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szącej. W podróży drobiazgi typu którędy
i jak szybko jechać, czy gdzie i na jak długo
się zatrzymać, potrafiąurosnąćdo rangi pro-
blemu i powodować konflikty. A ja nie lubię
konfliktów, dlatego wolę sama decydować
o sobie. Cenię swobodę i niezależność.
Na swoim blogu opublikowałaś ob-
szerny poradnik dla kobiet podróżują-
cych samotnie...
– Nie prowokuj wyglądem lub zachowa-

niem; stanowczo i jednoznacznie odrzucaj
propozycje „nie do odrzucenia”. Podstawo-
wa zasada brzmi: albo prosisz gospodarzy
o rozbicie namiotu na ich terenie, albo się
ukrywasz. Jeżeli planujesz nocleg na dziko,
czyli w namiocie, nie wypytuj omiejsce, aby
w nocy nie mieć nieproszonych gości. Na-
miot rozstawiaj tużprzedzmrokiem,nieuży-
waj latarki, a jeżeli ktoś zdemaskuje twój bi-
wak, to– jakkolwiek jesteś zmęczona–zmień
miejsce.Gwoli bezpieczeństwamożeszmieć
jakieś zabudowaniawzasięguwzroku(alenie
bliżejniżkilometr, bopsybędą szczekać).By-
wa jednak różnie. Raz, w Bieszczadach, roz-
biłamnamiot na czyimśpodwórku, a potem
nietrzeźwy gospodarz próbował odwiedzić
mnie o północy... Co jeszcze? Nie mów ob-
cym, dokąd jedziesz, mów za to znajomym.
Strach ruszyć w drogę, słuchając Cie-
bie...
–Niesłusznie. Przekonałam się, że kobie-

tapodróżująca solozazwyczajwzbudzauczu-
cia opiekuńcze, a nie chęć skrzywdzenia.
Czy udało Ci się zatem uniknąć złych
przygód, stosując te własne recepty?
–Niestety, nie. To jednak nie wina recept.

W Iranie padłam ofiarą próby gwałtu oraz
kilku bardzo nieprzyjemnych incydentów.
Nie chcę znówopowiadaćo tym, lecznamo-
imbloguopisałamwszystkobardzodokład-
nie.Opublikowałamten tekst kuprzestrodze.
Umieściłamw nim także relacje innych po-
dróżniczek. Iran– szczególnie centralny ipo-
łudniowy – to nie jest miejsce dla rowero-
wych solistek. Poza tym jednak nie miałam
złych przygód.
Na jakim rowerze podróżujesz?
– Na znakomitym. Nie znam się na tech-

nice, więc – aby uniknąć awarii – kupiłam
najlepszy, na jaki było mnie stać. To Koga
World Traveller, specjalnie pojechałam
poniegodoBerlina.Zawiodłymnie tylkoha-
mulce hydrauliczne, których wAzji nigdzie
naprawić nie sposób, dlatego wymieniłam
je na zwyczajne, szczękowe. Poza tym jest
– odpukać – niezawodny.Warto byłowydać
na rower tak dużo, aby potem, po drodze
mieć spokój.
Przez pięć lat obyło się bez awarii?
– Tak, z tym, że w ubiegłym roku, w Uz-

bekistanie wjechał we mnie samochód

i uszkodziłmi tylne koło, chociaż obręcz
była pancerna.W lokalnymwarsztacie,
naprawiając je, użyto lokalnych części,
więc zaczęło szwankować. Przy najbliż-
szej okazji sprowadziłamoryginalne.
A Tobie nic się nie stało?
– Chyba bardziej ucierpiał sprawca

wypadku. Błagał, aby nie wzywać mili-
cji, więc nie zrobiłam tego, skontakto-
wałam się tylko z konsulem.Okazało się
jednak, że już ktoś inny zadzwonił
na posterunek. Na wieść o tym spraw-
ca... rozpłakał się. Dorosły mężczyzna!
Zupełnie wtedy tego nie zrozumiałam.
Dopiero później powiedziano mi, że
milicja w Uzbekistanie jest skorumpo-
wana jak żadna i pechowy kierowca
mógłmieć bardzopoważne kłopoty.Ale
niemiał, również dlatego, że powypad-
ku pomógł mi, a ja nie wniosłam prze-
ciw niemu skargi.
Uf... No, to wróćmy do meritum.
Bagaż przewozisz w sakwach?
–Tak, w czterech, a do tegomamna-

miot. Objuczyłam rower do granic
możliwości, w kwestii ekwipunku je-
stem totalną maksymalistką. Lubię
mieć przy sobie wszystko, co może się
przydać. Dziesiątki razy przeglądałam
swój dobytek z zamiarem pozbycia się
zbędnych kilogramów. Na próżno, bo
wszystko wydaje mi się potrzebne. Co
więcej, wciąż przybywami nowych dro-
biazgów. Chciałabym mieć lżejszy ro-
wer, ale nie potrafię. W efekcie często
prowadzę go pod górę. No cóż, chyba
podążampodprądmodzie na backpac-
king... (śmiech). Inna sprawa, że latem
wożę ze sobą ciuchy zimowe, a zimą let-
nie; takie są uroki długich wypraw.

Sporo miejsca na swoim blogu po-
święcasz „nieoczywistemu” ekwi-
punkowi: mała kłódka, zwijany
plecaczek, stopery, grzałka...
– Terazmamdwie.

A dlaczego dwie?
–Nawypadek, gdyby się jedna zepsu-

ła... (śmiech). Grzałka jest dla mnie bar-
dzo ważna, bo bez kawy czy herbaty nie
potrafię się obyć. A w razie potrzeby
możnanią takżeugotowaćziemniaki, tu-
dzież makaron. W garnku, który także
wożę... (śmiech).
„Przejściówkę” do grzałki też wozisz?
–Oczywiście, nawet dwie, bowtyczki

nie zawsze pasują do gniazdek. „Przej-
ściówkę” zawszewartomieć ze sobą, tym
bardziej, że „nic” nie waży.
Podobnie jak stopery...
–I sądlamnie równieważne jakgrzał-

ka, bo jestembardzowrażliwanadźwię-
ki.Wwielumiejscach bez nich nie mo-
głabym zasnąć. Teraz chronią mnie
przed hałasem, ale na samym początku
przychodziły też z odsieczą mojej wy-
obraźni.
W jaki sposób?
– Bo pierwszych dwóch samotnych

nocy pod namiotem nie przespałam
wogóle,nadsłuchiwałamwszystkichod-
głosów, a wyobraźnia podpowiadałami
corazokropniejsze scenariusze.Nazajutrz
przewracałam się więc ze zmęczenia,
ale trzeciej nocy założyłamstopery i spa-
łam jak suseł. Obudziłam się po dziesię-
ciu godzinach, cała, zdrowa iwypoczęta.
Stopery służyły mi też podczas jazdy
do tłumienia hałasu i zgiełku ulicznego,
lecz tylko wChinach, bo na co dzień nie
zatykamniczymuszu,nieużywamsłu-
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Minęło ponad pięć lat, odkąd sprzedałaś
mieszkanie i wyruszyłaś w drogę... Dość
niebanalnie...
–A zaczęło się banalnie.

Czyli jak?
– Odmałego, czerwonego reksia, na którym

wwieku czterech lat przejechałamsamodzielnie
kilka pierwszychmetrów. Potem już dość szyb-
ko doszłam dowprawy, lecz w tamtych czasach
bardziej pochłaniałamnie piłka nożna. Grałam
wnią z chłopakami, którzynajczęściej,wykorzy-
stując moje gabaryty, wyznaczali mi miejsce
w bramce... (śmiech).
Gabaryty?
–Miałamwówczas kłopoty z nadwagą, więc

swoją tuszą wypełniałam dużą część bramki...
Notabene nadwaga towarzyszyła mi przez wie-
le lat i dopiero podczas wypraw rowerowych
udałomi się jej pozbyć. Nigdy jednak nie wsia-
dłamna rower zmyślą o straceniu zbędnychki-
logramów. Jazda poprostu zawsze sprawiałami
ogromnąprzyjemność. Pierwszyprawdziwy ro-
wer dostałam na I Komunię Świętą. To był po-
pularnywówczas jubilat na20-calowychkołach.
Pokonałam nim setki okolicznych kilometrów,
zaczynającodmazowieckich łąk i obrzeżyPusz-
czyKampinoskiej.Dawałmipoczucie swobody
i niezależności. Nie rozstałam się z nim nawet
po przeprowadzce doWarszawy i chociażmia-

łam już wtedy inny, lepszy rower, jubilat przez
długi czas stałwmojej piwnicy.Ażwkońcu, po-
trzebującwięcejmiejsca, z bólemsercawystawi-
łam go na śmietnik. Zniknął błyskawicznie.
Mamnadzieję, że nadal wiernie komuś służy.
A ten lepszy rower?
– Ukradziono mi spod sklepu. Był piękny

i bardzomi bliski. Pieniądze na jego zakup do-
stałamodmamy, po śmierci taty, który – jak się
wtedy okazało – założył potajemnie lokatę dla
nas. Na tym rowerze wybrałam się na pierwszą
zagraniczną eskapadę, zresztą zarobkową, bo
piastowałamfunkcjędrugiegopilotagrupyame-
rykańskich seniorów.Pokonaliśmy trasę zWied-
niadoPragi.Uroki zagranicznychwojaży zaczę-
łamzatempoznawaćdośćpóźno, będąc jużnie-
zbyt stateczną trzydziestolatką. Brak stateczno-
ści zresztą, w przeciwieństwie do wieku, pozo-
stał mi nadal... (śmiech).
Gdzie zatem prowadziły trasy Twoich na-
stępnych wojaży?
–W roku 2004, szukając grupy podróżującej

na rowerach, do której chciałam dołączyć, tra-
fiłam do Stowarzyszenia Crotos. Pojechałam
z nimi do Grecji, spodobałomi się, dołączyłam
więcdo zespołu i przez kilka latwspółorganizo-
wałam ich kolejne wyprawy. Wzięły w nich
udział setki osób.Wkońcu, już trochę zmęczo-
nazgiełkiem,postanowiłamwrócićdo solowych

podróży. A do tego – znużona też codziennym,
przewidywalnymżyciemstacjonarnym–zdecy-
dowałam sięwyruszyćwdrogę.Nicmnie tu nie
trzymało, rodziceodeszli, rodzinynie założyłam,
więc chociaż byłamwolna jak ptak, poczułam,
żemamochotę nawięcej wolności. Sprzedałam
mieszkanie po rodzicach,wynajęłamswoje, ku-
piłam nowy rower, sprzęt biwakowy oraz bilet
naFilipiny:w jedną stronę... Tak zaczęła sięmo-
ja podróż i życie na rowerze, które trwa do dzi-
siaj.
Podobno jesteś jedyną Polką podróżującą
solo od tak dawna...
–Podobno,boniepróbowałamzweryfikować

tej informacji.
A dlaczego podróżujesz samotnie?
– Unikam słowa samotnie, mówię solo lub

wpojedynkę, bo samotnośćkojarzona jestnega-
tywnie, z dyskomfortem i niechcianą izolacją.
A ja, jadąc solo, nie czuję się i nie jestemosamot-
niona. Niekiedy, po spotkaniu z kimś miłym,
przez jakiś czas czuję smutek i brak, leczwpoje-
dynkę jest mi najlepiej. Lubię chodzić swoimi
ścieżkami, lubię spaćdługo, pakować się bezpo-
śpiechu, a przed wyruszeniem w drogę wypić
dwiekawy. Jazda, jazdą, ale leniweporanki sądla
mniebezcenne; bo zmęczyć się zdążęna trasie...
(śmiech).Cóż, przyznaję, że trudnomidostoso-
wać się do oczekiwań i potrzeb osoby towarzy-
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Z Ewą Świderską, która od pięciu lat jest w solowej podróży rowerem po świecie,
rozmawia Jakub Terakowski

Moim celem
jest droga

Moim celem
jest droga
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doraźnie. Rozmawiałam ostatnio z Adelą Tar-
kowską, która na Cyprze śpiewała zarobkowo,
ale na to brakujemi odwagi... (śmiech).
Ale bez pracy nie ma kołaczy...
–Napierwszedwa, trzy lata skromnego życia

wpodróżyprzeznaczyłampieniądze ze sprzeda-
ży mieszkania po rodzicach. Potem na osiem
miesięcy zatrzymałam się w Chinach, gdzie
uczyłam języka angielskiego, zarabiając nieźle.
Poza tym na bieżące wydatki przeznaczam pie-
niądze z najmumieszkania.
Gdzie byłaś przez te pięć lat w drodze?
–WKorei Południowej, Laosie, Chinach, Fi-

lipinach, Birmie, Tajlandii, Japonii, Turcji, Ira-
nie, Azji Centralnej, w sumie odwiedziłam 20
azjatyckich państw. A wcześniej kolejnych 20
w Europie. Byłam też w USA. Dwa lata temu,
na prośbę znajomej cyklistki, podsumowałam
przejechane kilometry, wyszło blisko 60 tysię-
cy, ale nie chcę nimi epatować. To nie jest ża-
denprojekt, nieustanawiamżadnych rekordów,
znikimnie rywalizuję.Podróżuję, bo lubię.Mam
licznik, ale tylko z ciekawości, aby wiedzieć, ile
kilometrów pokonałam. I zazwyczaj jest to
mniej, niż chciałam, leczwcalemnie toniemar-
twi... (śmiech).
A ile chcesz zazwyczaj?
– 70 dziennie, ale – gdy dni są krótkie

– to 40, 50 też mnie satysfakcjonuje. Nie nazy-
wam tej peregrynacji wyprawą, lecz życiem
w drodze, gdyż wyprawama konkretny, zapla-
nowanyprzebieg i cel, doktóregozmierza, amo-
imcelem jestdroga.Lecącpo razpierwszynaFi-
lipiny, niewiedziałam, ani co tambędę robić, ani
jak długo tam będę, ani kiedy wrócę do Polski.
Jedynym ograniczeniem były wizy. Właściwie
tylko etap z Chin do Polski miał wyznaczone
punkty startu i mety, reszta była chaosem. Je-
dynymmoimobowiązkiem jest troska omiesz-
kanie, które mnie w dużym stopniu utrzymuje.
Dlatego raz, gdy zupełnie niespodziewanie wy-
prowadziła się stamtąd lokatorka, musiałam
przerwać podróż i niezwłocznie wrócić do Pol-
ski. Kupiłam wówczas bilet na samolot w dwie
strony.Wyremontowałammieszkanie, wynaję-
łam ponownie i poleciałam do Korei z powro-
tem. Poza tym przez te pięć lat byłamw Polsce
trzykrotnie, również z powodumieszkania, lecz
już zgodnie z wcześniejszą umową.
Czyli nie ma żadnego punktu podróży,
w którym akurat jesteś – na przykład
półmetka, ani żadnej mety, do której
zmierzasz?
–Niema. Imdłużej jestemwdrodze, tymbar-

dziejmi się podoba, imyśl o jej zakończeniuod-
dala się, zamiast przybliżać... Z pewnościąmeta
gdzieś jest, kiedyś osiądę na stałe, lecz nie zna-
lazłam jeszcze miejsca, które polubiłabym bar-
dziej niż drogę.
Mój poprzedni rozmówca pojechał
do Azji, bo zawsze o niej marzył, a Ty?

– A ja pojechałam do Azji, bo... zawsze ma-
rzyłamoAmeryce Południowej... (śmiech). Azja
miała być tylkoprzystankiempodrodze, trenin-
giem, prologiem. Nie zamierzałam zatrzymać
się w niej na dłużej, lecz zachwyciła mnie. I tak
mi się tu podoba, że bardziej marzę dziś o ko-
lejnych podróżach poAzji, niż o porzuceniu jej
dla Ameryki.
A co tak szczególnie zachwyciło Ciebie
w Azji?
– Długo by wymieniać... Wymienię więc tyl-

ko: brak agresji, uprzejmość, życzliwość,
uśmiech. Japońskie onseny, czyli łaźnie publicz-
ne zasilane wodą z gorących źródeł – uwielbia-
łamznichkorzystać. I jeszcze sieć dróg rowero-
wych wKorei Południowej – to prawdziwe au-
tostrady dla cyklistów.
Coś zaskoczyło?
– Najbardziej? Tylko jedno? Tomoże półgo-

dzinne wstrzymanie ruchu lotniczego nad Ko-
reąPołudniowąpodczasmatury, gdyuczniowie
zdawali egzamin ustny z języka angielskiego.
A coś zmęczyło?
–Hałas i brud, szczególnie w Chinach. Plaga

palaczy papierosów, również w Chinach. I per-
manentna inwigilacja w Birmie, tam niemal
wciąż jechali zamną tajniacynamotorach.Cza-
sem udawało mi się urywać, a raz przysporzy-
łam im nie lada kłopotu, gdy – z braku innego
miejsca–poprosiłamonoclegmiejscową rodzi-
nę.Moi gospodarze, tak jakprawonakazuje, po-
informowali o tym policję, która niezwłocznie
przyjechała na miejsce. Ponieważ jednak oni
również – po wykonaniu setki telefonów – nie
znaleźli dlamnienoclegu,więcpozwolilimi zo-
stać umiejscowych, co jest zabronione. Popro-
sili tylko, abynikomuo tymniemówić,więcna-
pisz to szeptem... (śmiech).
Jak się czujesz po tylu latach w drodze? Nic
Ci nie dokucza? Plecy, kolana, kręgosłup?

–Odpukać, dobrze, ale staram się nie nadwy-
rężać. Szczególniedbamokolana,któreuszkodzi-
łamkiedyś,dawno temu,próbującdotrzymaćko-
muś tempa. Pod górę więc dość często prowadzę
rower. Czasemdokuczami kręgosłup, ale zazwy-
czajniepodczas jazdy, leczgdyzbytdługochodzę.
A choroby tropikalne, malaria? Jechałaś
przecież przez tereny nią zagrożone...
– Chybamamwyjątkowe szczęście, bo przez

całą podróż przez Azję dwukrotnie cierpiałam
na rozstrój żołądka i nic poza tym.Możemam
też nieprzeciętnie odporny organizm, bo kupo-
wałam jedzenie w najtańszych przydrożnych
budkach. Staramsię jednakbyćprzezorna,więc
przed wyjazdem wzięłam wszystkie zalecane
szczepienia iwykupiłamubezpieczenie zdrowot-
ne.Natomiastwkwestiimalarii: lekarzprzepisał
mimalarone, preparat koszmarniedrogi i obcią-
żający organizm. Z trzech opakowań, które ku-
piłam,wzięłamdwie tabletki, bowpadłamwpa-
nikę, gdy coś mnie pogryzło w południowych
Chinach, czyliwbardzomalarycznymregionie.
Przedmalarią najlepiej jednak chronią rozmo-
wy zmiejscowymi, którzy zawsze uprzedzą, je-
żeli w pobliżu znajduje się ognisko epidemii.
Wtedy jest czas albo na wybranie okrężnej dro-
gi, albo na profilaktyczną kurację malaronem.
Poważnym zagrożeniem jest też denga, ale
– dzięki Bogu – równieżmnie omijała.
Nigdy nie pomyślałaś, że masz już dość
tego życia w drodze?
–Nie, absolutnienigdy i aniprzez chwilę!Cza-

sem, owszem – przyznaję, że mam już dość
wszystkiego, ale to może się zdarzyć każdemu
iwszędzie, nawetwnajmilszychdomowychpie-
leszach... (śmiech).

� Ewa Świderska. Urodziła się w Sochaczewie, mieszkała
w Warszawie. Współorganizowała wyprawy Stowarzy-
szenia Crotos. Od pięciu lat w solowej podróży rowerem
po świecie. Prowadzi blog www.ewcyna.com
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chawek, nie słuchammuzyki, to niebezpieczne
i ogranicza doznania.
Z lekkich drobiazgów wymieniasz też
gąbkę...
– Bo pozwala umyć się w miseczce wody,

a – jakkolwiek trudno w to uwierzyć – są kraje,
gdzie ta jest nie do zdobycia. Jedna z koleżanek
przywiozła mi gąbkę, jaką lubię, do Kambodży,
a druga – doChin.
Coś jeszcze przywożono Ci po drodze?
– Pałąki do namiotu, bo oryginalne złamały

się dość szybko (terazwożę ze sobądwazapaso-
we). I kremy z filtremUV, bowChinach są nie-
prawdopodobnie drogie. A poza tym cały łań-
cuszek życzliwych ludzi pomógł mi przekazać
do naprawy zepsuty aparat fotograficzny i ode-
brać go z powrotem.
Cięższych rzeczy wymieniasz więcej:
komputer, kamerka, telefon dual SIM,
smartfon, power bank...

–Komputer zastępujeminotes. Smartfon słu-
ży do nawigacji. Wyruszając w drogę, miałam
nadzieję, że uda mi się poprzestać na papiero-
wych mapach, ale rzeczywistość skorygowała
te wyobrażenia i na Filipinach kupiłam sobie
smartfon.Tradycyjnemapy są coraz trudniejsze
do zdobycia i mniej wygodne w użyciu niż
smartfon. Power bank też nabyłam niedawno.
Oferuje mi sporą niezależność, chociaż i tak co
parędnimuszęzrezygnowaćznocleguwnamio-
cie i zatrzymać sięwmiejscu zdostępemdoprą-
du.To znaczącowpływanamojeplany, bow ta-
kich sytuacjachalbo szukamkogośnacouchsur-
fingu lub warmshowers, albo taniego lokum
dowynajęcia.Ale bez power banku zdarzałymi
się dawniej zupełnie niepotrzebne postoje
–gdzieśna stacjachbenzynowychczywkawiar-
niach – służące tylko naładowaniu baterii.
Jak zatem wygląda Twoja rowerowa co-
dzienność?

– Trudno powiedzieć. To nie jest wyprawa
skądś – dokądś, zaplanowaną trasą i zgodnie
z harmonogramem. Czasem jadę dzień
po dniu przez miesiąc, a innym razem zatrzy-
muję się gdzieś na trzy tygodnie, chociaż nie
miałam takiego zamiaru. Robię sobie przerwę,
bo poczułam się dobrze, bo kogoś spotkałam,
coś zobaczyłam lub o czymś chcę spokojnie na-
pisać. Rower daje mi poczucie wolności, a ży-
cie w podróży jest prostsze od stacjonarnego.
Ważny jest w nim tylko wierzchołek pirami-
dy potrzeb RobertaMaslowa, reszta nie zabu-
rza spokoju.
Do zaspokojenia potrzeb niezbędne są
jednak pieniądze...
–Podrodze, z zasady, nie pracuję.Chcęnapi-

sać książkę i tym się ostatnio w podróży zajmu-
ję, lecz tego zajęcia nie traktuję jak pracy. Praca
i podróż są dla mnie nie do pogodzenia. A po-
za tym,niebardzowiem, comogłabymrobić tak
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