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01.08.2008 r. piatek 
116 dzie ń wyprawy 

Wstalem po 6-ej. Towarzyszacy za sciana dwaj chlopcy juz nie spali. O 7-ej przyniesiono 
sniadanie, a pol godziny pozniej ruszylem w droge. Przez pierwsze 20 km do miasteczka 
Guangaling nic sie nie dzialo. Tam zaszedlem do kafejki internetowej (3,5h – 5Y) oraz po 
dluzszym poszukiwaniu znalazlem chlopaka, ktory obok nazw miejscowosci w j. angielskim 
zapisal je w j. chinskim. To znacznie ulatwia podrozowanie przez prowincje. 

Ok. 13.30 wyruszylem w dalsza droge. Po kilku kilometrach zatrzymala mnie policja, ale 
kiedy zorientowala sie, ze nie znam j. chinskiego, puscila mnie dalej. Tak fajnie nie bylo juz 
na 15 km przed miasteczkiem Weixian. Na granicy jego rejonu, na skrzyzowaniu, zatrzymala 
mnie milicja i od razu podeszla dziewczyna mowiaca po angielsku. Okazuje sie, ze 
rozpoczela sie akcja „Pekin 2008” i na granicach kazdego rejonu bede kontrolowany. 
Zazadala mojego paszportu, spisala z niego moje dane i po chwili „glupiej gatki” puscili mnie 
dalej (oficjalnie zatrzymalem sie dobrowolnie). 

Droga, ktora jechalem, praktycznie omija Weixian. Jednak musialem kupic jedzenie, 
wiec zjechalem pod koniec obowodnicy do miasteczka. Po „rozpoznaniu terenu”, 
zatrzymalem sie w cieniu nowego bloku. Stamtad mialem kilka metrow do straganow. 
W pierwszym kupilem mantou (4 szt. – 1Y), a w drugim kupilem ciastka smazone na oleju 
(ciasto podobne do paczkow, 1 szt. – 1Y). Zaplacilem za dwie szt., ale dostalem 4. 
Sprzedawca ze stoiska obok dal mi garsc sliwek, a ze stoiska gdrzie kupilem mantou, 
przyniesiono mi pokrojonego arbuza! Oczywiscie otoczyla mnie duza grupa osob, pojawily 
sie nawet na chwile dwie dziewczyny znajace j. angielski.  

Jednak ok. 18.30 zainteresowala sie moja osoba milicja. Odusnela tlum na kilkadziesiat 
metrow (ciekawskich przybylo) i to na tyle. Jeden z nich znal pare slow po angielsku, ale 
szybko mu sie wyczerpaly. Nie zabrano mi dokumentow, ale nie pozwolono takze jechac. 
Chciano mnie zmusic do zamieszkania we wskazanym przez nich hotelu. Sprowadzono 
osoby znajace j. angielski, w tym dwie nastoletnie dziewczynki (je najlepiej rozumialem). 
Kiedy odmowilem i powiedzialem, ze spie tylko u „przyjaznej rodziny”, pojawila sie 
dziewczyna o imieniu Arsen. Mieszkala obok i zaproponowala, ze mnie przenocuje. Niestety, 
byla to pulapka. Chciano mnie zabrac z ulicy. W mieszkaniu (korzystajac z okazji wzialem 
prysznic) pojawilo sie trzech milicjantow ubranych po cywilnemu (wczesniej towarzyszyla 
nam tylko kobieta – pozniej okazalo sie, ze to milicjantka). Rodzice Arsen polubili mnie 
i chcieli mnie naprawde przenocowac. Jednak milicja nie zgodzila sie na to. Nie chcac robic 
im problemow, o 21.30 wyszedlem na ulice i po kilku minutach zasiadlem przy stoliku 
popijajacego sprzedawcy, ktory wczesniej obdarzyl mnie arbuzem. Ok. 23.30 wewnatrz 
straganu zrobiono dla mnie wygodne legowisko. Zasypiajac bylem pewny, ze zaden 
zlodziejaszek nie wazy sie tknac mojego sprzetu – pilnowala mnie milicja w trzech 
samochodach! 
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dystans dnia – 60,28 km 
czas jazdy – 3:49:20 h 
średnia pr ędko ść – 13,57 km/h 

02.08.2008 r. sobota 
117 dzie ń wyprawy 

Przebudzilem sie po 5-ej, ale wstalem dopiero przed 6-sta, kiedy zaczal sie ruch przy 
straganie. Gospodarz od razu podal sniadanie oraz wode do umycia sie. Ja jeszcze 
uzupelnilem notatki w dzienniku pod nadzorem krecacej sie milicji i o 7.20 ruszylem w droge. 
Caly czas jechal za mna przynajmniej jeden samochod. Kiedy w pewnym momencie go 
zatrzymalem, aby zapytac sie o droge, od razu pojawily sie dwa kolejne. Byla tam takze 
osoba znajaca j. angielski. Wiedzac, ze wojna nie wygram, spokojnie wypytywalem sie 
o dalsza droge w kierunku do Pekinu oraz zaproponowalem, aby ktos podrozowal dalej ze 
mna na rowerze. Oficjalnie, nikt nie posiadal roweru.  

Jakis czas pozniej na drodze zaczepila mnie trojka rodzenstwa na motorze, ktora 
zaprosila mnie do swojego domu w pobliskiej wsi. Nie zdazylem odejsc od roweru i zjesc 
loda, ktorym mnie poczestowano. Przez glosniki w calej wsi jakis czlowiek cos nadawal. 
Zrozumialem tylko „Amerika”. Moi gospodarze pobledli, a dziewczynka zapytala sie tylko, czy 
jestem z USA! Musialem wyjsc, aby nie komplikowac sytuacji. Na drodze bylo pelno kobiet 
i probujacy mnie zatrzymac stary aktywista, dopingowany przez mojego „aniola”. Udalo mi 
sie jednak wymknac. Kilka kilometrow dalej zatrzymalem sie na stacji benzynowej, aby cos 
zjesc.  Za mna podjechaly dwa samochody osobowe i bus z kilkoma osobami w srodku. Nie 
tankowali jednak samochodow. Za to nawet po mnie toalete sprawdzili, a miejscowi kiedy 
chcieli mi podac jedzenie musieli to zrobic przez rece moich „aniolow”. 

Kilka kilometrow dalej zmienilem chyba rejon bo znikneli, a nowi sie nie pojawili. 
Korzystajac z okazji zjechalem na nieczynna stacje benzynowa, gdzie pracownicy mnie 
nakarmili, a szef sam nawet wypral moje rzeczy! Pozniej poszedl spac, a ja 2 osobom na 
kalendarzu i mapie troche opowiedzialem o mojej drodze. Kiedy szef pojawil sie po dlugiej 
drzemce, bylo cos z nim nie tak. Dal mi do zrozumienia, ze nie moge tu zostac, a spac moge 
4 km dalej i oddalil sie. Wiec po malu sie zebralem, wypilem herbatke i po 18-stej ruszylem 
w droge. 4 km dalej bylaa kolejna stacja benzynowa i przy niej budynek mieszkalny. Jedna 
z dziewczyn obslugujacych znala j. angielski, wiec udalo mi sie przedstawic w kilku slowach 
moja sytuacje. Po chwili narad i dyskusji (wysylano mnie do hotelu, a ja na to, ze nie mam 
pieniedzy), dostalem lozko w pokoju i dostep do wspolnych sanitariatow. Nawet jeden 
z pracownikow czestowal mnie piwem, ale odmowilem mu pokazujac bolace kolano i tabletki. 

dystans dnia – 59,30 km 
czas jazdy – 3:25:19 h 
średnia pr ędko ść – 17,33 km/h 
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03.08.2008 r. niedziela 
118 dzie ń wyprawy 

Przebudzilem sie po 6-ej, ale jakos nie chcialo mi sie wstawac. Do drogi zebralem sie 
ok. 7.30. po 14 km zjechalem do wioski na sniadanie. Tradycyjnie juz, do kupionych przeze 
mnie produktow, przygladajacy sie mi ludzie dolozyli kolejne. Przyslany przez milicje chlopak 
byl w stanie zadac tylko jedno pytanie – „czy jestes z USA?”. 

Po 11-stej dotarlem do miasteczka Zhuolu. Tam chcialem zajsc do kafejki internetowej. 
Po dlugim poszukiwaniu mi sie dowiedziec, ze na czas Igrzysk zamknieto wszystkie kafejki 
w Chinach! Wowczas zaczepila mnie nastoletnia kelnerka z ogrodka restauracyjnego. Nie 
dosc, ze poczestowala mnie sokami i ciastakmi, to jeszcze wykonala kilka telefonow 
i zoorganizowala internet. Niestety, czasu bylo tak malo, ze udalo sie wyslac do kraju tylko 
maila z informacja, gdzie jestem. 

Od wczesnego popoludnia do 18-stej przesiedzialem w cieniu na uliczce ze straganami. 
Wszystko byloby fajnie gdyby nie milicja, ktora zaczepila mnie jak tylko skonczylem jesc. 
A ze akurat musialem skorzystac z toalety, posadzono mnie o probe ucieczki. Toalete 
oczywiscie sprawdzone przed i po! A za kare prztrzymano mnie przez kilka minut w sloncu. 
A bylo tak goraco i parno, ze nawet w cieniu bylem mokry. Po kontroli dokumentow, do 
konca mojego pobytu na ulicy, co chwile pojawial sie milicjant, aby sprawdzic co robie.  

Wkoncu jednak trzeba sie bylo ruszyc, aby znalezc nocleg. Na wyjezdzie z miasta 
probowalem na stacji benzynowej (w Chinach pracownicy mieszkaja na stacjach i sa pokoje 
noclegowe), a nastepnie na budowie w nowym baraku. Tam mnie zaczepil jakis mezczyzna, 
zebym pojechal do niego. Musialem wrocic 2 km do Hebei Zhoulu, ale warto bylo! Zostalem 
ugoszczony po krolewsku, a sama kolacja ok. 22.30 byla wysmienita i bardzo obfita. Az zal 
bylo, ze dalem sie ludziom nakarmic na ulicy w Zhoulu. 

 

dystans dnia – 47,77 km 
czas jazdy – 2:57:43 h 
średnia pr ędko ść – 16,12 km/h 
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04.08.2008 r. poniedzialek 
119 dzie ń wyprawy 

Po 6-ej zaczal sie ruch w mieszkaniu, wiec zdazylem sie wyspac. Godzine 
przygotowywalem sie do drogi. Na poczatek mialem 14 km do miasteczka Xiahuayuan, gdzie 
zrobilem sobie przerwe na sniadanie i uzupelnienie notatek w dzienniku. Pozniej 
probowalem poszukac kafejke internetowa – znalazlem zamknieta z inforacja, ze jest nie 
czynna w okresie 25.07-24.08.2008 r. Zaczalem sie wypytywac ludzi, gdzie mozna 
skorzystac z komputera. Nic sie nie dowiedzialem, ale milicja od razu sie pojawila 
i „odprowadzila” mnie do granic miasta. Kilka kilometrow dalej zauwazylem mury jakiejs 
twierdzy. Nie bylem w stanie sie z nikim dogadac co to za twierdza. Ciagle pokazywali tylko, 
ze chca za wejscie 30Y. Udalo mi sie jednak zajrzec do srodka – same gruzowisko, wiec 
odpuscilem sobie zwiedzanie. 

Niespelna 2 km dalej zauwazylem stojacy bus z przyczepa. To byl woz techniczny 12-
osobowej grupy jadacej z Amsterdamu. W grupie jada dwie kobiety i dwoch francuzow. 
Wszyscy sa ubrani w jednakowe stroje, jada tylko na rowerach GIANT. Woz wiezie im rzeczy 
i co 30-40 km organizuje im postoje, gdzie jedza i odpoczywaja. Woz wiezie takze bagaze – 
kazdy ma tylko mala sakwe na kierownicy i niektorzy jedna na tylnym bagazniku. Kierowca 
busa musial wyrobic sobie chinskie prawo jazdy. Maja takze chinskiego „opiekuna” o imieniu 
Joe.  

Grupa chetnie sie zgodzila na moja propozycje, abym troche podrozowal z nimi. 
Te troche zmienilo sie w 70 km do miasta Yanqing, oddalonego ok. 80 km od Pekinu. Jazda 
w duzej i zoorganizowanej grupie do czysta przyjemnosc. Jest z kim porozmawiac, a jadac 
w srodku grupy (pomimo wyzszej predkosci i sakw) mniej sie meczylem, niz kiedy jechalem 
sam. Co 5 km jest zmaina osoby dyktujacej tempo. Pierwsi takze pokazuja rekami 
przeszkody na drodze, np. dziury. Po drodze mielismy dwie kontrolr milicji, ale Joe wszystko 
dosc szybko zalatwil. 

W Yanqing grupa udala sie do hotelu. Ja tez sie tam zakwaterowalem. Za miejsce 
w dwuosobowum pokoju z klimatyzacja zaplacilem 100Y (ok. 31 zl). Wieczorem udalismy sie 
do Centrum na kolacje. Dzieki Joe dowiedzielismy sie, ze mozemy zaplacic po 41Y i jesc 
oraz pic co tylko jest w restauracji bez ograniczen. Chyba nie wiedzieli, ze bedzie taka duza 
grupa glodnych kolarzy – nie nadazyli w uzupelnianiu brakow w jedzeniu i piciu! 

 

dystans dnia – 97,72 km 
czas jazdy – 5:14:39 h 
średnia pr ędko ść – 18,63 km/h 
dystans calkowity – 10080 km 
calkowity czas jazdy – 584:02 h 
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05.08.2008 r. wtorek 
120 dzie ń wyprawy 

Obudzilem sie po 6-ej. Zanim wstal Joe (bylismy razem w pokoju), zdazylem skonczyc 
poranna toalete. O 8-ej opuscilem pokoj. Podobnie zrobili moi holenderscy przyjaciele. 
Kilkanascie minut przed czasem (godz. 8.30) byli gotowi do drogi. Jednak najpierw byla 
kilkunastoosobowa odprawa, a dopiero po niej ruszylismy w droge. Oni juz jutro wjezdzaja 
do Pekinu, (dzisiaj zamierzaja nocowac w Changping), gdzie ma ich powitac Ambasador 
Holandii, a nastepnie zwiedzaja Wioske Olimpijska. Joe tak poprowadzil grupe, ze zamiast 
jechac kolo Wielkiego Muru w Badaling, jechalismy kolo Grobowcow Mingow. Tam sie 
pozegnalismy. Ja ruszylem na zwiedzanie. Niestety, nie wiele zobaczylem. Wiekszosc byla 
zamknieta, a za bilet musialem poniesc pelna odplatnosc (30Y, nie honoruja legitymacji 
studenckich. Zupelne rozczarowanie. 

Nastepnie musialem zjechac 10 km do Changping, aby po kolejnych 10 km rozpoczac 
prawie 28 km wspinaczke do Wielkiego Muru w Badaling. Na ostatnich 10 km byly jeszcze 
wejscia na Mur w Iuyonguan i Shuiguan. Po drodze spotkalem po dwoch turystow 
rowerowych z Hongkongu i Tajwanu. Jednak najatrakcyjniejsza dla mnie byla mozliwosc 
jazdy po trasie, ktora beda pokonywali kolarze podczas wyscigu ze startu wspolnego 
podczas IO Pekin 2008 (na trasie widzialem wielu trenujacych kolarzy). Obok wejscia na 
Wielki Mur w Iuyonguan jest usytuowana meta wyscigu. Na calej trasie technicy telewizyjni 
ustawiali kamery. 

Za nim wszedlem na Wielki Mur w Badalingu, musialem gdzies zostawic rower. 
Znalazlem pracownika obslugi mowiacego po angielsku i poprosilem go o pomoc. Skonczylo 
sie na wezwaniu milicji, aby ta sprawdzila, czy w sakwach nie mam przypadkiem bomby. 
Stracilem cenny czas pomiedzy 17.00 a 18.15. Ale udalo sie wejsc na Wielki Mur na 
podstawie biletu studenckiego za 20Y (normalny 40Y) i przejsc sie po nim po 1 km w prawo 
i w lewo od wejscia. Reszta byla zamknieta. Robi niesamowite wrazenie, warto bylo go 
zobaczyc. Samo zwiedzanie konczylem przy sztucznym oswietleniu. Kiedy zszedlem przed 
20-sta, bylo dla mnie oczywiste, ze musze zostac na noc w Badaling. 

Spokojnie zjadlem sobie kolo kas biletowych (tam ostatecznie stal moj rower) i po 21-ej 
ruszylem do miejsca, gdzie spali ochroniarze. Chlopacy sie zgodzili, ale szef nie. Wiec 
zaprosili mnie na teren ze sprzetem technikow telewizyjnych, ktorego pilnowali. Tam jednak 
pojawil sie po chwili szef i wezwal milicje. Ja nie czekajac na nia, spokojnie wrocilem przed 
kasy biletowe, gdzie bylo duzo zadaszonego miejsca. Po godzinie jednak ochroniarze mnie 
tam znalezli, a po nich milicja i musialem sie stamtad wynosic (zreszta po 22-iej wylaczono 
oswietlenie Wielkiego Muru). Milicja byla na tyle uprzejma, ze nawet pokazala mi bezpieczne 
miejsce kolo posterunku wartowniczego (niespelna 2 km od Muru), gdzie moge spokojnie 
przeczekac noc. Spokoju dlugo nie zaznalem, poniewaz ochroniarze kogos zlapali i pojawila 
sie milicja, ktora po zalatwieniu pierwszej sparwy, „zajela sie” mna. Nie znali zadnego jezyka 
poza chinskim, wiec musialem czekac, az przywioza kogos mowiacego po angielsku. Byl to 
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pracownik Sluzby Imigracyjnej. Bardzo sprawny czlowiek. Paszport oddal w minute (zerknal 
tylko na wize). Zapytal sie tylko, gdzie chce nocowac. Odpowiedzialem mu, ze mam tylko 30-
40Y (mialem wiecej). On na to, ze za te pieniadze to nic w Badaling nie znajde, ale to moja 
sprawa. I razem z milicja odjechal. 

Wowczas mlodzi ochroniarze przyniesli mi goraca wode na herbate i na kolacje 
skladajaca sie z trzech zupek chinskich przez nich podarowanych. Pozniej zorganizowali mi 
nocleg na lawie z grubym obiciem pod parasolem porzadkowego (wolontariusza – starego 
aktywisty), ktory akurat w tym miejscu pilnowal, czy ktos podejrzany sie nie kreci. Chlopacy 
przyniesli mi nawet pierzyne. Moj dzien skonczyl sie przed 2-ga w nocy. 

 

dystans dnia – 81,32 km 
czas jazdy – 5:04:33 h 
średnia pr ędko ść – 16,02 km/h 
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Przebudzilem sie ok. 6-ej, ale do 8-ej wlasciwie tylko sie krecilem kolo parasola. 
Uzupelnilem jedynie wszystkie notatki i podladowalem baterie do aparatu. Wkoncu jednak 
ruszylem ponownie pod Wielki Mur. Po drodze wymienilem walute w banku (100USD – 
678,64Y) oraz rozejrzalem sie po sklepach w Badaling – skubia turystow ile sie tylko da. 
Mala woda kosztuje 1Y, a tam nawet 10Y! 

Przed Wielkim Murem spedzilem sporo czasu i poznalem m.in. reprezentacje polskich 
lucznikow (widzialem wielu sportowcow z calego swiata). Jednak kiedy chcielismy zrobic 
sobie pamiatkowe zdjecie (w tym celu przyprowadzilem rower spod sciany) zaczelo sie 
prawdziwe oblezenie ludzi, ktorzy z nami chcieli sobie zrobic zdjecie. Lucznicy po kilkunastu 
minutach sie wymkneli, a ja rozmowe z poznanymi rodakami przerywalem pozowaniem do 
zdjec. Po 11-ej jedna ruszylem w droge do Changping, zatrzymujac sie jeszcze tylko na 
finiszu wyscigu kolarskiego, gdzie przez dluzsza chwile rozmawialem z pracownikami obslugi 
prasowej wyscigu. 

Po 14-ej, szukajac dobrego miejsca na posilek w Changping, trafilem na wolontariuszy 
przy namiocie informacyjnym. Tam poruszylem temat internetu i po kilkunastu minutach 
przyniesiono mi laptop z radiowym dostepem do sieci! Chodzil slabo, ale relacje z 4 dni 
udalo mi sie wyslac (na wiecej nie pozwolila slaba bateria w laptopie). Pozniej wolontariusze 
postanowili mi pomoc w znalezieniiu noclegu w cenie do 40Y. Byly takie, ale nie przyjmowaly 
obcokrajowcow. Stanelo na tym, ze wolontariusze Zhu Yi Fong i Tang Liang zaproponowali 
mi wspolny nocleg w namiocie informacyjnym. Wieczorem wybralismy sie na dwugodzinna 
wycieczke rowerowa po Changping. Jest to bardzo ladne i nowoczesne miasto. Szkoda 
tylko, ze nowy most z interesujacymi kolumnami byl nieoswietlony. 

 

dystans dnia – 42,77 km 
czas jazdy – 2:44:06 h 
średnia pr ędko ść – 15,63 km/h 
dystans calkowity – 10204 km 
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W nocy przebudzilem sie dwa razy z powodu panujacej duchoty. Nawet na dworzu bylo 
goraco, a przede wszystkim parno. Tym razem pospalem sobie dluzej – kiedy wstalem ruch 
na ulicy byl juz bardzo duzy. Spokojnie zjadlem sniadanie i ruszylem na dwugodzinne 
zwiedzanie miasta. Pozniej na godzine wolontariusze ponownie udostepnili mi internet oraz 
poczestowali mnie obiadem (jak przyznali, woda i jedzenie jest bez ograniczen). 

Wczesnym popoludniem ruszylme w droge do Shahe. Bylo nie daleko, wiec pomimo 
spacerowego tempa i tak dotarlem o 15.00 do miasta. Tam udalem sie do namiotu 
wolontariuszy, aby zapytac sie o tani nocleg. Po chwili zaproponowali za 50Y i dwoch nawet 
zaprowadzilo mnie na miejsce. Byl to tani hostel z pokojami bez okien, ale bylo gdzie 
postawic rower a na podworzu byla woda biezaca, ktora mooglem wykorzystac do prania. 
Kiedy po 16-stej zabralem sie za pranie okazalo sie, ze ten hostel nie moze przyjmowac 
obcokrajowcow. Wolontariusze chcieli mnie od razu stamtad zabrac (jakos nie mogli sie ze 
mna rozstac) ale ja na to, ze musze skonczyc pranie i wyczyscic sprzet.  

O 18.40, z wilgotnymi rzeczami, ruszylem z wolontariuszami na poszukiwanie hotelu. 
Szybko sie jednak okazalo, ze nie ma wolnych miejsc. Wowczas jeden czlowiek powiedzial 
wolontariuszom , ze jest tani hotel w Changping. Nie sprawdzili jednak tego, ani nie potrafili 
podac dokladnego adresu tylko kazali tam jechac, pomimo ze do zmroku nie wiele pozostalo. 
Wowczas stwierdzilem, ze mam ich dosc. Podziekowalem im i pod pobliskim hotelem 
zrobilem sobie kolacje. Klika osob zainteresowalo sie mna i zaczeto szukac hotelu. 
Bezskutecznie, brak wolnych miejsc. Ok. 22-iej nagle zrobilo sie wolne miejsce w hotelu (tam 
gdzie stalem) za 450Y (najwyzsza stawka w cenniku). Podziekowalem i powiedzialem, ze po 
4 miesiacach podrozy niestac mnie na taki wydatek. 45 minut pozniej mialem juz w tym 
hotelu ustawione w rogu holu lozko i prysznic w pokoju sluzbowym. Dwoch mlodych 
ochroniarzy zalatwilo to dla mnie u menadzera hotelowego! 

 

dystans dnia – 19,39 km 
czas jazdy – 1:40:54 h 
średnia pr ędko ść – 11,53 km/h 
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Ostatni dzien podrozy rozpoczal sie dobrze. Wyspany, w dobrym humorze (pomimo 
przeziebienia) o 6.30 ruszylem w droge. Do przejechania bylo tylko 30 km, ale trzeba bylo 
sie dostac do Centrum Pekinu. Jadac spokojnie, z przerwa na sniadanie, punktualnie o 10.00 
dotarlem na Plac Tiananmen. Nareszcie! 4 miesiace drogi, 10255 km i ponad 596 godzin 
jazdy na rowerze. ! Koniec! Cieszylem sie bardzo z dotarcia do celu, ale odczuwalem jakas 
pustke. Co dalej? 

Na Tiananmen spotkalem wczesniej poznanych rowerzystow z Tajwanu. Dotarl tam 
takze rowerzysta z Indii. Dla mnie jednak pobyt na Tiananmen byl meczacy. Strasznie 
duszno i parno, a na dodatek tlumy ludzi chcacych zrobic sobie ze mna zdjecie. Na dodatek 
koledzy z Tajwanu ludzi jeszcze zachecali opowiadajac im, jakiego to wyczynu dokonalem. 
Kiedy juz pozegnalem sie z Tajwanczykami i ruszylem w kierunku Ambasady RP, zgarnela 
mnie milicja za przejazd zamknieta droga (45 min wczesniej byla otwarta). Jednak 
tradycyjnie juz skonczylo sie na spisaniu danych z paszportu. Pozniej jeszcze dlugo 
kluczylem na objezdzie, ale wkoncu dotarlem na miejsce. 

Przed Ambasada RP spotkalem szermierza z dawnych lat, Pana Leszka Pawlowskiego, 
a na terenie Ambasady udzielilem wywiadu dla Polskiego Radia „euro”. Po dlugich 
staraniach udalo sie Pani Konsul B. Golebiewskiej (i jej wspolpracownikom) znalezc dla mnie 
w miare tani (jak na Pekin i Igrzyska) hotel – pokoj jednoosobowy, 5 km od Tiananmen za 
240Y (ok. 75 zl). Na miejscu okazalo sie, ze hotel jest nawet przyjazny dla rowerzystow – 
pozwolili mi rower zabrac do pokoju. Po targach w cenie jest sniadanie, a internet ma byc za 
dobe w cenie 10Y (3 zl) 

Po zakwaterowaniu sie, zrobilem sobie krotki spacer (rozeznanie) po okolicznych 
ulicach. Wieczorem ogladalem w TV Ceremonie Otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 
oraz wyslalem kilka SMSow. Udzielilem takze krotkich wywiadow przez telefon dla TVP 
Gdansk i Radia Gdansk. 

 

dystans dnia – 54,94 km 
czas jazdy – 3:48:25 h 
średnia pr ędko ść – 14,43 km/h 
dystans calkowity – 10278 km 
calkowity czas jazdy – 597:20 h 
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Po sniadaniu wybralem sie rowerem (bez przednich sakw, a tylne byly lzejsze o polowe) 
na pierwsze moje zawody na Igrzyskach Olompijskich. Byl to start kolarzy szosowych. 
Oczywiscie wzbudzilem zainteresowanie kibicow, ale takze naszych zawodnikow. Kiedy 
przejezdzalem niedaleko ich namiotu, jeden z nich podal mi zimny sok! Organizatorzy 
utrudnili ogladanie kibicom zawodow jak tylko sie da – mozna bylo obejrzec tylko pierwsza 
1/3 dystansu, ale bez pierwszych 2 km! 

Po starcie kolarzy ruszylem odebrac bilety – byly w Olympic Green Archery Field. 
Niestety, ale ta nazwa byla zbyt skomplikowana nawet dla wolontariuszy obslugujacych 
Igrzyska (tam odbywaja sie zawody lucznicze). Nie wiedzieli, co to jest i gdzie jest. Sporo sie 
nabladzilem, ale wkoncu dotarlem i przedstawiciel Club&Travel, Pan Tomasz Uss mogl mi 
przekazac moje bilety.  

Kiedy wrocilem do hotelu, akurat zaczal sie drugi set siatkowki kobiet w meczu Polska – 
Kuba. Niestety, przegralismy. Nie lepiej tez bylo w ogladanym rowniez w telewizji kolarstwie, 
po ktorym udzielilem krotkiego wywiadu dla Faktow TVN. Wieczorem wybralem sie jeszcze 
na spacer, ale z powodu przeziebienia cizko mi sie oddycha w tym upale (o 20.20 bylo 32 
st.), wiec szybko wrocilem do hotelu. 

 

dystans dnia – 52,52 km 
czas jazdy – 3:21:45 h 
średnia pr ędko ść – 15,62 km/h 
dystans calkowity – 10331 km 
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Niedziele, podobnie jak wszystkie w duzych miastach podczas mojej podrozy, zaczalem 
od udania sie na na Msze Sw. Tym razem byla to Kaplica na terenie Ambasady RP, a Msza 
Sw. Byla odprawiana przez Ks. Michala. Po niej zostalem w Ambasadzie na przyjeciu 
zorganizowanym z okzaji Dnia Polskiego na Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2008. Bylo wielu 
bylych sportowcow, trenerow, dzialaczy, dziennikarzy, itd. 

Z przyjecia udalem sie bezposrednio na polfinaly i finaly zawodow luczniczych 
w druzynie kobiet (niestety, juz bez Polek, a szkoda bo mialby szanse). Same zawody byly 
emocjonujace, a zwyciezyla w ladnym stylu Korea Poludniowa. Szkoda tylko, ze na 
trybunach bylo zajetych okolo 50% miejsc, a podobno zabraklo biletow dla chetnych kibicow. 
Do tego sluzby porzadkowe nie pozwalaja zawodow ogladac na stojaco (groza 
wyprowadzeniem) oraz wywieszac transparentow. 

Po zawodach mialem niespelna godzine do zawodow siatkarskich. Autobusem bez 
szans zdazyc na czas (do tego przesiadka), a taksowek brak. Postanowilem wiec pojechac 
autobusem do miejsca przesiadkowego (kilkanascie minut), a nastepnie lapac taksowke. 
Udalo sie. Wszedlem chwile po rozpoczeciu, na szczescie meczu Bulgaria – Chiny. My 
z Niemcami dopiero po nich. Bulgarzy sie bawili, wiec pozwolili Chinczykom ugrac seta. 
Pozniej wiekszosc chinskich kibicow poszla do domu, a ich dobre miejsca zajeli Polscy kibice 
(niemieckich byla garstka, skutecznie zagluszona). Polscy kibice zrobili taki halas, ze 
chinczycy, ktorzy zostali, po chwili rowniez zaczeli wychodzic. Mecz byl ladny, no 
i wygralismy. 

Powrot po polnocy do hotelu to dramat. Niby mieszkam niedaleko, ale nikt nie wiedzial, 
w ktora ulice mam skrecic. Pokazywalem na mapie, ale bez efektu. Autobusow brak. 
Pojawila sie taksowka, ale kierowca nie chcial jechac, bo nie wiedzial gdzie to jest. Po chwili 
pokazywania na mapie, na okolo, ale dojechal.
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126 dzie ń wyprawy 

Po sniadaniu udalo mi sie w salonie fotograficznym zdobyc internet na niespelna dwie 
godziny. O 11.00 ruszylem pieszo do Olympic Green. Po 45 min. dotarlem na miejsce. 
O 12.30 byl mecz Kuba – USA, a po nim Brazylia – Rosja. Mecze byly interesujace, 
a kubanki i brazylijki bez wiekszych problemow poradzily sobie z rywalkami. Po meczu 
rowniez postanowilem przejsc sie pieszo do hotelu. Droga prowadzi czesciowo wzdluz 
parku, a czesciowo w nowo wybudowanej dzielnicy. Bardzo przyjemny spacer. 

Wieczorem musialem zrobic kolejne drobne pranie oraz obejrzalem w telewizji mecz 
siatkowki kobiet Chiny – Polska. Szkoda, ze znowu przegralismy.
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Dzien zaczal sie od potwierdzenia niekompetencji wolontariuszy. Otoz wg nich, ze 
swojego hotelu mialem jechac 2 autobusami ok. 40 min. na zawody w szermierce. 
W rzeczywistosci jechalem 3 autobusami ponad dwie godziny. Przez to spoznilem sie na 
walke M. Koniusza. Na szczescie tylko troche. A walke wygral. Czekajac na jego kolejna 
walke z kibicami z Racotu, poznalem polskich reprezentantow na IO Pekin 2008 – S. Mocka, 
S. Gruchale oraz I. Marcinkiewicz. Szkoda tylko, ze M. Koniusz przegral swoja druga walke 
i odpadl z dalszej rywalizacji. 

Droge powrotna postanowilem pokonac metrem. Zaskoczylo mnie pozytywnie – czyste, 
kilmatyzowane, przestronne i napisy w j. angielskim. Niestety, mialem az 4 przesiadki. 
U siebie w hotelu zjadlem i zaszedlem na chwile do zakladu fotograficznego skorzystac 
z internetu. Spieszylem sie na 20.00 na siatkowke. Niby wszystko w jednym miescie, ale 
przedostanie sie z jednego miejsca na drugie zajmuje duzo czasu. 

Przed hala siatkarska poznalem Pana Wojciecha Kupczyk z Brodnicy. Tak samo jak ja 
mial bilety na mecze Chin z Wenezuela oraz Japonii z Bulgaria. Siedzac przed hala 
zauwazylismy, ze sporo biletow jest sprzedawanych przez „konikow”. Maja ich chyba troche 
za duzo, poniewaz machali nimi nawet w poblizu sluzb porzadkowych. Ale na mecz Polek 
z Japonkami nie mieli. Same mecze byly bardzo interesujace i emocjonujace. Bardzo fajnie 
sie je ogladalo.
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Po  sniadaniu udalem sie do Centrum Pekinu, aby zobaczyc Zakazane Miasto (bilet 60Y 
– brak znizek). Ponad dwie godziny zajelo mi zwiedzanie Miasta i to nie wszystko 
zobaczylem – czesc byla zamknieta, a wystawy ogladalem w expresowym tempie. Ale warto 
bylo zajrzec w to miejsce. Nastepnie udalem sie na Glowny Dworzec Kolejowy, aby 
zorientowac sie w kwestii wyjazdu. Porazka. Nikt na dworcu nie mowil w innym jezyku niz 
chinski. Pomimo pomocy wolontariusza i jednego podroznego udalo sie ustalic tylko tyle, ze 
nikt nie zamierza mnie obsluzyc. Bo skoro chce jechac za granice to musze isc do 
posrednika w miedzynarodowym hotelu. Poszedlem tam z wolontariuszem (przyklad 
niezaradnego czlowieka) do hotelu, a tam u posrednika dowiedzialem sie, ze on obsluguje 
tylko trase Pekin – Moskwa, a do Wladywostoku to musze isc na dworzec kolejowy! 

Nie mialem sil ani czasu, aby wracac na dworzec kolejowy.Podziekowalem 
wolontariuszowi i ruszylem metrem (4 przesiadki) na zawody lucznicze. Niestety, metro nie 
dojezdza do Olympic Green Archery, wiec ostatnie kilometry pokonywalem autobusem. Na 
miejscy nim wolontariusze spostrzegli, zdozylem usiasc na trybunach w miejscu 
przeznaczonym dla trenerow i zawodnikow – akurat z Polska reprezentacja (znaja mnie juz)! 
Pomoglem im dopingowac R. Dobrowolskiego. Udalo sie. Wygral po dogrywce z Ukraincem. 
Cale zawody, w tym walka Polaka, byly bardzo emocjonujace. 

O 18-stej wychodzilem juz z zawodow i autobusem udalem sie do Capital Gymnasium. 
Powod oczywisty – graja polskie siatkarki. Biletu nie mialem, ale liczylem, ze uda sie go 
zdobyc przed hala. I byly, ale cena nie do przjecia – poczatkowo chcieli ok. 1500Y, a gdy 
Chini objely prowadzenie w setach 2:0 (ten sam bilet, graly przed Polkami), spadla do 700Y. 
Ale Polscy kibice chcieli dac maksymalnie 500Y. Wiec wszyscy tylko nerwowo krecili sie. 
W polowie czwartego seta zostala wyniesiona z hali duza liczba zuzytych juz biletow (weszli 
na nie ludzie na mecz Chinek). I na te bilety, zupelnie za darmo weszla duza grupa kibicow 
(chyba ok. 100). Dopiero wowczas organizatorzy zorientowali sie i przestali na te bilety 
wpuszczac ponownie kolejne osoby. Szkoda tylko, ze niesione dopingiem setek gardel 
polskie siatkarki przegraly z Japonkami. 

 

 

 
ciąg dalszy czytaj na: http://wyprawy21.cykloid.pl  

 


