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JEŚLI I TY ZAPRAGNIESZ VAN LIFE’U…
Nasza historia pełna jest małych cudów i zbiegów okoliczności, które pomogły 
nam spełnić marzenia: zamieszkać na stałe w vanie, którego zmieniliśmy 
w kampera, i przeżyć wspaniałą podróż po Europie. Chciałabym jednak 
podkreślić, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie się do takiej zmiany czy 
dłuższego wyjazdu. Zanim porzucisz swoje dotychczasowe życie, zrezygnujesz 
z pracy, szkoły, sprzedasz dom, wynajmiesz swoje mieszkanie... przeczytaj 
i obejrzyj jak najwięcej na ten temat, zaplanuj wydatki i oszacuj koszty, 
przemyśl cały proces, który Cię czeka. Nie podejmuj pochopnych decyzji. 

www.podrozovanie.pl 



 

Mojemu mężowi, Łukaszowi.

Bez Ciebie nie byłoby książki ani tej historii, ani podróży, 
ani domu na kółkach, pewnie słabo znałabym też angielski 
i na pewno zatonęłabym w melancholii. Swoją drogą, kto by 
pomyślał, że zamieszkamy w samochodzie?

K.C.
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„(…) chciałem żyć świadomie, stawać w  życiu wyłącznie przed 
najbardziej ważkimi kwestiami, przekonać się, czy potrafię przyswoić 
sobie to, czego może mnie życie nauczyć, abym w godzinę śmierci nie 
odkrył, że nie żyłem. Nie chciałem prowadzić życia, które nim nie 
jest, wszak życie to taki skarb; nie chciałem też rezygnować z nicze-
go, chyba że było to absolutnie konieczne. Pragnąłem żyć pełnią życia 
i wysysać z niego całą kwintesencję, żyć tak śmiało i po spartańsku, 
aby wykorzenić wszystko, co nie jest życiem, aby zbierać bogaty plon 
i dosięgnąć sedna, aby zapędzić życie w kozi róg i uprościć je do naj-
skromniejszych potrzeb”.

Henry David Thoreau, Walden, czyli życie w lesie
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Na początku był entuzjazm. W jego atmosferze ja i mój mąż 
Łukasz siedzieliśmy naprzeciwko siebie w domowym biurze w Bri-
stolu i patrzyliśmy sobie w oczy. Za szybą źrenic, odbijających blask 
nowego celu, kryła się mieszanka radości i nadziei. To, co zobaczyli-
śmy przed chwilą na YouTubie, wystarczyło. Przepadliśmy zupełnie. 
W naszych sercach decyzja o van lifie1 zapadła natychmiast, choć da-
liśmy sobie jeszcze dwa tygodnie do namysłu. Potem złożyliśmy przy-
sięgę o nieodwracalności i o dążeniu do celu mimo trudności, a także 
w obliczu zwątpienia, które – jak przeczuwaliśmy – nastąpi. Podświa-
domie wiedzieliśmy, że entuzjazm jest paliwem, które szybko się wy-
pala. I że życie jest wypadkową wielu czynników, a część z nich znaj-
duje się poza strefą naszych wpływów. W dążeniu do celu miały nas 
utrzymywać wiara we własne siły i właśnie ta przysięga. 

Próby zazwyczaj spadają na nas z najmniej oczekiwanych stron. 
Rzucane przez okoliczności, niczym kłody pod nogi, są sprawdzianem 
gotowości do wejścia na nową drogę. Pierwsza z nich pojawiła się, gdy 
pozbyliśmy się już mebli, wyprowadziliśmy się z domu i włączyliśmy 
tryb oszczędzania. Wątpliwość co do decyzji przyjęła postać zadanego 
z troski pytania od przyjaciela: 

– Czy wasza podróż nie jest ucieczką? 

1  Dosłownie: „życie w vanie”.

#Prolog
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To zdanie wytrąciło mnie z  radosnych przygotowań. Raz po raz 
przerabiałam je w głowie, obracałam niby monetę w dłoni i przyglą-
dałam mu się. Czułam się odpowiedzialna za ten pomysł i bałam się, 
że narażam Łukasza. Dlaczego chcemy wyjechać? Czy to jest po prostu 
dezercja od codzienności? 

Tak samo nieoczekiwanie, jak spadła na nas próba, pojawiła się 
również otucha, dodana przez młodego księdza, ojca Mateusza, jako 
proste kontrpytanie: 

– Nawet jeśli… Co z tego?
To banalne zdanie miało wymiar wręcz filozoficzny. Nie przeko-

namy się, jeśli nie wyruszymy. Cóż mamy do stracenia? Przecież za-
wsze możemy zacząć wszystko od nowa. Dlatego mimo wątpliwości 
nie zawróciliśmy. 

Wewnętrznie słyszałam wezwanie do wyruszenia. Moje serce 
pragnęło wolności, czułam, że duszę się na etacie i w sztywnych ra-
mach, jakie wyznaczała mi codzienność. Pragnęłam poznać świat 
i ludzi. Chciałam sprawdzić siebie i podążyć za głosem serca. Od dłuż-
szego czasu w różnych miejscach trafiałam na ideę, która mówiła, że 
jeśli słucha się tego głosu, w życiu zaczynają dziać się piękne rzeczy. 
Tak więc chciałam się przekonać, czy rzeczywiście szczęście sprzyja 
odważnym i  czy wszechświat pomaga marzycielom. Postanowiłam 
zaufać i przekonać się o tym, czy Bóg się o nas zatroszczy, czy może-
my nie martwić się o jutro i czy tak jak te ptaki podniebne znajdziemy 
sposób, by po prostu żyć2. Pomyślałam, że nasza podróż stanie się te-
stem, swego rodzaju eksperymentem na otwartym życiu. Oczywiście 
na miarę naszych możliwości przygotowywaliśmy się do tej wyprawy. 
Rozważaliśmy różne plany na skrajne okoliczności i wiedzieliśmy, że 
musimy odłożyć jak najwięcej pieniędzy. Baliśmy się bardzo. Jednak 
świadomość możliwości upadku nie powstrzymała nas przed próbą 
realizacji marzenia o podróżach i wolności.

2  Mt 6, 25-28.
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PRZYGOTOWANIA
Część 1. 



63Wyruszamy 

#Rozdzia ł  9
Wyruszamy 

Zaczął się maj, mój ukochany miesiąc, w którym świat cieszy 
się swoim istnieniem. Drzewa dumnie rozprostowują młodziutkie, 
zielone listki, kwiaty pysznią się kolorami, a ptaki radują się i śpie-
wają piosenki nadziei. W powietrzu unosiła się atmosfera przygody, 
a my chcieliśmy jak najszybciej wyruszyć w jej kierunku. Wciąż mieli-
śmy do zrobienia wiele drobnych prac, ale na szczęście dni były coraz 
dłuższe, a Łukasz właśnie zakończył pracę na etacie i teraz oboje mog- 
liśmy poświęcić każdą minutę na dopieszczanie wnętrza kampera.

W maju wypada nasza rocznica ślubu i w  tym dniu przyjechała 
w odwiedziny moja rodzina. Wtedy po raz pierwszy zobaczyli na żywo 
efekty pracy. Ku mojej radości bardzo im się podobały. Sama musia-
łam przyznać, że mieszkanko wyglądało coraz ładniej: jasne wnętrze 
przełamywała szarość mebli, a polotu dodawała wykładzina w kafel-
kowy wzór, którą w końcu udało nam się położyć na podłodze. Bra-
kowało już tylko sprzętów i łóżka, żebyśmy mogli zacząć się pakować.

Nowe pomysły powstają z połączenia starych faktów. Mózg czło-
wieka znajduje wspólny mianownik pomiędzy dwiema niezwiąza-
nymi dotychczas płaszczyznami. Najczęściej do zderzenia dochodzi 
w  momencie, kiedy część logiczna mózgu się wyłącza, a  stery 
przejmuje kreatywna półkula. Zazwyczaj dzieje się tak podczas 
czynności wykonywanych automatycznie, takich jak prysznic czy 
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sprzątanie, albo w chwili relaksu. Łukasz jest tego idealnym przykła-
dem: na nowe pomysły wpada tuż przed zaśnięciem. Nieraz po prze-
budzeniu opowiada mi o  rozwiązaniu dręczącego go problemu. Tak 
było również z łóżkiem.

Pewnego dnia mój mąż oświadczył, że przed snem doznał olśnie-
nia i na metalową ramę powinniśmy położyć po prostu gotowe łóżko. 
Takie rozwiązanie zaoszczędziłoby nam sporo czasu, wysiłku i  pie-
niędzy. A my byliśmy posiadaczami składanej sofy z  Ikei, która po 
rozłożeniu stawała się wygodnym łóżkiem, więc należało sprawdzić, 
czy to, co wymyślił Łukasz, jest możliwe do zrealizowania. Wykręci-
liśmy nóżki, ściągnęliśmy materac i znieśliśmy po schodach stelaż do 
vana. Ostrożnie położyliśmy go na pustej jeszcze ramie w kamperze. 
Przesunęliśmy, ułożyliśmy na środku i… wpasował się idealnie! Tak 
jakby cała przestrzeń była przygotowywana właśnie dla niego. Łukasz 
przymocował łóżko śrubkami, a kiedy pomagałam mu zakładać ma-
terac, opowiedział mi historię tego mebla. Kupił go za pierwsze zaro-
bione pieniądze do swojego pierwszego mieszkania w Krakowie. Po-
tem przez kolejne lata sofa wędrowała razem z nim. Na niej również 
spaliśmy w naszym pierwszym wspólnym mieszkaniu. Na czas naszej 
emigracji została przywieziona do Suchej, gdzie czekała pięć lat, by 
znowu zawitać w naszym życiu. Tak więc było to łóżko z historią. 

Kiedy położyliśmy blat na dolne szafki, mój mąż mógł zająć się hy-
drauliką, czyli zamontowaniem kranu, zlewu, baterii oraz baniaków 
na wodę. Ja w tym czasie miałam przygotować rzeczy, które spakuje-
my do auta. Musieliśmy więc jeszcze raz zrewidować nasz dobytek. 
Mając już w tym doświadczenie, dzieliłam rzeczy na trzy kategorie: 
do zabrania w podróż, do zatrzymania w domu w Suchej, do rozdania 
lub wyrzucenia. W teorii moglibyśmy pozbyć się wszystkiego, czego 
nie zmieścimy do vana, jednak nie jesteśmy aż tak radykalni. Pierw-
sze próby z minimalizmem nauczyły mnie, że niektóre rzeczy, szcze-
gólnie te, które lubimy i do których mamy sentyment, warto zacho-
wać. Dlatego zostawiliśmy część sprzętów kuchennych, które mogły 
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przydać się nam w przyszłości, kiedy znowu znajdziemy stacjonarny 
dom. Podobnie jak kilka ubrań, butów i cały regał książek. Niestety 
mam do nich olbrzymią słabość i nie umiałam się ich pozbyć. Idea mi-
nimalizmu nie jest w stanie mnie z tej miłości wyleczyć. Jednak po-
mogła nam bardzo w pozostałych sferach życia: to dzięki niej byliśmy 
w stanie wybrać rzeczy, które będą nam potrzebne, i zmieścić wszyst-
kie w tak małej przestrzeni, jaką był van. 

W końcu wnętrze było gotowe. Przyszedł czas na ostatnie szlify 
i dekoracje: firanki, zasłonki, poduszki i materace na kanapę, która 
właśnie powstawała z  drewnianych skrzynek. Któregoś dnia wpad- 
liśmy na pomysł, by na pustej ścianie oddzielającej szoferkę przykleić 
fototapetę. Kilka dni zajęło mi znalezienie odpowiedniego wzoru, 
jednak prawdziwym wyzwaniem okazało się jej przyklejenie! Nigdy 
wcześniej tego nie robiłam, dlatego paraliżowała mnie myśl, że mo-
głabym coś źle dopasować i zniszczyć cenną ozdobę. Zadanie utrud-
niały ruchome drzwi do szoferki. Na szczęście i tym razem mieliśmy 
pomoc: Dorota, siostra Łukasza, dobrze zna się na tapetowaniu i  to 
ona, widząc moje nieudane próby przygotowania kleju, przejęła stery. 
Dzięki jej wsparciu późnym wieczorem na małej ścianie schła idealnie 
przyklejona tapeta z napisem „Journey is my home”13, trafnie odzwier-
ciedlająca rozdział życia, w który wkraczaliśmy.

Ostatnim etapem prac wykończeniowych było podłączenie pa-
nelu fotowoltaicznego oraz odbiorników energii w działający obieg. 
To zadanie zdecydowaliśmy się oddać w ręce fachowca. Ku naszemu 
zdziwieniu mieliśmy olbrzymie trudności ze znalezieniem odpo-
wiedniej osoby. Konrad był poza miastem, a dwóch elektryków z po-
lecenia nie chciało podjąć się tej pracy ze względu na jej nietypowość. 
Na szczęście w  końcu udało nam się namówić specjalistę, który po 
obejrzeniu przygotowanych przez Łukasza komponentów zgodził 
się pomóc. Jednego z ostatnich wieczorów maja do późna pracowali  

13  Z angielskiego: „podróż jest moim domem”.
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Udało nam się stworzyć 
całkiem przytulne 
mieszkanko!

z Łukaszem w kamperze. Pamiętam dobrze ten dzień, bo były to Zie-
lone Świątki, wieczór, kiedy pali się sobótkę, czyli tradycyjne ognisko. 
Całą rodziną siedzieliśmy zgromadzeni wokół ognia i brakowało przy 
nim tylko Łukasza. Kilka razy zagadnęłam pracujących mężczyzn, czy 
nie potrzebują pomocy, oni byli jednak całkowicie pochłonięci zada-
niem. Gdy w nocy wracałam do domu, dostrzegłam, że w vanie jest 
jasno. Sukces! Dopiero dziś, pisząc te słowa, zauważyłam niezwykły 
zbieg okoliczności, jakim jest fakt, że to właśnie w noc ognisk w na-
szym wozie po raz pierwszy zapłonęło światło.
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Następnego dnia elektryk przyjechał jeszcze raz, by dokończyć 
prace i sprawdzić, czy na pewno wszystko działa. Prąd płynął w kon-
taktach, światło się włączało, a całość była bezpieczna w użytkowa-
niu. Żeby nie zużywać akumulatora, podłączyliśmy się specjalnym 
kablem do prądu w domu. Wszystko nadal działało jak należy. To było 
nasze wielkie święto i całkowite zwycięstwo Łukasza. Mimo że zaczy-
nał z zerową wiedzą, nie poddał się i zdołał zgłębić tajemnice elektry-
ki. Choć oczywiście nie udałoby się to bez pomocy dwóch odważnych 
fachowców.

Budowa dobiegła końca i mieszkanie w vanie było gotowe do dro-
gi. Czuliśmy zmęczenie, ale też wielkie szczęście. Dopięliśmy swego, 
czegoś, co niektórym wydawało się niemożliwe! Jednak przed wyjaz-
dem wciąż należało załatwić wiele spraw, więc czas na świętowanie 
miał dopiero nadejść. 

Na koniec tego etapu przydarzył się nam mały cud. Wspominałam 
już, że na przebudowę wydaliśmy o wiele więcej, niż zamierzaliśmy. 
W maju Łukasz dostał ze swojej byłej już pracy wiadomość, że wraz 
z  ostatnim rozliczeniem zostaną mu wypłacone zaległy bonus oraz 
ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Mój mąż zgodził się również 
przyjąć ostatnie płatne zlecenie. Kiedy zsumowaliśmy te wszystkie 
fundusze, okazało się, że dokładnie pokrywają niezaplanowane wy-
datki. Tym samym w  podróż ruszaliśmy z  budżetem w  wysokości 
ośmiu tysięcy euro, co miało nam wystarczyć przynajmniej na osiem 
miesięcy. Liczyliśmy, że jeśli będziemy oszczędnie gospodarować pie-
niędzmi, to może nawet na rok. Nie wiedzieliśmy, co zrobimy, kiedy 
pieniądze się skończą, jednak pojawienie się dodatkowych funduszy 
pod sam koniec budowy umocniło mnie w wierze, że wszystko się uło-
ży. Braliśmy pod uwagę kilka ewentualności, takich jak prace sezono-
we przy zbiorach czy zatrzymanie się na farmie. Mieliśmy cichą na-
dzieję, że działalność internetowa pomoże nam znaleźć jakiś sposób 
zarabiania. Nie wykluczaliśmy jednak zakończenia podróży po roku 
i powrotu do poprzedniego życia.
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W ostatni piątek maja spotkaliśmy się z przyjaciółmi na pożegnal-
nym przyjęciu w  krakowskiej kultowej klubokawiarni Forum, przy 
okazji dokonując oficjalnej prezentacji vana. Z  nieskrywaną dumą 
Łukasz pokazywał wnętrze małym grupkom, które kursowały między 
barem a parkingiem. Wieczór upłynął nam zbyt szybko, na rozmo-
wach i śmiechach, i zanim się obejrzeliśmy, wybiła północ, czas ostat-
nich uścisków. Cudownie było spotkać kochanych ludzi, ogrzać się ich 
ciepłem i wiedzieć, że będą na nas czekać. Zmęczeni udaliśmy się do 
kampera, by spędzić pierwszą noc van life’u.

Parking znaleźliśmy na ulicy nieopodal baru, w którym spędzi-
liśmy wieczór, blisko Wisły. Perspektywa spania, gdziekolwiek nam 
przyjdzie na to ochota, nawet w samym centrum Krakowa, była eks-
cytująca. To, że byliśmy ukryci w niewzbudzającym podejrzeń samo-
chodzie, dawało nam poczucie tajemnicy, sekretu, który znamy tyl-
ko my. Szybko położyliśmy się do łóżka i zamknęliśmy oczy. Równie 
szybko odkryliśmy, że spanie w środku miasta ma dużą wadę: hałas. 
Do naszych uszu dochodziły rytmiczne dźwięki muzyki elektronicz-
nej z pobliskiej imprezowej barki. O spaniu nie było mowy, mogliśmy 
co najwyżej dołączyć do tańczących. Jednak ostatnie intensywne dni 
mocno nas wymęczyły i marzyliśmy o odpoczynku. Musieliśmy zna-
leźć jakiś spokojniejszy zaułek. Niestety jako początkujący van lifersi 
nie mieliśmy pojęcia, gdzie szukać.

Ruszyliśmy więc przed siebie, zastanawiając się, gdzie w Krako-
wie jest cicho i bezpiecznie. Jedyne, co przyszło nam do głowy, to tere-
ny Płaszowa, znane nam dobrze z czasów, kiedy wynajmowaliśmy tam 
mieszkanie. Przejechaliśmy ulicą, przy której mieścił się nasz stary 
blok, a potem wzdłuż torów. Przez chwilę kluczyliśmy po jednokie-
runkowych uliczkach pobliskiego osiedla. W końcu zaparkowaliśmy 
między wielkim wiaduktem a rzędem garaży. Szybko wskoczyliśmy 
do łóżka, ale jeszcze długo nie mogliśmy zasnąć. Wszystko było nowe 
i budziło w nas lęk. Sprawy nie ułatwiały dziwne dźwięki, które wy-
dawało z siebie jakieś zwierzę w niewielkiej odległości. Tego wieczoru 
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odebraliśmy pierwszą ważną lekcję na przyszłość – zawsze mieć w za-
sięgu ręki zatyczki do uszu. 

Obudziły nas głosy porannej wrzawy miasta. Nie wypoczęliśmy 
tej nocy, ale przetrwaliśmy ją cali i  zdrowi. To był dobry początek. 
Dziś mieliśmy po raz ostatni przed podróżą zobaczyć się z moją ro-
dziną. Był to więc dzień pożegnania. Spędziliśmy go, zbierając porady 
i ostrzeżenia, a także prezentując kampera bliskim. Byłam szczęśliwa, 
widząc radość w  ich oczach, kiedy oprowadzaliśmy ich po wnętrzu 
i prezentowaliśmy działający kran oraz zapalające się lampki. Z dumą 
mogłam stwierdzić, że dokonaliśmy tego dzieła sami – choć przyzna-
ję, że głównie rękami Łukasza i to jemu należały się największe słowa 
uznania. Moja rodzina już pogodziła się z  naszym szalonym pomy-
słem i ten ostatni wieczór spędziliśmy w miłej atmosferze. Mimo na-
legań mamy nie chcieliśmy zostać na noc w domu. Przecież mieliśmy 
swoje mieszkanie. 

Ruszyliśmy w poszukiwaniu klimatycznego miejsca na drugą noc. 
Pomyśleliśmy o Tyńcu, gdzie w klasztorze kilka lat wcześniej złożyli-
śmy sobie przysięgę małżeńską. Dzięki naszemu ślubnemu fotografo-
wi znaliśmy fajną lokalizację z widokiem na wzgórze opactwa. Kiedy 
tam dotarliśmy, zapadał już wieczór, na ciemniejącym niebie rozświet- 
lały się punkciki gwiazd i tylko nisko nad horyzontem majaczył jesz-
cze różowawy zachód słońca. Auto zaparkowaliśmy na końcu wyjeż-
dżonej drogi i kiedy ucichł silnik, usłyszeliśmy pieśń świerszczy, gra-
ną na pożegnanie dnia. Zanim i my udaliśmy się w objęcia Morfeusza, 
przysiedliśmy jeszcze nad brzegiem Wisły. Ciepło wieczoru łagodnie 
nas otulało. Nasze dłonie bezwiednie odnalazły się w ciemności i splo-
tły w znajomym uścisku. Nie mówiliśmy wiele, bo słowa, które wy-
powiada się w takie wieczory, już dawno zostały powiedziane. Obser-
wowaliśmy średniowieczny klasztor, to znów spoglądaliśmy na zarys 
naszego wozu, mieszkania na kółkach. Tego wieczoru po raz pierwszy 
poczuliśmy, że marzenie się spełniło. 

Van tour:  
▸ http://bit.ly/wwoz2




