Spotkanie z absolwentem i podróżnikiem Jędrzejem Lutostańskim

Dnia 18 grudnia w auli szkolnej odbyło się spotkanie z Jędrzejem Lutostańskim – absolwentem
naszego liceum. Jest studentem psychologii biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego w
Warszawie. Aktualnie studiuje w Portugalii. Było to już drugie nasze spotkanie z Jędrzejem.

Jędrzej opowiedział o swojej pasji – podróżowaniu. Tematem przewodnim spotkania było: „co
może się wydarzyć w ciągu 24 miesięcy, jeśli tylko pozwolicie temu się wydarzyć."

W ciągu tego czasu Jędrzej odwiedził autostopem 26 krajów. Jak to zrobił? Zaczął od
oglądania filmów na Youtube o
podróżowa
niu
niewiel
kim kosztem oraz czytania książek ... Zawsze podróżuje autostopem , a miejsce na nocleg
znajduje poprzez couchsurfing czyli w prywatnych domach mieszkańców danego kraju. Na
pierwszą wyprawę pojechał ze znajomym,
który miał już doświadczenie w tego rodzaju podróży. Razem bezpieczniej i łatwiej można np.
znależć wyjście z trudnej sytuacji.

Podróżowanie pozwala poznać wielu życzliwych ludzi, ich kulturę, zwyczaje. Z takich spotkań
mogą narodzić się przyjaźnie na całe życie. Jędrzej był m.in. w Iranie, gdzie doświadczył
ogromnej gościnności.Sensację wzbudziły jego blond włosy- na ulicach kazdy chciał z nim
zdjęcie zrobić. W Iranie każdy mieszkaniec musi iść do wojska na dwa lata bez względu na
płeć. Facebook jest tam nielegalny J Mogą czytać tylko niektóre strony w Internecie.

Odwiedził też Armenię – gdzie drogi są o wiele gorsze niż w PolsceJ Zima bardziej mroźna.
Można jeździć czym chcesz, nie ma przeglądów technicznych pojazdów…. Więc nawet jak
masz kosiarkę z siedzeniem nie ma problemu, nikt ci nie zabroni jeździć nią po drodze.
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Jędrzej poleca polecieć na Azory – to archipelag dziewięciu wysp należących do Portugalii i (jak
mówi Jędrzej)- " bardzo zielone miejsce".Wyspy piękne, pełne kwitnących roślin. Lot z
Portugalii na Azory kosztuje naprawdę niewiele.
To piękne miejsce, niewielu
turystów tu przyjeżdża. Ciekawostka
turystyczna- miejscowi gotują jedzenie na rozgrzanych kamieniach.

Porady Jędrzeja dla młodszych kolegów – uczcie się angielskiego, bo to bardzo ułatwia
komunikację w obcym kraju.Nie stresujcie się maturą – wybierzcie te przedmioty w których
czujecie się mocni. A studia wybierzcie takie, które będą wam sprawiać
przyjemność.Podejmujcie wyzwania, wyjdźcie poza swoją strefę komfortu, bo tylko tak można
rozwinąć siebie, zdobyc nowe umiejętności.

Marzena Dudziec
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