 
w Isfahanie pod koniec marca.

Samochód. Gdy jechaliśmy przez Kaukaz w samochodzie 
było naprawdę tłoczno, ale co najważniejsze, humory 
dopisywały.

Kluż-Napoka, Rumunia. Wszyscy podróżnicy w domu na-
szej gospodyni. Towarzystwo było bardzo międzynarodo-
we, poza nami gospodyni z Rumunii, dziewczyna z Francji, 
para Hiszpanów i wolontariuszka z Polski

Zelve, Kapadocja. Zelve to najmniej znane skalne miasto 
Kapadocji, o którym nigdy wcześniej nie słyszeliśmy. Zwie-
dziliśmy je razem z naszym gospodarzem i podróżnikiem z 
Meksyku.

Sierpc. Autostop

Marcin i Olga, nasi podróżnicy, o których już pisaliśmy na  
łamach gazety, postanowili nam przybliżyć, jak podróżuje się 
autostopem. Wiele osób uważa, że jest to dość niekomfortowe, 
a może i niebezpieczne. Poza tym, śpią u obcych ludzi zamiast 
w hotelach, w obcych krajach i, jak oboje twierdzą, nie chcą  

tego zmieniać.

Zdążyć na obchody islamskiego 
Nowego Roku


