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"Dalej się nie da?!". Motocyklem z Druskiennik do Szanghaju

Stanisław i Halina Bujakowscy, Daniel Skibiński i Joanna
Sobkowska, fot. facebook.com/Dalej się nie da

W sierpniu 1934 r. młode małżeństwo - Halina i Stanisław
Bujakowscy - wyruszyło w wyprawę motocyklową z
Druskiennik do Szanghaju. Po 80 latach tę samą trasę
zamierza pokonać dwoje mieszkańców Poznania: Joanna
Sobkowska i Daniel Skibiński. 19 sierpnia rano wyruszą
sprzed Samorządu Miasta Druskienniki, który mieści się w
dawnej willi lekarza Władysława Bujakowskiego, ojca
Stanisława Bujakowskiego, w trasę o długości ponad 20
tysięcy kilometrów.

"Dalej się nie da?!"  - to tytuł projektu wyprawy motocyklowej z Druskiennik do Szanghaju. Joanna Sobkowska i
Daniel Skibiński chcą przejechać historyczną trasę Haliny i Stanisława Bujakowskich, którzy 19 września 1934 r.
wyruszyli z Druskiennik i 15 marca 1936 r. dotarli do Chin.

Współczesna trasa ma nawiązywać do tamtej romantycznej wyprawy i przebiegać przez: Berlin, Sofię, Istambuł,
Teheran, Quettę, Kalkutę, Keng Tung, Szanghaj. "Planujemy spanie w namiocie, z wybiórczymi momentami
hostelowymi (poważne deszcze czy inne sytuacje kryzysowe), ale założenie jest, żeby daleko od miast i w miarę
możliwości daleko od większych dróg. Choć myślimy, żeby Europę przelecieć autostradami, aby zyskać na
czasie (a jest na tyle blisko, że zawsze będzie można wrócić na przedłużony weekend). Sposób spędzania
wolnego czasu został zakodowany wiele lat temu i nie zamierzamy go zmieniać. Gdy pada - namiot, jak sucho -
pod chmurą, czasem kanapa u miłych ludzi napotkanych na trasie. Z dala od "atrakcji turystycznych"" - napisali o
planowanej wyprawie Joanna Sobkowska i Daniel Skibiński.

80 lat temu Halina i Stanisław Bujakowscy opisywali swoje wrażenia z podróży i wysyłali reportaże z trasy do
gazet wileńskich i ogólnopolskich. Przez cały czas trwania wyprawy Halina prowadziła dziennik, natomiast
Stanisław robił zdjęcia. Po powrocie planowali wydać książkę. Wojna, wieloletnia rozłąka małżonków, powojenne
tułaczki uniemożliwiły zrealizowanie tych planów. Reportaże Haliny Bujakowskiej, ilustrowane zdjęciami
Stanisława Bujakowskiego, w formie książkowej ukazały się dopiero w 2011 r. dzięki pisarzowi i podróżnikowi
Łukaszowi Wierzbickiemu. Książka "Mój chłopiec, motor i ja" jest obecnie tłumaczona na język litewski.

Wyprawa motocyklowa Joanny Sobkowskiej i Daniela Skibińskiego - podobnie jak pionierski wyczyn ich
poprzedników - również będzie opisywana na bieżąco, a ponieważ czasy się zmieniły - również filmowana.
Można ją będzie śledzić między innymi w Internecie na stronie www.dalejsienieda.com

Na podstawie: mototour.pl, manodruskininkai.lt
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