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Jak wygląda Twoje podróżowanie? 
Czy kupujesz wycieczkę w biurze 
podróży, czy też wolisz zorganizo-

wać wszystko samodzielnie?
Sposobów podróżowania jest mnóstwo 
tak jak ludzi. Bardziej istotne jest po co 
podróżujemy. By spełniać marzenia. Co 
jednak gdy widzimy tylko ograniczenia?

Za drogo
Czasem słyszymy że wyprawa na koniec 
świata kosztuje 20-30 tys. zł. Z biurem 
podróży pewnie i drożej. Ale nie musisz 
tego robić tego z biurem. Jeśli marzysz, 
to zrobisz wszystko by osiągnąć swój cel. 
Do tego stopnia, że nauczysz się szukać 
tanich biletów lotniczych i niedrogich 
noclegów czyli okazji, które ciągle Cię 
omijają, bo nawet nie wiedziałeś, że tak 
można.

Za daleko
Dla nas, zwykłych śmiertelników, dale-
ko to jest na drugą półkulę, bo na Marsa 
na razie planuje np. Elon Mask. Jednak 
kwestia jak bardzo marzysz? Jeśli bar-
dzo, to znajdziesz tańszy lot z przesiadka-
mi, przemęczysz się dwa dni w drodze by 
dolecieć w upragnione miejsce. A w tym 
czasie poznasz wiele ciekawych i warto-
ściowych osób, z którymi czasem możesz 
mieć kontakt nawet do końca życia.

Boję się
A co jeśli do tego boisz się? Nie dlate-
go, że daleko, że długo i drogo. Co je-
śli boisz się, tych beżowych, czarnych, 
żółtych, innych? Słabo, bo oni tam są, 
żyją i mają się dobrze. Słabo, bo jest ich 
więcej niż  białych. Jeśli marzysz o po-
dróży to otworzysz się na ludzi, ich kul-
turę, również biedę, poznasz czym żyje 
świat.

Nie wiem jak to zrobić
Jeśli nie wiesz to zajrzyj do internetu. 
Tam znajdziesz wielu blogerów podróż-

niczych, które doradzą jak zorganizo-
wać podróż. Wiele informacji znajdziesz 
również na naszym blogu www.szalone-
walizki.pl
Zapytałem moją małżonkę Dorotę czym 
dla niej jest podróż i usłyszałem, że to 
wolność – moment gdy nie musisz się 
niczym martwić. Zamykasz drzwi a za 
nimi zostają problemy. 
Więc jeśli marzysz i chcesz poczuć wol-
ność to zacznij działać. Nikt nie zrobi 
tego za Ciebie. 

Dlaczego warto podróżować?
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Członek zarządu RC Olsztyn a w poprzednich 
kadencjach sekretarz Klubu. Z wykształcenia 
jest geodetą i dziennikarzem – pisze, fotografuje 
i filmuje. Od 1993  roku związany  z mediami. 
Najpierw w studenckim Radio Kortowo w Olsztynie, 
potem Polskim Radio Olsztyn. Od 1996 roku był związany z telewizją – najpierw 
TVP Gdańsk a od 1999 roku z TVP Olsztyn (jako kierownik, główny specjalista, 
pełnomocnik zarządu i dyrektor). Posiada bezterminowe karty: mikrofonową 
i ekranową. Laureat wielu nagród i autor licznych materiałów m. in. dla Expressu 
Reporterów i TVP Polonia. Jego pasja to nurkowanie. Od roku wspólnie z małżonką 
Dorotą prowadzi blog podróżniczy Szalone walizki. Jest to miejsce w którym 
autorzy dzielą się wiedzą o podróżach, wspaniałych przygodach i ludziach których 
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