
PRZYGODY
KSZTAŁCĄ

Najbardziej skuteczna terapia? Najbardziej
szalony pomysł! By pokazać sobie, 

że można… Tak zaczęła się rowerowa
podróż Doroty Chojnowskiej przez Iran.
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adziwiające, jak czasem niewiele potrzeba,
żeby dotrzeć do szczęścia. Dorocie Choj-
nowskiej wystarczyły cztery bambusowe
tyczki, by spełnić swoje marzenie. Przeje-
chała Iran na rowerze, który sama złożyła 

z tych tyczek. Z perspektywy rowerowego siodełka bę-
dzie patrzeć na powalające wschody i zachody słońca 
na irańskiej pustyni. Gonić horyzont gdzieś między Jaz-
dem a Teheranem. Przyjmie masę zaproszeń na obiady,
które, jak to w Iranie, będą trwać i trwać, przechodząc 
w podwieczorek i kolację. Przekona się, że irańska go-
ścinność nie zna granic i że czasem trzeba od niej odpo-
cząć. Da się sfotografować setki razy, bo dobrze rozumie
ciekawość Irańczyków: samotna turystka na rowerze 
z przytroczonymi pękatymi sakwami musi wzbudzać
niemałą sensację.

A kiedy kurz z drogi opadnie i Dorota wróci do war-
szawskiego mieszkania, powie z lekkim niedowierza-
niem: „Dorota, udało ci się!”. Pewnie, że się udało! Czy
ktoś w to wątpił? Tak, czasem sama pomysłodawczyni
tej awantury – Dorota Chojnowska, podróżnicz-
ka, dziennikarka, antropolożka kultury, autorka bloga 
alepieknyswiat.pl. A przede wszystkim włóczykij, bo nosi
ją tak po świecie już od 20 lat. 

BAMBUSOWA TERAPIA
– Chyba każdy ma swój bambusowy rower – mówi Do-
rota. – Mój związek się posypał. Czułam, że jestem 
w martwym punkcie. I że jeśli czegoś nie zrobię, będę 
w nim tkwić wbrew swojej woli. Niech to będzie najbar-
dziej szalony pomysł… Zapewniam, że jego realizacja to
skuteczna terapia.

Autorska bambusowa terapia Doroty zadziwia pro-
stotą. Chodzi o to, żeby uwolnić się od czterech ścian,
poznać nowych ludzi, całkowicie skoncentrować się 
na jednym celu, a przy okazji zdobyć nowe umiejętności 
i pokazać sobie, że można. Budowa roweru to znakomity
pretekst, tym bardziej że Dorota o konstrukcji jednośla-
dów, zwłaszcza bambusowych, wie niewiele. Musi więc li-
czyć na pomoc i doświadczenie innych. Szuka szaleńców,
którzy sprzyjają nawet najbardziej zuchwałym pomysłom. 
I co ważne, mają niewyczerpane pokłady cierpliwości.
One zawsze się przydają, gdy do warsztatu rowerowego
wkracza laik i zaczyna gmerać w osprzęcie. Ale po kolei. 

– Przecież te bambusowe rowery nie jeżdżą! – tak 
na pomysł Doroty reaguje kolega. – My się tego nie podej-
miemy – słyszy w jednym z warsztatów rowerowych. – Ale
znamy jednego gościa, który uwielbia łączyć różne tyczki. 

Facet od tyczek nazywa się Jarek Baranowski, nie
minie kilka dni, a siądzie naprzeciwko Doroty, na niewiel-
kiej kartce papieru naszkicuje projekt roweru i rzuci 
na odchodne: „Teraz jedź do hurtowni bambusów ogro-
dowych, kup cztery tyczki i wróć za kilka dni”.

WRÓŻKA 27

Z

n 1. Dorota
Chojnowska buduje
swój bambusowy
rower. 2. Spotkanie
na pustyni. Dzięki
chłopakowi z tej
fotografii Dorota
zmieniła trasę 
i pojechała do Aqdy.
3. Kobiety z Abioneh
w tradycyjnych
strojach. 4. i 6. 
Już w Iranie – droga
do Kaszan. 5. Aqda,
miasto ruin. 

026-028 bambusowy rower-D+ f i E P  14.06.2017  15:54  Page 27



I Dorota wraca, średnio raz na tydzień, przez 9 mie-
sięcy, bo tyle trwa budowa jej wymarzonego, bambuso-
wego roweru. Pierwszy raz zobaczyła takie w Gruzji. Dwa
rowery zaparkowane przed hostelem. Piękne. Jules i Lee,
właścicielki (także ich konstruktorki), przejechały nimi 
z Londynu do Sydney. Wbrew temu, co pod nosem mru-
czeli sceptycy, rower nie rozpadł się na kawałki, bambu-
sowa rama nie pękła i dziewczyny po 9 miesiącach peda-
łowania mogły zażywać relaksu na australijskich plażach.
Dorocie nie marzyły się plaże, lecz jak podkreśla: „Kraj, 
o którym mówi się źle, a który w rzeczywistości jest zu-
pełnie inny”. Wypisz wymaluj Iran!

CZY KOBIECIE WOLNO JEŹDZIĆ NA ROWERZE?
Droga do Iranu prowadzi przez wspomnianą już hurtow-
nię bambusów. To tam zaczęły się pierwsze schody albo
raczej pierwsze lekcje botaniki. – Bo na świecie występuje
blisko 300 odmian bambusa. A w Polsce bambus to bam-
bus. Nie ma żadnych badań, które wskazywałyby, jak róż-
ne jego odmiany zachowują się w naszym klimacie. 
To którą wybrać? „Czy lepsze są zielonkawe, czy miodo-
we?” – pytam właściciela. „Sadownicy twierdzą, że mio-
dowe, ale jak zielone pobędą trochę na słońcu, to też będą
miodowe. Tyle że potem mogą się rozeschnąć i popękać?”. 

Mogą, lecz nie muszą. Nikt nie przewidzi, jak się bam-
bus zachowa – wspomina na blogu alepieknyswiat.pl wi-
zytę w hurtowni. Ostatecznie, uzbrojona w dwie miodowe
i dwie zielonkawe tyczki, rusza do warsztatu rowerowego.

No i się zaczyna. Najpierw Dorota musi się nauczyć
poszczególnych części roweru. Potem obsługiwać różne
narzędzia. Wreszcie przychodzi czas na mieszanie żywic.
Wiele od tego zależy, chociażby to, czy rower się nie roz-
padnie na irańskim bezdrożu. 

Wymarzyła sobie trasę od Jazdu, jednego z najstar-
szych miast na świecie, do Teheranu, 11-milionowej stolicy
Iranu. Po drodze wsie i miasteczka rozsiane po Wielkiej
Pustyni Słonej i Pustyni Lota. I ludzie, którzy wielokrot-
nie potwierdzili jej przeczucie, że nie taki straszny ten
Iran, jak go w mediach opisują. 

Zaraz, zaraz, czy kobiecie w Iranie wolno jeździć na ro-
werze?! W krajach islamskich to wcale nie jest takie oczy-
wiste, czego najlepszym przykładem jest Arabia Saudyj-
ska. Uf, szczęśliwie w Iranie od kilku lat kobiety mogą 
szusować na rowerach, oczywiście nie zapominając o od-
powiednim stroju. „Wyszukałam w internecie zdjęcie
irańskiej rowerzystki idealnej. Wyglądała jak wielki czarny
namiot na dwóch kółkach. Na szczęście policja nie egzek-
wuje takiej stylizacji. Sprawdzam couchsurfing.org. W wy-
szukiwarce w rubryce »interests« wpisuję »bicycle«. 
W wynikach pojawia się sporo kobiet. Skontaktowałam się 
z nimi. Potwierdziły. »Jeśli nosisz chustę i tunikę za tyłek,
nikt nie powinien ci robić problemów«” – wspomina 
na swoim blogu przedwyjazdowe rozterki. 

n Od góry: kolacja 
w irańskim domu. Kobiety
włożyły chusty do zdjęcia, 
bo w domu nikt ich nie nosi.
W Varzaneh większość kobiet
chodzi w białych czadorach.
Mężczyźni biczujący się 
na znak żałoby podczas
święta Aszury w Qom. 
Burza piaskowa przyszła
nagle. Dorota zdążyła zrobić
tylko to zdjęcie i nic już 
nie widziała oprócz piasku. 
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Pewnego dnia, na próbę, w irańskiej stylizacji poje-
chała do pracy. – W tym stroju nikt cię nie ruszy! – kolega
skomentował jej strój: luźną tunikę sięgającą prawie do
kolan, przewiewne spodnie, obowiązkowo do kostek, no 
i chustę, bez której w Iranie lepiej nie wychodzić z domu.

PIKNIK NA DYWANIE W IRANIE
Już pierwsze dni pobytu pokazują, że irańska gościnność
nie ma sobie równych. – Z moich doświadczeń wynika, 
że chyba bardziej gościnni, serdeczni i dobroduszni są już
tylko Czeczeńcy – podkreśla. Zresztą Dorota przyjeżdża 
do Iranu w szczególny czas – 10. dnia mie-
siąca muharram Irańczycy obchodzą Aszurę,
jedno z najważniejszych szyickich świąt. Pod-
czas 10-dniowych uroczystości wracają pa-
mięcią do wydarzeń z VII wieku. To wtedy
imam Husajn, wnuk Mahometa, wyruszył
wraz z 70 towarzyszami, wśród których były
także kobiety i dzieci, do Karbali. Naprze-
ciwko nich stanęła potężna armia złożona 
z sunnitów. Zaczęła się krwawa walka; polegli
imam Husajn, wszyscy mężczyźni oraz dzieci
powyżej 6. miesiąca życia. Ocalały jedynie ko-
biety, które dały świadectwo tamtych wyda-
rzeń. A wszystko przez trwający do dziś spór:
do kogo należy scheda po proroku i przewodnictwo nad
wspólnotą muzułmańską – do sunnitów czy szyitów? 

W święto Aszury ludzie starają się jednak nie myśleć 
o niesnaskach. To czas refleksji, ale też odpoczynku w ro-
dzinnym gronie. Najlepiej przy suto zastawionym lub na dy-
wanie, bez którego żaden szanujący się Irańczyk nie
wyjedzie na piknik. Piknikowanie to niemal narodowe
hobby, o czym Dorota szybko się przekonuje. Na ilu dywa-
nach gościła w tym czasie? Trudno zliczyć. Pewne jest, że
jej sakwy pod koniec dnia były wypełnione podarowanym
jedzeniem. Dorota wróciła z rowerowej wyprawy z kilkoma
dodatkowymi centymetrami w pasie. Irańczycy poważnie
podchodzą do tradycji nakazującej jak najlepsze przyjęcie
strudzonego wędrowca. Zwłaszcza wieczorem, po dniu
męczącej jazdy, gdy chce się złożyć głowę na poduszce 
w przytulnym i bezpiecznym domu. Bo Dorota z zasady nie
bierze na wyprawy namiotu. Korzysta z gościny przypad-
kowo poznanych osób lub nocuje w hotelach. W Iranie 
na brak hoteli i hosteli nie można narzekać, a i ceny są
przystępne. – Celowo nie wzięłam ze sobą namiotu, by nie
przepuścić żadnej okazji do przenocowania w czyimś do-
mu, a co za tym idzie, porozmawiania i podpatrzenia tej
zwykłej, z pozoru mało spektakularnej codzienności. To
ona interesuje mnie najbardziej. Okazji do jej podpatrzenia
ma wiele. Na przykład w Cham, niemal wyludnionej wsi,
kiedyś licznie zamieszkiwanej przez zaratusztrian, nazy-
wanych przez muzułmanów czcicielami ognia, gdzie star-
sza kobieta serdecznym gestem dłoni zaprasza do domu. 

UCIEKAJĄC PRZED HORDĄ ZDZICZAŁYCH PSÓW
Jak księżniczka z pałacu jakby wyjętego z „Baśni z tysiąca
i jednej nocy” poczuje się w miejscowości Aqda. Gdy
rankiem opuści swój hotel, zobaczy nieziemski widok:
ciągnące się aż po horyzont ruiny glinianej metropolii,
którą niegdyś zamieszkiwało kilkadziesiąt tysięcy osób.
Ponad 600 lat temu zaczęła pustoszeć. Ci, co zostali,
opierają się upływowi czasu i zachłannej pustyni, za-
garniającej coraz większe połacie miasta. Widać ślady
walki z żywiołem – to ogrody, w których jakby na przekór
wszystkiemu rosną drzewa granatu. Jak przed setkami lat

woda do nich dopływa kanałami. Persowie
technikę ich budowy opanowali po prostu
do perfekcji.

Zdaniem wielu osób w Iranie trzeba się
mieć na baczności. – Nigdzie nie czułam
się bezpieczniej niż tam – zapewnia
Dorota. Czarny PR Iranu wynika z zawiłej
polityki oraz częściowo naszej ignorancji.
Pewnie większość z nas kojarzy go z tzw.
osią zła. Tymczasem to kraj z wyrafino-
waną kulturą, gdzie poeci, tacy jak Havez,
są wynoszeni na piedestał. Na imprezie 
w willi w Teheranie jednym z głównych

punktów programu jest recytacja poezji.
Jedyne, czego Dorota się bała, to hordy zdziczałych

psów. Pojawiały się znienacka na pustej drodze i goni-
ły uciekającą rowerzystkę. Irańczycy zwykle strzelają 
do nich z kapiszonowców. Dorota czegoś takiego nie mia-
ła, więc naciskała na pedały, ile sił w nogach. Na szczęście
za każdym razem kończyło się to sukcesem. Tak jak 
w okolicach pustynnej wsi Nasr Abad, gdzie po jednej 
z takich ucieczek zanotuje: „Zdałam sobie sprawę, że 
po raz pierwszy w życiu jestem gdzieś naprawdę sama. 
I jeśli coś się stanie, nikt mi nie pomoże”.

Jeżeli opowiedzieć o rowerowej eskapadzie Doroty
osobie typu kanapowiec, pewnie odpowie: „Dziewczyno, 
i po co ci to wszystko?!”. Słowo „przygoda” na kogoś ta-
kiego nie działa. Ale może gdyby ktoś usłyszał epilog tej
historii, nieco zmieniłby swój osąd. – Wróciłam z tak po-
zytywnym ładunkiem energii, że trudno mi się zatrzymać.
Nie opuszcza mnie poczucie satysfakcji, że ja, okazjonalna
rowerzystka miejska, przejechałam Iran na zbudowanym
przez siebie dwukołowcu. 

O swoich wojażach Dorota opowiada na festiwalach,
w telewizji, na łamach gazet. Na „bambusie” przejechała
kawałek Szkocji, planuje zabrać go do Japonii i najpraw-
dopodobniej do Kuwejtu. Tym razem nie pojedzie sama,
lecz z nową miłością. Selim, podobnie jak Dorota, o zale-
tach bambusowych tyczek mógłby opowiadać do rana.
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DOROTA WRÓCIŁA 
Z TAK POZYTYWNYM

ŁADUNKIEM
ENERGII, że trudno 

jej się zatrzymać.
Teraz planuje podróż 

„na bambusie” 
do Japonii i Kuwejtu.
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