Z Krainy Uśmiechu Do Bezkresnych
Stepów Kirgistanu… Michał Wochniak w
Klubie Podróznika PTTK Pabianice
Klub Podróżnika PTTK będzie miał przyjemność gościć po raz drugi Michała Wochniaka.
Jak mówi o sobie: Na co dzień studiuję, weekendowo gram w zespole, a wieczorowo jeżdżę autostopem.
Bakcyla „autostopowania” połknąłem stosunkowo niedawno, kiedy to przejadły mi się — grzecznie mówiąc
— mdłe „wyjazdy zorganizowane”. Uświadomiłem sobie, że więcej radości sprawia mi spontaniczny wypad
w Nieznane, podczas którego, poza nazwą miejscowości (oraz heroicznych prób godnej jej artykulacji), nie
mam żadnego punktu zaczepienia. Jestem tylko ja, droga i marzenia czekające spełnienia. Marzenia, które
dzięki życzliwości ludzi spotkanych w trakcie podróży — odkrywających przede mną nieuwzględnione w
przewodnikach piękno krajów i krain — stają się żywe.
Więcej o Michale i jego wyprawach możecie poczytac na blohuwww.autostopuje.pl oraz fanpage
Autostopuje.pl - Michał Wochniak
AUTOSTOPUJĘ: Z KRAINY UŚMIECHU DO BEZKRESNYCH STEPÓW KIRGISTANU…”
„Wiele osób wyrusza w wielkie wyprawy, prowadzi ekspedycje, podąża szlakami wielkich postaci.
Chciałbym należeć do grona tych ludzi. Być jak Marco Polo i wyznaczać nowe szlaki, przemierzać gęste
dżungle niczym Indiana Jones i szukać zaginionego skarbu… W moim roztargnieniu, znacznie bliżej mi do
bohaterów z Kac Vegas, niż do wielkich podróżników.
W trakcie prelekcji postaram się zabrać Państwa w podróż do krainy uśmiechu, Tajlandii, w której
znalazłem się zupełnie przypadkiem i zupełnie nie przypadkiem spędziłem „w drodze” trzy miesiące
mojego życia. Opowiem państwu jak smakuje tajski skorpion, co czuje przeszukiwany przez laoską
żandarmerię student, który właśnie skończył pić kolejny złoty napój u brzegów Mekongu, przedstawię
Państwu moją
chińską prawie-żonę oraz podpowiem jak skutecznie zgubić się w przeciętnym, sześciomilionowym
mieście.”
Pozdrawiam,
Michał Wochniak
1 kwietnia (piątek) 2016 godz. 18:30
Galeria „Ex Libris” Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach ul. Św. Jana 10
wstęp wolny
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