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Wstęp 

Drogi Czytelniku! 

Gdy pierwszy raz stanąłem obok drogi w celu złapania 

okazji miałem szesnaście albo siedemnaście lat. 

Mieszkałem na obrzeżach miasta i chciałem wrócić do 

domu po imprezie. Była sobota około godziny 23. 

W mojej rodzinnej okolicy autobusy o tej godzinie 

w weekendy już nie jeżdżą. Na taksówkę zabrakło mi 

pieniędzy i szedłem poboczem drogi. W pewnym 

momencie odwróciłem się i zobaczyłem nadjeżdżający 

samochód. Wyciągnąłem kciuk, ale kierowca się nie 

zatrzymał. Z braku lepszego zajęcia i aby uprzyjemnić 

sobie podróż powrotną za każdym razem, gdy widziałem 

zbliżające się auto wyciągałem rękę i próbowałem 

zatrzymać kierowcę.  

Jakież było moje zdziwienie, gdy po mniej więcej 10 minutach udało się! Otworzyłem drzwi 

i kulturalnie zapytałem trzech wielkich panów czy podwiozą mnie kawałek. Panowie zgodzili 

się. Wsiadłem i przeżyłem straszliwe chwile mknąc krętymi drogami ponad 150 km/h. Do 

celu dojechaliśmy bardzo szybko, a ja dostałem niezłą nauczkę od losu. Od tamtego 

wydarzenia minęło już kilka lat, a ja jestem mądrzejszy o jakieś piętnaście tysięcy 

przejechanych autostopem kilometrów. 

Ten krótki przewodnik, a raczej zbiór wskazówek ma pomóc Ci wyruszyć w Twoją pierwszą 

podróż autostopem. Nie jest to zbiór prawd objawionych, czy niedających się obalić faktów. 

Autostop jest sprawą mocno indywidualną: jednym lepiej łapie się na kciuka, inni wolą 

podróżować z kartką. Sytuacji, w których będziesz improwizować będzie sporo. Z wiedzą, 

którą pragnę Ci przekazać, na pewno będzie łatwiej wystartować i czerpać czystą 

przyjemność z realizacji marzeń! 

Zaczynajmy! 
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Czym jest autostop? 

Zerknijmy do Wikipedii, bo pewnie i Ty korzystałeś z niej nie jeden raz. Według niej 

autostop to „forma turystyki lub podróżowania, polegająca na przemieszczaniu się przygodnie 

zatrzymanymi pojazdami”. Z kolei Popularny Słownik Języka Polskiego definiuje autostop 

jako: „Sposób nieodpłatnego podróżowania przygodnie zatrzymywanymi pojazdami, które 

jadą mniej więcej w kierunku planowanego przez turystę celu podróży”. Można powiedzieć, 

że są to najprostsze definicje zjawiska, bo czym jest autostop każdy wie.  

Moim zdaniem powyższe regułki nie wyczerpują tematu i pokazują go tylko z jednej strony. 

Wydaje mi się, że obecnie podejście do autostopu w pewien sposób ewoluowało. 

W dzisiejszych czasach podróżowanie nie jest niedostępne: tanie loty i busy 

międzynarodowe, połączenia kolejowe i brak granic w dużej części świata ułatwiają wyjazdy 

nawet tym, którzy nie posiadają dużej ilości gotówki. Dlatego uważam, że obecnie autostop to 

coś więcej niż nieodpłatna podróż i nie do końca zrównywałbym go z innymi formami 

turystyki. Autostop to podróż, podczas której poznasz ciekawych ludzi i zobaczysz świat 

z innej perspektywy. Doświadczysz go w inny sposób niż wylegujący się przez cały dzień 

w czterogwiazdkowym hotelu turysta. Dzięki autostopowi zdobędziesz świat: wiedzę na 

temat życia, kultury i ciekawych miejsc, które warto zobaczyć, poczujesz odległe smaki 

i zapachy oraz docenisz rzeczy, które do tej pory wydawały się nieistotne.  

Chcesz tego wszystkiego spróbować? Wyjdź z domu, załóż plecak, wystaw kciuk i ruszaj 

w drogę! 

 

Na trasie Brno - Poznań 
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Trzy rzeczy, które musisz ze sobą zabrać 

Zanim wyruszysz w drogę, zanim nawet zaczniesz pakować swój plecak, powinieneś 

pamiętać, że autostop jest fenomenalna przygodą, ale wymaga od Ciebie również sporo 

zaangażowania i pewności, że chcesz jechać. Dlatego przed podróżą przygotuj trzy rzeczy, 

z którymi o wiele łatwiej będzie się zdobywało świat: 

Rzecz 1: Pozytywne nastawienie  

Czytasz ten poradnik, więc najprawdopodobniej CHCESZ ruszyć w podróż autostopem. 

Świetnie! Ten sposób poznawania świata jest naprawdę fantastyczną przygodą. A skoro już 

się zdecydowałeś, odłóż na bok wszelkie wątpliwości i nie zastanawiaj się: „a co jeśli nikt się 

nie zatrzyma?”, „a co jeśli pogoda będzie zła?”. Myśl pozytywnie! Wyruszysz w ciekawą 

podróż, która nauczy Cię wiele. Wątpliwości i rozmyślania na pewno Ci nie pomogą. Jeśli 

dobrze zaplanujesz to, co możesz zaplanować i przygotujesz to, co miałeś do przygotowania, 

to możesz z czystym sercem ruszać w trasę. Tam wiele zależy od szczęścia. A nic tak nie 

wspiera szczęścia jak pozytywne nastawienie. 

Rzecz 2: Cierpliwość 

Mimo, że ruszasz w podróż z pozytywnym nastawieniem musisz pamiętać o jednym: autostop 

nauczy Cię cierpliwości. Czasami będzie Ci sprzyjać niebywałe szczęście i na kolejnych 

kierowców będziesz czekać mniej niż pięć minut. Z drugiej jednak strony przytrafią Ci się 

i takie momenty, w których w ciągu sześciu godzin przejdziesz mniej niż 100 kilometrów. 

Nie denerwuj się!. Taka jest prawidłowość, a na stopie wiele zależy od szczęścia. Dlatego, 

nawet mając pozytywne nastawienie, pamiętaj: zabierz ze sobą duży słoik cierpliwości. 

Szczególnie pomoże w deszczowe dni. Bo gdy świeci słońce nawet dłuższe oczekiwanie nie 

jest tak bardzo odczuwalne. 

Rzecz 3: Brak oczekiwań 

„Dzisiaj przejadę 500 kilometrów”, „Na pewno nie będę stał dłużej niż pół godziny”, „Na 

pewno spotkam ciekawego kierowcę”. Oczekiwania. Twój największy wróg, który w ciągu 

kilku minut będzie mógł zniszczyć Twoją satysfakcję z przeżywanej właśnie podróży. Jadąc 

w trasę autostopem wyzbądź się wszelkich i ciesz tym, co przyniesie Ci los. Nie oczekując 

niczego będziesz mógł czerpać satysfakcję z każdego przejechanego kilometra i z każdego 

spotkanego kierowcy. Niesamowite uczucie! 



8 

Zaplanuj cel i termin swojej podróży 

Każda podróż ma określony cel. Pewnie 

i w Twojej głowie znajduje się niejedno 

miejsce, które chcesz odwiedzić. Czy jeżeli da 

się tam dotrzeć stopem warto wybrać je na cel 

Twojej pierwszej wyprawy? Niekoniecznie. 

Jak już wcześniej zostało napisane: 

podróżowanie autostopem to fenomenalna 

przygoda, ale i wyzwanie dla Ciebie. Nie 

każdemu to wyzwanie się spodoba. Dlatego za 

cel pierwszej podróży warto wybrać miejsce, 

które nie będzie dla Ciebie zbyt wymagające ani zbyt odległe od miejsca startu. Znam osobę, 

która w pierwszą podróż wybrała się z Poznania do Barcelony, a stamtąd wróciła już 

samolotem, bo stop był dla niej zbyt wyczerpujący. Brak wiedzy, gdzie najlepiej stać, brak 

kartek z nazwami miejscowości i oczekiwania sprawiły, że autostop nie przypadł jej do gustu. 

Zadbaj o to, by Twoja pierwsza podróż wiązała się tylko i wyłącznie z dobrymi 

wspomnieniami! 

Na cel pierwszej podróży najlepiej wybierz miejsce, które jest oddalone maksymalnie 

400-500 kilometrów od miejscowości, z której startujesz. Taką odległość można przejechać 

w ciągu jednego dnia, przenocować i ruszyć na podbój miasta. Na pierwszą wycieczkę, 

zwłaszcza osobom mniej władającym językami obcymi, polecam trasy krajowe. W rodzimym 

języku łatwiej dogadać się z kierowcą, zapytać na stacji benzynowej o kierunek lub 

podwiezienie. Nie bez znaczenia jest również wg mnie stan polskich dróg, na które kierowcy 

często narzekają, a które autostopowiczom często ułatwiają zadanie.  

Jeżeli z kolei koniecznie chcesz jechać za granicę najlepszym wyborem będzie zachód 

(Niemcy, Holandia) lub południe (Czechy). Sieć dróg w tych krajach jest dobrze rozwinięta, 

autostop jest znanym zjawiskiem, a kierowcy często są bardzo życzliwi i mówią po angielsku. 

Trudniejszym wyzwaniem są podróże na wschód. Wybierając ten kierunek pamiętaj 

o zabraniu ze sobą paszportu i o tym, że dużo łatwiej będzie Ci porozumieć się po rosyjsku 

(podobna uwaga dotyczy krajów nadbałtyckich). 

Trasę możesz zaplanować w mapach Google 
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Najlepszym terminem na Twoją pierwszą podróż autostopem jest wiosna lub lato, 

a konkretniej wszystkie miesiące, które kojarzysz ze słońcem. Dobra pogoda jest Twoim 

sprzymierzeńcem – o wiele przyjemniej łapie się stopa grzejąc twarz do słońca. Na pierwszą 

wyprawę proponuję termin pomiędzy drugą połową kwietnia i pierwszą połową lipca. Nie 

daję Ci gwarancji, że w tym okresie nie zmokniesz, ale są to – moim zdaniem - najpewniejsze 

miesiące. Podróżując po Europie w 2011 roku właśnie w lipcu warunki pogodowe w drugiej 

połowie miesiąca nie jeden raz sprawiły mi kłopot. 

Twój pierwszy autostopowy wyjazd nie powinien być dłuższy niż 3-4 dni w trasie. Autostop 

jest świetnym przeżyciem, ale – zwłaszcza, jeśli nocujesz pod namiotem – czasami 

męczącym. Pozwól sobie przyzwyczaić się do takiego stylu podróżowania. Na dłuższe trasy 

przyjdzie jeszcze czas! 

Cztery rzeczy, które powinieneś sprawdzić 

Obrałeś cel swojej wyprawy? Przed podróżą powinieneś pamiętać jeszcze o czterech ważnych 

sprawach. Dobrą praktyką będzie powtarzanie ich przed każdą kolejną: 

1. Sprawdź trasę w Google Maps.  

Mapy Google to jeden z najlepszych wynalazków, jakie zostały wymyślone przez człowieka. 

Przed każdym wyjazdem sprawdzam wszystkie potencjalne trasy, którymi mogę podróżować. 

Często Google prezentuje kilka możliwych ścieżek – zwróć uwagę na wszystkie, będziesz 

czuł się bezpieczniej jadąc do swojego celu. Jednak nie panikuj, gdy okaże się, że kierowca 

obrał jeszcze inną trasę. Jeżeli jest miejscowy może znać ciekawy skrót. Dla pewności zawsze 

możesz zapytać kierującego o drogę, która wybrał. 

2. Sprawdź prognozę pogody.  

Nikt nie lubi być zaskoczonym przez niespodziewaną ulewę tudzież inne gradobicie. 

Oczywiście, nigdy nie masz stuprocentowej pewności, że podana na stronie internetowej czy 

po wiadomościach pogoda sprawdzi się. Dlatego nawet, gdy zostaniesz poinformowany 

o bezchmurnym niebie zabierz ze sobą coś przeciwdeszczowego. Wcześniejsza świadomość 

warunków pogodowych zawsze daje pewność przed wyjazdem. A jeśli sprawdzisz informacje 

w dwóch lub trzech serwisach to pewność ta wzrasta kilkukrotnie ☺. 
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3. Sprawdź hitchwiki.org 

Hitchwiki.org to strona typu Wiki, na której autostopowicze umieszczają informacje. Pomogą 

Ci one podczas łapania autostopu. Są tam umieszczone najlepsze tzw. spoty (miejsca, 

w których można w krótkim czasie złapać okazję), informacje dotyczące miast, komunikacji 

miejskiej i cała masa innych przydatnych newsów. Polska wersja Hitchwiki jest dość uboga 

i zawiera hasła dotyczące największych polskich i europejskich miast. Dużo lepiej prezentuje 

się wersja anglojęzyczna, która w tym momencie (grudzień 2012) ma prawie 3 000 haseł 

dotyczących zarówno Polski, jak i Europy i świata. Wiele razy korzystałem z tego serwisu 

i myślę, że niejeden raz oszczędziło mi to wiele czasu podczas podróży. 

4. Sprawdź, czy masz ze sobą mapę 

Nie ważne, jak wypasiony masz telefon, ile zmieścisz 

w nim map i systemów nawigacji. Tradycyjna mapa 

jest czymś, co powinieneś mieć przy sobie podczas 

każdej, nie tylko pierwszej, podróży. Pamiętaj o niej. 

Jest to wydatek rzędu kilku-kilkunastu złotych. Mapa 

nie potrzebuje baterii, nie traci zasięgu i jest na tyle 

duża, że kierowca może Ci na niej wskazać trasę, 

którą będzie jechał. Zawsze miej mapę ze sobą. Będę 

Ci o tym przypominał niejednokrotnie. 

Bagaż 

Mimo, że sugeruję Ci, by Twoja pierwsza podróż nie trwała zbyt długo, to jednak musisz 

pamiętać o zabraniu odpowiedniego bagażu i odpowiednim stroju. Co więc należy zabrać 

i jak przygotować się do Twojej pierwszej wyprawy autostopem? 

Jak przygotować plecak? 

Wielu osobom wydaje się, że łapanie stopa to jedynie stanie przy drodze z wyciągniętym 

kciukiem. Jest to mit. Niezależnie jednak od tego, czy będziesz stał przy drodze, czy szedł, 

plecak będzie się znajdował na Twoich plecach przez kilka długich godzin. Zabierz taki, który 

będzie wygodny, dopasuj odpowiednio długość ramion i tak poukładaj w nim rzeczy, żeby na 

plecach nie powstała wypchana kula. Chodzi o Twój komfort, nie o to, żeby męczyć się 

w trasie i przepakowywać wszystko raz jeszcze na przydrożnym parkingu. 

Mapa pomoże Ci nie jeden raz 
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Niektórzy sugerują, żeby brać ze 

sobą dwa plecaki: jeden duży, na 

rzeczy potrzebne u celu podróży, 

a drugi mały, do którego schowasz 

najpotrzebniejsze przedmioty (dzięki 

temu unikniesz przeszukiwania 

wielkiego plecaka za każdym razem, 

gdy czegoś potrzebujesz). Kobietom 

łatwiej będzie z torebką.  Osobiście 

nigdy nie stosowałem rozwiązania z 

dwoma plecakami. Najpotrzebniejsze 

rzeczy wkładam do bocznych 

kieszeni dużego plecaka. Jednak jest 

ono ciekawe i warto o nim napisać. Jeśli Twój plecak nie ma pojemnych kieszeni może warto 

z niego skorzystać? 

Podczas każdej podróży może złapać Cię nieoczekiwana ulewa. Jeżeli wcześniej sprawdzisz 

prognozy pogody będzie Ci łatwiej się przygotować na taką okoliczność. Zawsze warto 

zapakować rzeczy, które wkładasz do plecaka w foliowe reklamówki bądź woreczki. Nawet 

jeśli Twój plecak przemoknie to garderoba i inne potrzebne Ci rzeczy pozostaną suche. 

Zapakowanie ich w foliówki pomoże Ci również zachować większy porządek – łatwiej będzie 

wszystko spakować. 

Pamiętaj również o tym, żeby zabezpieczyć wszelkie rzeczy, które mogą ulec uszkodzeniu. 

Podczas łapania niejeden raz plecak może zostać rzucony. Jeśli zabierzesz ze sobą aparat lub 

kamerę i chcesz trzymać je w plecaku osłoń je odpowiednio. 

Co do plecaka? 

Poniżej prezentuję Ci podstawową listę rzeczy, które uważam za niezbędne podczas podróży 

autostopem niezależnie od tego, na jak długo wyjeżdżasz. Możesz ją wydrukować i odhaczać 

poszczególne elementy sprawdzając, czy wszystko zostało spakowane. 

Im dłuższa trasa, tym więcej w plecaku 
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Ubiór: 

Sam najlepiej wiesz, co będzie potrzebne podczas Twojej podróży i w czym czujesz się 

najlepiej. Zawsze pamiętaj żeby zabrać ze sobą coś ciepłego i przeciwdeszczowego. 

Przydatna może okazać się czapka lub inne nakrycie głowy. Łapiąc stopa czasami spędzisz 

dłuższy czas idąc poboczem, być może w pełnym słońcu, w godzinach południowych. 

Wprawdzie lepsze to niż moknięcie, ale powinieneś pamiętać o Twoim bezpieczeństwie, 

dlatego nakrycie głowy chroniące przed słońcem może okazać się przydatne. Podobnie, jak 

okulary przeciwsłoneczne, jeśli lubisz takich używać. 

Sen: 

Wybierając się w krótką podróż znasz zapewne swój cel i wiesz, gdzie będziesz nocował. 

Jeżeli jednak do pokonania masz dłuższą trasę i chcesz mieć dach nad głową zabierz namiot. 

Bezpieczeństwo: 

Uważam, że jazda autostopem nie jest czymś niebezpiecznym. Jednak zawsze jestem 

ubezpieczony i zabieram ze sobą coś, co zapewnia mi choćby niewielkie poczucie 

bezpieczeństwa. Nigdy nie musiałem korzystać z takich rzeczy, ale warto mieć ze sobą 

np. pojemnik gazu pieprzowego. 
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Na wyjazd warto zabrać latarkę (szczególnie, gdy planujemy spać pod namiotem) oraz coś 

odblaskowego, co pozwoli nam pozostać widocznymi na drodze, gdy się ściemnia 

i widoczność jest ograniczona. W nocy pieszy poruszający się po poboczu jest widoczny 

z odległości 20-30 metrów. Dzięki odblaskowi kierowca zobaczy Cię już ze 160 metrów.  

Jedzienie: 

Zawsze dobrze mieć przy sobie butelkę wody i coś do zjedzenia. Jeżeli będziesz mieć dużo 

szczęścia to być może zabraknie czasu na kupienie czegoś np. na stacji benzynowej. Kilka 

kanapek nie będzie dodatkowym ciężarem. Nie polecam zabierania rzeczy łatwo topiących się 

i czekoladowych. Łatwo się nimi pobrudzić i ciężko je zjeść w szybkim czasie. 

Mapa: 

Przed wyjściem w trasę raz jeszcze upewnij się, że mapa leży w Twoim plecaku w łatwo 

dostępnym miejscu. Być może nie będziesz z niej musiał korzystać, ale warto jest mieć ją pod 

ręką w każdej chwili podróży. 

Buty: 

Podróż autostopem to nie tylko jazda, ale również chodzenie. Czasami spacer 

w poszukiwaniu dobrego spotu z miejsca, w którym wysadził nas kierowca może trwać nawet 

kilkadziesiąt minut (sam dwukrotnie miałem okazję spacerować w ten sposób: raz przez 

Czechy i raz we Włoszech). Ty będziesz maszerować kilka dobrych kilometrów z plecakiem 

na plecach. Dlatego ważne jest, żeby zabrać wygodne buty (o wygodnym plecaku było już 

wyżej). To trochę tak, jak z wycieczką w góry: mama zawsze powtarzała, żeby nie zakładać 

nowych, nierozchodzonych, bo pojawią się odciski i poparzenia. Ta sama zasada działa 

w przypadku autostopu – ważne, żeby Twoje buty były wygodne i nie sprawiały Ci kłopotów 

w trasie. Nie muszą być nowe, ale powinny być czyste. Więc jeśli przypadkowo zdarzy Ci się 

wdepnąć w błotnistą kałużę postaraj się doprowadzić obuwie do porządku. Kierowca 

wyświadcza ci przysługę zabierając Cię w trasę – warto pozostawić po sobie dobre wrażenie.   

Z kim łapać? 

Pierwsza podróż autostopem zawsze wzbudza sporo wątpliwości. Gdyby tak nie było nie 

pisałbym tego poradnika. Jednym z największych dylematów jest to, czy warto w taką 

wyprawę wybierać się samemu? Osobiście polecam Ci, aby ten pierwszy raz zrealizować 

z kimś bardziej doświadczonym. Na forach internetowych i grupach dyskusyjnych można 
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znaleźć sporo ogłoszeń dotyczących poszukiwań 

kompana na autostopowe wypady, więc jeżeli nikt 

z Twoich znajomych nie chce się wybrać w podróż 

warto poszukać w sieci. Gdy i jednak to zawiedzie 

myślę, że nie warto się martwić i wyruszyć w drogę 

samodzielnie. Jeżeli wcześniej zadbasz 

o sprawdzenie trasy, spotów, które się na niej 

znajdują i odpowiednio się przygotujesz, wyjazd na 

własną rękę sprawi Ci równie wiele (a może 

i więcej?) przyjemności. 

Podróżując w pojedynkę nawiążesz lepszy kontakt z kierowcami i będziesz się bardziej 

przykładać do rozmowy (brak będzie partnera, który przejmie „ciężar nawijania”). O wiele 

łatwiej będzie również zatrzymać kierowcę ciężarówki. Mają one zarejestrowane jedno 

miejsce dla pasażera i dla niektórych kierowców przewiezienie dwóch osób stanowi problem 

nie do przeskoczenia. Szczególnie w okolicy granic międzypaństwowych, gdzie kontrole są 

o wiele częstsze. 

Nie chowaj się! 

Jeżeli łapiecie we dwójkę i widzicie nadciągający sznur ciężarówek nie polecam chowania się 

i wyskakiwania z krzaków w ostatniej chwili, gdy kierowca stoi już na poboczu. Być może 

zgodzi się wtedy zabrać dodatkowego pasażera, ale takie oszustwo nigdy nie wzbudza 

zaufania. Pamiętaj, że jeżdżąc autostopem pracujesz również na opinię innych osób, więc 

zrażając kierowcę swoim zachowaniem możesz go zrazić do całego środowiska. 

Rozdzielać się? 

Czasami zdarza się tak, że kierowca ciężarówki nie chce zabrać dwóch pasażerów, ale w tym 

samym kierunku jedzie jego kolega, który prowadzi drugi samochód i który może zabrać 

Twojego współpodróżnika. Zawsze wtedy pojawia się wątpliwość: czy warto rozdzielić się 

czy też czekać na kolejną okazję?  

Moim zdaniem do każdej takiej sytuacji należy podchodzić indywidualnie i zaufać swojej 

intuicji. Jeżeli zależy Wam na czasie, kierowcy wydają się być godni zaufania, a Wy jesteście 

pewni, że warto się rozdzielić: zróbcie to. Jeżeli macie wątpliwości lepiej zostać razem. 

We dwójkę również można podróżować autostopem 
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Rywal na horyzoncie 

Okres letni to czas najlepszy dla autostopowiczów. Dlatego nie zdziw się, gdy przychodząc na 

zbadany wcześniej spot spotkasz na nim inną osobę / grupę zatrzymującą samochody. 

Autostopowicze często korzystają z tych samych miejsc. Czy sytuacja jest wtedy bardzo zła? 

Wcale nie! Pierwszym plusem jest fakt, że jesteś w miejscu wybieranym przez różnych 

stopowiczów, więc miejsce to nie może być złe. 

Jak w każdej życiowej sytuacji, tak i w tej warto podejść do naszych „rywali”, przywitać się, 

porozmawiać, dowiedzieć, w którym kierunku oni zmierzają. Jeżeli byli na miejscu pierwsi 

należy to uszanować i albo poczekać aż zatrzymają kierowcę albo ustawić się w odległości, 

która będzie pozwalała im na bezproblemowe zatrzymanie samochodu. O wiele łatwiej jest, 

jeżeli zmierzacie w innych kierunkach i posiadacie kartki z nazwami miejscowości 

docelowych. Jeżeli jesteś na stacji benzynowej, na której ktoś łapie stopa podchodząc do 

kierowców możesz stanąć przy wyjeździe tej stacji i próbować łapać w tym miejscu. 

Chłopak czy dziewczyna? 

Istnieje przekonanie, że najlepszą konfiguracją łapiących jest para: chłopak i dziewczyna. 

Taki układ wzbudza największe zaufanie u kierowców. I chyba faktycznie coś w tym jest. 

Kolejnym dobrym układem są dwie koleżanki, a następnie dwaj panowie. Moim zdaniem 

każda para, niezależnie od składu ma szansę złapać stopa. Ja swoje pierwsze podróże 

odbywałem albo samemu albo w towarzystwie kolegi, zdarzyło mi się również łapać stopa 

w trzy osoby i słyszałem też od podróżujących znajomych, że w takiej liczbie 

autostopowiczów da się łapać. Jest to z pewnością trudniejsze i trzeba czekać dłuższy czas na 

kierowcę, który zatrzyma się, aby zabrać trójkę stopowiczów, ale jak najbardziej możliwe. 

Jeżeli osób jest więcej proponuję rozdzielić się i próbować szczęścia osobno. Sam czasami 

prowadzę samochód i widząc czwórkę autostopowiczów przy drodze mocno zastanowiłbym 

się, czy warto się zatrzymać i zabrać wszystkich do środka.  

Nie miałem nigdy okazji podróżować z psiakiem, ale widziałem dwójkę autostopowiczów 

z dość sporych rozmiarów zwierzęciem. Więc, jak widać, również pies może być 

towarzyszem Twojej podróży. Towarzyszem, który zapewne utrudni łapanie, ale NIE 

uniemożliwi.  

Niezależnie od płci najważniejsze jest zaufanie. I zasada ta dotyczy nie tylko pierwszej, ale 

każdej podróży autostopem. Jadąc autostopem, szczególnie w wypadku dłuższych wypadów, 
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powinieneś być na sto procent pewnym, że osoba, z którą jedziesz jest w porządku 

i dogadacie się. Chociaż… tego nigdy nie można być pewnym w stu procentach. Podróżując, 

będziesz mieć do czynienia z różnymi, czasami ekstremalnymi sytuacjami, w których 

najlepiej poznasz swego towarzysza. 

Jak łapać?  

Zanim przejdziemy do metod warto wiedzieć, że kierowca zwraca uwagę nie tylko na to, 

w jaki sposób próbujesz go zatrzymać i czym do niego machasz. 

Wygląd / ubiór 

Jednym z Twoich najważniejszych zadań podczas podróżowania autostopem jest wzbudzenie 

zaufania kierowcy. Pozwól, że przytoczę krótką historię: 

Lipiec 2012. Kierowca, któremu nie po drodze było do Wiednia wysadza nas na stacji 

benzynowej między Pragą a właśnie Wiedniem. Na stacji jest już dwóch autostopowiczów: 

dwóch facetów. Czarne wyciągnięte koszulki zespołów punk-rockowych, irokez na głowie 

jednego z nich, drugi łysy. Podchodzą do ludzi i pytają, czy ich nie podwiozą. Podchodzimy, 

witamy się, zamieniamy kilka słów. Chłopaki też łapią na Wiedeń. Idziemy stanąć kilka 

metrów za wyjazdem ze stacji benzynowej, żeby nawzajem sobie nie przeszkadzać. Po kilku 

chwilach ze stacji wyjeżdża Mercedes, w środku nienagannie ubrany facet po czterdziestce. 

Zatrzymuje się i zaprasza do samochodu. Już po kilku minutach mówi nam: „Na stacji dwóch 

chłopaków też łapało na Wiedeń. Ale jak oni wyglądali. Wy wyglądacie na takich, którym 

można zaufać”. 

Zapewne słyszałeś o wywieraniu pierwszego wrażenia. Zasada ta obowiązuje wszędzie, nie 

tylko w biznesie, czy na imprezie wśród nowopoznanych ludzi. Również i na stopie musisz 

się liczyć z tym, że kierowcy będą oceniali, czy jesteś godnym zaufania człowiekiem. Na 

stacjach benzynowych masz możliwość otworzenia ust i przywitania się. Stojąc przy drodze 

często ułamek sekundy zadecyduje, czy kierowca zabierze Cię w trasę. Dlatego Twoim 

pierwszym sprzymierzeńcem powinien być strój. Oczywiście nie musisz od razu wyciągać 

z szafy garnituru bądź garsonki (taki strój mógłby przynieść odwrotny efekt). Natomiast 

czyste, kolorowe koszulki na pewno poprawią Twój odbiór. Jeżeli podróżujecie w parze 

można pomyśleć o takich samych T-shirtach, które sprawią wrażenie, że uczestniczycie 

w jakiejś zorganizowanej akcji (to może przyciągnąć zainteresowanych kierowców – 

osobiście nie stosowałem, ale wydaje się być sensowne). 
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Podróżując zagranicą warto uzbroić się w jakiś element stroju związany z Polską. Różne 

rzeczy można powiedzieć o polskich turystach zagranicą, natomiast podczas moich podróży 

kierowcy-rodacy zwykle okazywali się pomocni, a biało-czerwona w widocznym miejscu 

daje im pewność, że autostopowicz będzie mówił w ich języku.  

Kontakt wzrokowy 

Pamiętaj, żeby – o ile to możliwe – unikać czapek, kapturów i innych nakryć głowy, które 

zwiększają Twoją anonimowość (możesz je założyć, gdy przemieszczasz się). Niewskazane 

są również okulary przeciwsłoneczne. Po pierwsze: zasłaniają Twoją twarz, po drugie: 

utrudniają nawiązanie kontaktu wzrokowego z kierowcą. A kontakt wzrokowy jest podczas 

łapania autostopu kluczowy: nawet, jeżeli wydaje Ci się, że kierowca nie widzi Twojej 

twarzy, bo od szyby odbija się słońce. Słońce razi tylko Ciebie i kierowca widzi Twoją twarz. 

O wiele lepiej jest, jeżeli widzi również Twój wzrok skierowany na niego. 

Kontakt wzrokowy utrzymują ludzie, którzy chcą się z Tobą porozumieć i nie mają nic do 

ukrycia. Ludzi, którzy odwracają od nas oczy (czy to podczas rozmowy, czy podczas 

przemówienia) uważa się za nieszczerych i niegodnych zaufania. Często zauważam, że 

kierowcy, którzy wyłapali mój wzrok na sobie wykazują większe zmieszanie tym, że nie 

zatrzymują się żeby mnie podwieźć. Częściej też pokazują różne znaki próbując 

wytłumaczyć, dlaczego nie mogą się zatrzymać. Kontakt wzrokowy ma wielką moc dla 

każdego autostopowicza. 

Wiedząc już jak się ubrać i mając świadomość, jak ważny jest kontakt wzrokowy możesz iść 

na pobocze i wystawić kciuk. No właśnie, ale czy kciuk jest jedyną i najskuteczniejszą 

metodą łapania stopa? Oczywiście istnieją również inne! Poniżej prezentuję Ci te, które znam 

i które były skuteczne w moim przypadku: 

Metoda I: Kciuk / Otwarta dło ń 

Podstawowa i chyba najpopularniejsza metoda. Jednak popularny kciuk coraz częściej jest 

zastępowany przez otwartą dłoń. W dzisiejszym wielokulturowym świecie jest to oznaką 

szacunku dla tych, którzy wystawiony kciuk uznają za gest obraźliwy (będąc w Turcji czy na 

Bliskim Wschodzie nigdy nie pokazuj ani kierowcy ani nikomu innemu kciuka skierowanego 

w górę – jest to niezwykle obraźliwy gest). Gest otwartej dłoni jest rozpoznawalny i możesz 

go zawsze stosować. Otwarta dłoń ma wielu zwolenników, ale nie daje Ci możliwości 

określenia, w jakim kierunku zmierzasz. Istnieje prawdopodobieństwo, że kierowcy pomyślą, 
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że chodzi Ci o lokalną przejażdżkę i nie zatrzymają się. Z drugiej strony, nie sugerujesz im 

miejsca docelowego, co może Ci pomóc w trudniejszych spotach. Jeżeli jedziesz 

w spontaniczną podróż bez określonego celu to pokaż łapę! 

Metoda II: Kartka  

Metoda, którą uważam za najbardziej skuteczną. Zwykle przed podróżą przygotowuję kilka 

kartek z nazwami miejscowości, do których zmierzam i które napotkam na swojej drodze. 

Łapiąc z kartką dajesz kierowcy jasny sygnał dotyczący celu Twojej podróży, przez co wie on 

dokładnie, gdzie chcesz jechać. Napisy powinny być widoczne z odległości. Zamiast 

długopisu użyj grubszego flamastra bądź markera. Nie musisz pisać pełnych nazw 

miejscowości – zwykle trzy pierwsze litery dają pojęcie, w jakim kierunku zmierzasz. 

Korzystając z kartek pamiętaj o zabraniu kilku dodatkowych. 

Będą przydatne, jeżeli zgubisz te, które przygotowałeś 

wcześniej lub ulegną one zniszczeniu np. z powodu deszczu.  

Kartki mają podstawową wadę: sugerują kierowcy, że miejsce 

na kartce jest Twoim celem. Dlatego czasami ten jadący dalej i 

omijający miasto, które wspomniałeś na kartce może Cię 

zignorować. Z kolei stojąc z kartką z nazwą miejscowości, 

która leży w sporej odległości istnieje zagrożenie, że kierowca 

uzna, że jadąc tylko niewielką część Twojej trasy nie warto się 

zatrzymywać.  

Metoda III: Pytanie 

Prawdopodobnie najskuteczniejsza metoda, szczególnie dla pięknych, młodych 

i kreatywnych. Jeżeli tylko masz możliwość zapytania kierowcy, czy zabierze Cię ze sobą – 

zawsze z niej skorzystaj! Na pewno spotkasz się w kilkom odpowiedziami w stylu: „Jadę 

w innym kierunku” lub „Nie zabieram autostopowiczów”, ale zwiększasz swoje szanse na 

powodzenie kilkukrotnie. Jak już wcześniej wspomniałem: kierowca ma możliwość 

zobaczenia Cię przez dłuższą chwilę, posłuchania Ciebie, przemyślenia sprawy. W tym 

momencie nie decydują ułamki sekundy, a właśnie pierwsze wrażenie – zyskujesz dodatkowy 

czas, możesz zareagować na ewentualne wahanie. Wykorzystaj to! Pamiętaj o uśmiechu, 

kontakcie wzrokowym, otwartości – niby niewiele, ale potrafi zdziałać cuda. Pytać możesz 

wszędzie tam, gdzie kierowcy się zatrzymują: na parkingach, stacjach benzynowych, 

Przygotowanie kartek w drodze 
do Wiednia 
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przydrożnych restauracjach. Trochę trudniej jest łapać w ten sposób na bramkach autostrady. 

Jest to nielegalne i czasami obsługa bramek może wygonić Cię z tego miejsca.  

Metoda IV: CB Radio 

CB Radio jest fenomenalnym wynalazkiem, który ułatwia życie nie tylko kierowcom, ale 

również autostopowiczom. Urządzenie to umożliwia kontakt prowadzącym pojazdy, którzy 

siedzą w oddalonych nawet o kilkaset metrów od siebie samochodach. Częściej używają go 

kierowcy ciężarówek, ale zdobywa coraz większą popularność wśród kierowców 

samochodów osobowych. 

Zwykle posiadacz CB Radia sam zaproponuje, że ogłosi w eterze Twoja obecność. Ale jeśli 

tego nie zrobi, a zauważysz, że w samochodzie jest CB Radio, które działa poproś kierowcę, 

czy może zapytać czy ktoś z obecnych na drodze jedzie w Twoim kierunku lub czy możesz 

sam zapytać o podwózkę. Mi nie zdarzyło się, żeby kierowca odmówił tego typu pomocy, 

a CB Radio kilkukrotnie oszczędziło mi minut spędzonych na poboczu. 

Na koniec mała uwaga: Użytkownicy CB Radia posługują się swoim własnym slangiem, 

w którym np. „kierowca” to „kolega”, policja to „miśki”, a na koniec rozmowy warto 

pożyczyć „szerokiej drogi” rozmówcy.  

Metoda V: Karta w plecak 

Może zdarzyć się tak, że kierowca wysadzi Cię w miejscu, które jest oddalone 

o kilka kilometrów od najbliższego dobrego spotu (np. zjazdu, stacji, 

parkingu), który sprawdziłeś wcześniej, a jedynym sposobem dotarcia tam jest 

spacer wzdłuż drogi. Zawsze warto wtedy włożyć w plecak kartkę z nazwą 

miejscowości. I tak nie unikniesz spaceru, a być może kierowca dostrzeże 

Twoją kartkę i zatrzyma się na poboczu. Podróżując z Perpignan do Paryża 

udało mi się złapać kierowcę, który przewiózł mnie ponad 500 kilometrów 

właśnie w taki sposób. 

Metoda VI: Improwizuj! 

Tak naprawdę każda z metod ma swoje plusy i minusy. Każda ma zwolenników 

i przeciwników. Sam zdecyduj, która jest najlepsza dla Ciebie. Wykorzystuj sytuacje, które 

pojawią się na Twojej drodze. Jeżeli zauważysz ogromny korek warto podchodzić do 

Droga do Francji 



20 

kierowców i pytać o możliwość podrzucenia kilku kilometrów. Do wykorzystania nadają się 

również znaki drogowe. Badaj otoczenie i zobacz, czy możesz użyć czegoś, co pomoże Ci 

szybciej złapać okazję.  

A co z plecakiem? 

Moim zdaniem, a jest to zdanie potwierdzone przez wielu autostopowiczów, plecak powinien 

być widoczny dla kierowcy. Dzięki temu dasz mu sygnał: „Jestem podróżnikiem, wybieram 

się w daleką wyprawę”. Plecak wzbudza zaufanie. Oglądając amerykańskie horrory, 

w których mordercą okazuje się autostopowicz nigdy nie zobaczysz przy nim dużego plecaka. 

A popkultura ma na ludzi duży wpływ. Nawet, jeśli twierdzą inaczej. 

Czy można łapać autostop w Internecie? 

Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Istnieje kilka serwisów oferujących wymianę ogłoszeń 

między kierowcami mającymi wolne miejsce w samochodzie i osobami, które szukają 

podwózki. Metoda ta nazywa się CARPOOLINGIEM i - chociaż ma swoje plusy - osobiście 

nie nazwałbym jej „Internetowym autostopem”. Carpooling zwykle wiąże się z płaceniem 

kierowcy ustalonej przez niego kwoty. 

Jest to na pewno dużo szybsza i łatwiejsza metoda. Ale jeżeli chcesz poczuć prawdziwy smak 

podróży autostopem to nie polecam jej na pierwszy raz. Chociaż na pewno warto spróbować 

i wyrobić sobie własną opinię na temat tego zjawiska.  

Gdzie łapać? Gdzie nie łapać? 

Zwykle miejsce, które jest odpowiednie do łapania stopa 

powinno spełniać kilka cech. Nie są to stuprocentowe 

pewniaki. Doświadczenie nauczyło mnie, że kierowca 

potrafi zatrzymać się w najdziwniejszym miejscu. Jeżeli 

spot spełnienia punkty, o których piszę poniżej, możliwość 

szybkiego zatrzymania się samochodu wzrośnie: 

- miejsce powinno być bezpieczne zarówno dla Ciebie, jak 

i dla kierowcy 

- powinieneś być zawsze dobrze widoczny. Zrezygnuj ze 

W Holandii dla autostopowiczów 
wydziela się specjalne strefy 
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wszelkich miejsc, które znajdują się za ostrymi zakrętami 

- im wolniej będzie jechał samochód, tym większe szanse, że się zatrzyma – kierowca ma 

więcej czasu na reakcję 

- pobocze powinno dawać kierowcy możliwość spokojnego zatrzymania 

Z powyższego wynika, że najkorzystniejszymi do łapania stopa są wszelkiego rodzaju 

zatoczki autobusowe, przydrożne parkingi i restauracje oraz miejsca zaraz za skrzyżowaniami 

i rondami, gdzie samochody jadą powoli. Te spoty powinny być dla Ciebie najkorzystniejsze 

i (jeśli masz możliwość) korzystaj z nich w pierwszej kolejności. 

W przypadku zatoczek niewielką przeszkodę stanowią autobusy, którym co jakiś czas 

będziesz musiał zrobić miejsce. Nie jest to jednak duże utrudnienie. 

Na desperata 

Istnieje jeszcze jedna opcja, która może przynieść Ci szczęście, gdy masz pecha na drodze. 

Niektórzy autostopowicze wybierają miejsca, które z pozoru wyglądają fatalnie, a łapanie 

w nich nie powinno przynieść skutku. Może się jednak zdarzyć, że współczujący kierowca 

zatrzyma się w takim miejscu, aby Cię uratować z opresji. Sam w taki sposób (stojąc 

praktycznie na rondzie) dotarłem z Francji do Hiszpanii. Jednak na pierwsza podróż polecam 

Ci tradycyjne spoty. 

Gdzie nie łapać? 

Są miejsca, w których łapanie autostopu jest zakazane. Są one niebezpieczne, a łapanie w nich 

może grozić wysokim mandatem. W Polsce ruch pieszych i zatrzymywanie samochodów są 

niedozwolone na autostradach i drogach ekspresowych. Czy zostaniesz ukarany mandatem, 

czy policjant jedynie Cię upomni zależy tylko od jego dobrej woli i zrozumienia dla idei 

autostopu. Według Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 2003 roku minimalna grzywna 

za poruszanie się po autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 50 złotych. Pamiętaj jednak, że 

jej wysokość uwarunkowana jest także innymi zmiennymi, a w innych krajach może wynosić 

dużo więcej. Dlatego będąc z kierowcą na autostradzie postaraj się wysiąść na stacji 

benzynowej lub przydrożnym parkingu. Spacer obok autostrady nie należy ani do 

najbezpieczniejszych ani do najprzyjemniejszych. A prawdopodobieństwo zatrzymania 

samochodu jest dość niewielkie. 
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Niektóre państwa są jeszcze bardziej restrykcyjne w stosunku do autostopowiczów. Np. we 

Włoszech przed wjazdem na autostradę umieszczone są znaki „NO AUTOSTOP”, a zakaz 

łapania okazji dotyczy nie tylko jezdni, ale również stacji benzynowych. Minimalny mandat: 

21 euro. Jest to jedyny znany mi kraj europejski, w którym nie wolno łapać na stacjach 

położonych przy autostradzie.  

Drugim z miejsc, które nastręczają problemów są centra miast. W nich łapanie nie jest 

nielegalne, ale jest wysoce mało prawdopodobne, że uda Ci się zatrzymać kierowcę, który 

będzie podążał w Twoim kierunku. Łapanie przy Alejach Jerozolimskich stopa do Krakowa 

lub stopa do Warszawy na krakowskiej Nowej Hucie może być wprawdzie rozwojowym 

i ciekawym doświadczeniem, ale zajmie na pewno dużo czasu (o ile w ogóle się uda). Jeżeli 

startujesz w swoją pierwszą trasę wyjedź z centrum i udaj się na drogę wylotową, gdzie 

powinien znajdować się dobry spot. Pamiętaj, że pomocna może okazać się hitchwiki. 

Będąc już w trasie staraj się omijać miasta, które są na Twojej drodze. W im większe miasto 

wjedziesz, tym trudniej będzie Ci się z niego wydostać. Wielokrotnie przejeżdżałem przez 

Wrocław jadąc autostopem z Krakowa do Poznania (lub z powrotem). Za każdym razem, gdy 

nie miałem szansy na ominiecie stolicy Dolnego Śląska traciłem w niej przynajmniej 

45 minut. Obecnie, dzięki obwodnicy, do Wrocławia wjeżdżać nie trzeba. Dlatego jeżeli na 

swojej trasie zobaczysz miasto, które da się ominąć, poproś kierowcę, żeby wysadził Cię na 

ostatniej stacji benzynowej przed nim i tam postaraj się znaleźć kogoś, kto do danej 

miejscowości nie wjeżdża.  

Gdy miejscowości ominąć nie możesz postaraj się dostać jak najbliżej centrum lub linii 

autobusowej, którą możesz wjechać na wylotówkę. Chyba, że kierowca będzie tak miły 

i zawiezie Cię w odpowiednie miejsce. Linie autobusowe i drogi wylotowe powinieneś 

sprawdzić jeszcze przed wyruszeniem w trasę.  

Jedziemy!  

Stoisz przy drodze i nareszcie! Sukces! Samochód zjechał na pobocze i zatrzymał się. 

W pierwszym odruchu otwierasz drzwi i ładujesz cztery litery na siedzenie obok kierowcy. 

Ale spokojnie! Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i jego komfort. 
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Zanim wsiądziesz 

 Od momentu, w którym kierowca zatrzymał się na poboczu masz kilka sekund na ocenę 

sytuacji. Raz jeszcze napiszę: zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Dlatego postaraj się zapamiętać 

markę i kolor samochodu, najlepiej również numer rejestracyjny.  

Podchodząc do samochodu otwórz drzwi, przywitaj się i zapytaj kierowcę, dokąd jedzie. 

Nawet jeśli stałeś z kartką ponowne zapytanie jest dobrym rozwiązaniem. Te kilka chwil 

pozwoli Ci zdecydować, czy jest to osoba, z którą chcesz jechać. Jeżeli czujesz, że z jego/jej 

strony może grozić Ci jakieś niebezpieczeństwo – zaufaj intuicji i podziękuj za podwózkę. 

Jeżeli jesteś sam, staraj się mieć plecak przy sobie. Jeżeli to dla Ciebie wygodniejsze – usiądź 

z tyłu, chociaż o wiele łatwiej będzie Ci rozmawiać z kierowcą, jeśli usiądziesz z przodu. Aby 

zmniejszyć prawdopodobieństwo, że kierowca odjedzie z bagażem zwykle zostawiam 

szeroko otwarte przednie drzwi samochodu, wrzucam plecak na tylne siedzenie i szybko 

wracam na swoje miejsce.  

Jeżeli kierowca zaproponuje Ci zostawienie plecaka w bagażniku nie mów nie, ale poproś 

o pomoc lub udawaj, że nie potrafisz go otworzyć. Daje to większe prawdopodobieństwo 

tego, że nikt nie zwieje z Twoim bagażem. O ile to możliwe, zawsze staraj się skrócić czas 

pozostawania Twoich rzeczy niepilnowanych. Podróżując w parze nie wkładajcie plecaka 

jako pierwszego do samochodu. Lepiej, żeby pierwsza osoba wsiadła, a druga podała jej 

bagaże. 

W samochodzie 

Kierowca wrzuca bieg, dodaje gazu: Jedziemy! Różnych 

kierowców spotkasz w trasie: niektórzy będą skorzy do 

zwierzeń, inni będą markotni i małomówni, jednak to do 

Ciebie, jako do osoby zabranej, należy pierwsze słowo. 

Większość z nich zatrzymuje się na poboczu nie tylko po to, by 

Ci pomóc, ale również z powodu towarzystwa, które tak 

naprawdę im oferujesz. Dlatego zawsze powinieneś rozpocząć 

rozmowę, mieć jakiś uniwersalny temat, o którym warto 

pogadać. Odradzam rozpoczynanie rozmowy o: religii, polityce 

i seksie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie znajdziesz 

wspólnego języka z Twoim nowym towarzyszem podróży, a 

W samochodzie do Monachium 
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być może go obrazisz. Chociaż, jak zapewne sam się przekonasz, kierowcy sami często będą 

narzekali na rząd, podatki i inne denerwujące ich sprawy. 

Początek jazdy to również dobry moment, żeby zauważyć, czy kierujący oczekuje od nas 

zapłaty. Jeżeli nie masz pewności, powiedz, że jesteś autostopowiczem, a w ten sposób 

podróżujesz dla oszczędności. Podkreśl, że nie masz ze sobą pieniędzy. Czasami kierowcy 

powiedzą o kasie jeszcze zanim wsiądziesz, ale są to raczej wyjątki. Podczas pierwszej 

podróży nie wspominaj o tym, że jestem nowicjuszem. Jeżeli kierowca jedzie już z pasażerem 

zwróć uwagę na to, co mówią i jak się zachowują 

Podróżując bądź kulturalny. Niby oczywista sprawa, ale wielokrotnie słyszałem od 

kierowców różne historie związane z autostopowiczami. Nie jedziesz w swoim samochodzie, 

więc powinieneś stosować się do zasad jego właściciela. Dlatego, jeżeli jesteś głodny, a masz 

ze sobą kanapki powinieneś zapytać kierowcę, czy możesz zjeść w samochodzie. Jeżeli jesteś 

palaczem, a kierowca nie pali, to musisz powstrzymać się przed fajką. Ale jeżeli kierowca 

sam wyjdzie z inicjatywą – pal śmiało. Zarówno ze względu bezpieczeństwa, jak i kultury nie 

powinieneś zasypiać w samochodzie. Jeżeli jedziesz w parze możecie spać na zmianę, ale 

osoba siedząca z przodu powinna być przytomna. Jeżeli podróżujesz samotnie, masz pewność 

co do kierowcy i czujesz przemożną potrzebę spania – zapytaj czy nie będzie to problemem. 

Wysiadamy 

Wysiadając z samochodu zawsze staraj się wybrać najlepsze dla siebie miejsce. Poproś 

kierowcę, żeby zatrzymał się na stacji benzynowej lub parkingu. Jeżeli nawiązałeś nić 

porozumienia to istnieje również możliwość, że kierowca zboczy z trasy i podwiezie Cię kilka 

kilometrów dalej. Przyjmij to jak uśmiech losu, nie protestuj, podziękuj i ciesz się kolejnymi 

kilometrami.  

Wychodząc pamiętaj o swoich bagażach. Szczególnie, jeżeli zostawiłeś je w bagażniku. 

Możesz poprosić o pomoc kierowcę. Sprawdź dokładnie, czy zabrałeś wszystko (pamiętaj 

o mapie!) i czy nie zostawiłeś po sobie pustej butelki lub innych śmieci. Na koniec podziękuj 

i pożegnaj się. Niektórzy autostopowicze mają przygotowane niewielkie upominki dla 

kierowców, inni robią sobie zdjęcia z tymi, którzy ich podwieźli. Jednak nie jest to konieczny, 

ale na pewno miły zabieg.  

Po wyjściu z samochodu możesz albo zacząć łapać z biegu albo zastanowić się, czy dane 

miejsce jest dla Ciebie odpowiednie. Możesz spróbować od razu wyciągnąć kciuk lub zjeść 
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kanapkę, napić się wody i pomyśleć o tym, że właśnie przejechałeś Twój pierwszy w życiu 

fragment podróży autostopem. Gratulacje! 

O czym pamiętać podczas podróży?  

Są dwie ważne rzeczy, o których powinien pamiętać każdy autostopowicz. O pierwszej 

pisałem już niejednokrotnie, drugą przedstawię za moment. 

Bezpieczeństwo 

Autostop nie jest niebezpieczny, ale niesie ze sobą pewne ryzyko, które należy 

zminimalizować. W jakimkolwiek miejscu się nie znajdujesz pamiętaj, że chcesz dojechać do 

celu podróży w jednym kawałku. Dlatego, jeżeli nie masz racjonalnego powodu, nie ryzykuj. 

Zarówno na drodze, jak i w samochodzie najważniejsze jest Twoje bezpieczeństwo. 

Rozsądek 

Podczas podróży autostopem nie wszystko zależy od Ciebie. Czasami kierowca przejedzie 

stację benzynową lub ominie zjazd z autostrady i niestety wysadzi Cię gdzieś na niej. Jeżeli to 

możliwe, staraj się ją opuścić. Środek autostrady nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli 

już musisz podążać wzdłuż szosy przejdź na barierki, nie idź poboczem. Obecność 

odblaskowego elementu na Twoim plecaku bądź bluzie sprawi, że będziesz jeszcze lepiej 

widoczny. Nie ryzykuj niepotrzebnie. Jeżeli musisz przebiec przez autostradę zrób to w jak 

najbezpieczniejszym miejscu z jak najlepszą widocznością. Tutaj nie chodzi o to, by zrobić to 

jak najszybciej, tylko o to, by nie spowodować zagrożenia dla własnego i czyjegoś życia. 

Rozsądkiem kieruj się nie tylko na drodze, ale również podczas poszukiwania noclegu, na 

stacjach benzynowych i w samochodzie kierowcy. 

Noclegi 

Jeżeli nie masz pomysłu na nocleg, a nie chcesz spać na obrzeżach miasta pod namiotem 

możesz skorzystać z jednego z serwisów społecznościowych, dzięki którym możesz nie tylko 

za darmo przenocować kogoś lub u kogoś, ale również poznać wielu ciekawych ludzi. 

Najpopularniejszymi serwisami tego typu są Couchsurfing.org i Hospitalityclub.org. Są one 

przeznaczone nie tylko dla autostopowiczów i warto założyć tam konto. Musisz jedynie 

pamiętać, że w wakacje w miejscowościach turystycznych i kurortach należy szukać noclegu 

odpowiednio wcześnie, gdyż wielu turystów chce je odwiedzić. 
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Tu nie ma przegranych! Nic na siłę! 

Jesteś w trasie już od 6 godzin, a przejechałeś dopiero 100 kilometrów z zaplanowanych 400? 

Dojeżdżasz do większego miasta, w którym jest dworzec kolejowy i bezpośredni pociąg do 

miejsca docelowego? Zastanów się, co będzie dla Ciebie wygodniejsze. Autostop ma dawać 

Ci przyjemność, a nie przeświadczenie, że tyrasz i męczysz się. Dlatego, szczególnie jeśli 

jesteś w trasie już kilka dni i dopada Cię zmęczenie, zrób przerwę, odpocznij i wtedy rusz 

w dalszą drogę lub zmień środek transportu na pociąg. Sam dwukrotnie miałem sytuacje, 

w której przygnieciony niepowodzeniami wsiadłem w pociąg i dojechałem nim do celu. 

Gdy jednak nie chcesz rezygnować popraw sobie humor: śpiewaj, tańcz, zmień miejsce. 

Spróbuj odgonić zły los i z uśmiechem ruszaj w dalszą podróż. 

Mity  

Z autostopem związanych jest wiele mitów lub półprawd, które chciałbym rozwiać na sam 

koniec. Być może tym samym rozwieję Twoje ostatnie wątpliwości przed wyruszeniem 

w trasę? 

Łapiąc stopa stoję przez cały czas przy drodze i czekam na kierowcę – mit. 

Jak już wcześniej wspominałem, podczas podróży autostopem sporo czasu spędzisz również 

chodząc lub używając np. transportu miejskiego, aby dostać się na drugi koniec miasta. 

Autostop jest niebezpieczny – półprawda. 

Jeżdżę autostopem od kilku lat i nigdy nie spotkała mnie żadna niebezpieczna sytuacja na 

drodze, ani o takiej nie słyszałem. W dzisiejszych czasach większym zagrożeniem jest 

autostopowicz, który próbuje np. okraść kierowcę. Jeżeli zachowasz zdrowy rozsądek 

i zadbasz o swoje bezpieczeństwo stojąc przy drodze, to autostop będzie dla Ciebie 

przyjemnością. 

Ludzie dzisiaj nie zabierają na stopa – mit. 

Bardzo wielu kierowców zaczyna rozmowę od takiego zdania lub podobnego pytania. Moim 

zdaniem jest to mit, który potwierdza istnienie dość dużej społeczności autostopowiczów. Są 

wprawdzie miejsca, gdzie łapie się łatwiej i takie, w których jest to trudniejsze, ale ciężko 

powiedzieć, żeby istniały jakieś reguły. Dużo zależy od Twojego nastawienia. Ja źle 
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wspominam podróżowanie po Włoszech, ale znam osoby, które nie miały problemu 

z łapaniem stopa w tym kraju. 

Na stopa biorą tylko mężczyźni – mit. 

Przeważająca liczba kierowców, którzy zabierają to mężczyźni, ale przedstawicielki płci 

pięknej również zatrzymują się, aby podrzucić autostopowicza. Rzadziej – to prawda, ale nie 

wcale. Natomiast nigdy nie zdarzyło mi się, żeby zabrał mnie kierowca wiozący małe dziecko 

w samochodzie, co uważam za w pełni zrozumiałe.  

Kierowca nie podwiezie Cię za darmo – mit. 

Większość kierowców rozumie, czym jest autostop i rzadko chcą otrzymać zapłatę za swoją 

pomoc. Jednak zdarza się, że poproszą Cię o zapłatę lub nawet jej zażądają. Przykładem jest 

Rumunia, gdzie jeszcze przed wejściem do samochodu należy powiedzieć, że nie ma się ze 

sobą pieniędzy, gdyż tam płacenie jest czymś normalnym. 

Dziewczyna nie powinna jeździć sama – mit. 

Na pewno jest to bardziej niebezpieczne niż samotna podróż mężczyzny, ale znam kilka 

dziewczyn, które bez przeszkód podróżowały samotnie autostopem. Sama musisz 

zadecydować, czy taki tryb jazdy jest dla Ciebie odpowiedni. 

Nie da się złapać stopa w nocy – mit. 

Jeżeli stoisz w odpowiednio oświetlonym miejscu lub jesteś na stacji benzynowej, na której 

możesz zapytać kierowcę o podwózkę, to prawdopodobieństwo, że się zatrzyma albo zgodzi 

jest spore. Na pewno łapanie stopa w nocy może być trudniejsze, ale nie jest niemożliwe. Raz 

jeszcze wspomnę: wiele zależy od Twojego nastawienia! 
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MUSISZ WIEDZIE Ć, czyli przewodnik w skrócie dla niecierpliwych 

Jeżeli ten przewodnik jest dla Ciebie zbyt długi, jesteś już praktycznie w stu procentach 

zdecydowany, by ruszyć w podróż i chcesz jedynie uporządkować informacje, skorzystaj 

z krótkiego MUSISZ WIEDZIEĆ, który załączam jako jego ostatnią część. 

Przed podróżą: 

1. Zaplanuj CEL i TERMIN  swojej podróży – wybierz cieple, wakacyjne miesiące 
(maj-lipiec) i postaraj się, by pierwsza podróż nie była zbyt długa. 

2. Sprawdź trasę i prognozę pogody w Internecie. 

3. Sprawdź hitchwiki.org  – znajdziesz tam najważniejsze informacje na temat dobrych 
spotów. 

4. Zabierz ze sobą zwykłą, papierową mapę. 

5. Przygotuj swój bagaż: spakuj rzeczy w foliowe reklamówki, co uchroni je przed 
zamoknięciem. 

6. Do plecaka spakuj najważniejsze rzeczy: 

 

7. Pamiętaj o wygodnych butach! 

Na drodze: 

1. Możesz podróżować samotnie lub z koleżanką/kolegą. Pamiętaj, by zachować czysty 
ubiór, nie zasłaniać twarzy i uśmiechać się. 
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2. Utrzymuj kontakt wzrokowy z przejeżdżającymi kierowcami. 

3. Możesz łapać stoją przy drodze z wystawionym kciukiem, kartką z nazwą 
miejscowości, podchodzić do ludzi na stacjach benzynowych, korzystać z CB Radia 
(za pozwoleniem kierowcy) lub wsadzić kartkę w plecak idąc poboczem drogi. 

4. Pamiętaj, żeby miejsce, w którym łapiesz było bezpieczne dla Ciebie i dla kierowcy. 
Najlepsze są zatoczki autobusowe, parkingi, przydrożne bary i restauracje, wjazdy na 
autostradę, okolice przed bramkami na autostradę, okolice znajdujące się za 
skrzyżowaniami i rondami, w których samochody muszą zwolnić. Jeżeli pobocze jest 
odpowiednio długie i szerokie zwiększy to prawdopodobieństwo zatrzymania się 
przez kierowcę. 

5. Nie powinieneś łapać stopa przy autostradach i drogach ekspresowych. Jest to 
niezgodne z prawem i możesz zostać ukarany mandatem. 

Zatrzymał się!: 

1. Zanim wsiądziesz do samochodu zapamiętaj jego markę i numery rejestracyjne. 

2. Zaufaj intuicji , jeśli coś podpowiada Ci, żeby nie jechać – zostań. 

3. Pilnuj swojego bagażu, przy pakowaniu możesz poprosić kierowcę o pomoc. 

4. W samochodzie rozmawiaj z kierowcą, zachowuj się kulturalnie. Nie jedz, jeżeli nie 
dostaniesz pozwolenia, nie pal, jeśli kierowca nie pali. Miej pod ręką coś, co zapewni 
Ci bezpieczeństwo i staraj się nie zasypiać (szczególnie, jeśli jedziesz sam). 

5. Wychodząc z samochodu pamiętaj o zabraniu wszystkich swoich rzeczy (pamiętaj 
o mapie). 

6. Podziękuj kierowcy, pożegnaj się z nim i ruszaj w dalszą drogę. 

CIESZ SIĘ CUDOWNYMI CHWILAMI I PODZIEL SIĘ NIMI Z INNYMI! 
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Zakończenie 

Mam nadzieję, że lektura tego przewodnika była dla Ciebie przyjemnością i źródłem cennych 

informacji. Wykorzystaj je, aby bezpiecznie podróżować i cieszyć się chwilami spędzonymi 

w trasie. Autostop jest fantastycznym doświadczeniem. Pomyśl o sobie za 40 lat, gdy 

będziesz mógł wspominać wszystkie te fantastyczne wycieczki, które odbyłeś.  

Ciesz się chwilami, które spędzisz w podróży. A gdy wrócisz, podziel się nimi ze swoimi 

przyjaciółmi. Tak między nami mówiąc: autostop to coś, na co nie odważy się każdy, dlatego 

Twoje przygody na pewno spotkają się z zainteresowaniem innych. Jeśli masz ochotę opisz 

je, załóż bloga i relacjonuj swoje wyprawy. Będzie mi niezmiernie milo móc przeczytać 

Twoje wspomnienia. 

Do zobaczenia w podróży! 

Andrzej Kozdęba 

 

Na sam koniec chciałem podziękować towarzyszom moich autostopowych podróży, oraz tym, 

którzy swoimi autostopowymi wspomnieniami dzielili się ze mną: Ola Wojewoda, Marta 

Szczygieł, Kacper Kulhawczuk, Michał Maj, Łukasz Kapinos, Tomek Witek, Paweł Kozdęba. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnik Autostopowicza, czyli jak zacząć jeździć autostopem? 

 

Andrzej Kozdęba 

 

W celu nawiązania współpracy zachęcam do kontaktu: 

 

e-mail: kozdeba.andrzej@gmail.com 

tel: 791 713 250 

 

www.jamowie.to 

 


