ANDRZEJ “Jędrek” SOCHACKI
Jest jednym z najciekawszych podróżników świata. Od 1973 roku mieszka w Arizonie, USA
i tam nostryfikował dyplom inżyniera. Włada biegle czterema językami (polski, angielski, rosyjski
i hiszpański). Ma przeszło pięćdziesiąt lat, a o podróżach marzył od dzieciństwa. Ten znany
w świecie, nietypowy obierzyświat spędził w podróżach przeszło 10 lat swojego pięknego życia,
gromadząc w bagażu wagabundy 134 zwiedzone kraje na sześciu kontynentach.
Jędrek jest jedynym podróżnikiem, który okrążył Ziemię sześć razy różnymi środkami
transportowymi
startując: -1977 – 79, samochodem z Nowego Jorku, N.Y. (USA)
- 1979,
samolotem z Los Angeles, Kalifornia (USA)
-1992 – 94, jachtem z Las Palmas (WYSPY KANARYJSKIE)
-1994 – 95, pociągiem z Warszawy (POLSKA)
-1998 – 99, motocyklem z Phoenix, Arizona (USA)
-1999 – 00, motocyklem z Tokio (JAPONIA)

Harleyem dookoła świata!
JEDYNY NA KULI ZIEMSKIEJ

„Szalony Wagabunda”
- Andrzej Sochacki

Odbył również wiele pomniejszych podróży, które mogłyby być marzeniem życia
niejednego z nas, takich jak: -samochodem wokół Stanów Zjednoczonych przez 32
stany przygraniczne i dwa kanadyjskie, -dookoła Archipelagu Karaibskiego mieszanym
transportem przez 17 wysp-krajów, -po Ameryce Środkowej i Południowej koleją i
autobusem, -samochodem dookoła Skandynawii, -motocyklem dookoła Polski, -czy po
Alasce i Hawajach mieszanym transportem.
Andrzej podróżuje dookoła świata zawsze w zgodzie ze swoimi podstawowymi regułami:
-różnym środkiem transportowym i inną trasą, - w innym czasie i kierunku, - z innego miejsca
i z innym celem przewodnim, - by spotkać innych ludzi, ... zawsze inaczej.
Andrzeja przyjmowały “koronowane głowy” i “głowy państw”. Był między innymi gościem
w Białym Domu w Waszyngtonie, przyjęty dwukrotnie przez Papieża Jana Pawla II na prywatnej
audiencji w Watykanie, u Dalaj Lamy w Himalajach i u Króla Tonga na Pacyfiku. Inność też
polega na tym, że wielkie podróże zawsze odbywa solo, bez sponsorów, ubezpieczeń, serwisu
technicznego i pomocy biur podróży.
DZIĘKI SWOIM WIELKIM PODRÓŻOM WOKOŁOZIEMSKIM JEST JEDNYM
Z NAJWIĘKSZYCH PODRÓŻNIKÓW WSZECHCZASÓW.
Niechaj wszystkim w pamięci zostaną słowa Jędrka:
„Świat jest zbyt pouczający by nie podróżować”
- Ewa Marciniak
Arizona, Phoenix, 2003
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