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12.05.2008 r. poniedziałek 
35 dzie ń wyprawy 

 

 Budzik miałem ustawiony na 6.30, ale pospałem sobie trochę dłuŜej. Później 
skorzystałem z dobrodziejstwa mieszkania w mieście, tj. ciepłej, bieŜącej wody. Było takŜe 
obfite śniadanie i Ŝywność na drogę (głównie słodycze). A na koniec oczywiście poŜegnanie 
z moimi gospodarzami. 

 Wyruszyłem ok. 9.30. Wyjazd z Centrum NoŜnego Nowogrodu okazał się prosty 
i dobrze oznakowany. Droga właściwie od samego początku była dobrze „pofalowana”, ale 
podjazdy były poniŜej 2 km i nie przekraczały 12% nachylenia (wg znaków). Ok. 87 km trafiło 
mi się 15 km fatalnej nawierzchni – w pewnym miejscu doły były po kolana, a droga wąska – 
nawet TIRy nie próbowały mnie wyprzedzać! Były bardzo ciepło – pierwszy raz cały dzień 
jechałem w krótkich spodenkach i koszulce. Był lekki wiaterek, który tylko czasami 
przeszkadzał. Ale przede wszystkim były wspaniałe krajobrazy. Nierówny teren, na którym 
były uprawy (lub łąki) oraz lasy – głównie brzozowe (zaczyna się!). Tak jakbym jechał przez 
inną krainę – wszystko uporządkowane, ułoŜone, nawet chyba czyściej niŜ we 
wcześniejszych rejonach. 

 Odpoczywając w NiŜnym N. pomyślałem sobie, Ŝe fajnie byłoby na nocleg w Kazaniu 
(pewne miejsce) dotrzeć w środę wieczorem. To jakieś 400 km, z czego na dziś było 130 km. 
Ok. 20 wjechałem do wioski, ale na liczniku było 128 km, więc chciałem pojechać do 
następnej. W niej jednak było duŜo straganów z jabłkami, gruszkami i kiszonymi ogórkami. 
Jeden ze sprzedawców wypatrzył mnie i podszedł do drogi jak go mijałem i dał jabłko 
i gruszkę! 

 Nocleg, tradycyjnie juŜ bez większych problemów, dostałem u dyrektora miejscowej 
szkoły podstawowej. Nagrał na wideo krótki wywiad ze mną, poczęstował dwoma kieliszkami 
wódki i zaprosił do bani. To był raj dla mojego ciała – pierwsza moja bania podczas tej 
podróŜy. Było co prawda tylko 65 stopni ciepła, ale i tak było super. A później do 23.30 była 
rozmowa przy kolacji. Opowiedział mi wówczas o grupie kolarzy, którzy jadą Moskwa – 
Pekin i będą w jego Rejonie (jako goście) 15.05.2008 r. – moŜe się spotkamy na trasie. 
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13.05.2008 r. wtorek 
36 dzie ń wyprawy 

 

 Przebudziło mnie zimno w moim oddzielnym domku, w którym spałem. Gdybym spał 
w moim puchowym śpiworze z Cumulusa, nie byłoby tego problemu. A tak skończyło się na 
tym, Ŝe ponownie włączyłem grzejnik elektryczny na pełną parę i ubrałem ciepłą bluzę. Mój 
gospodarz przyszedł po mnie o 7 rano, aby zabrać na śniadanie. Przed 8 byłem juŜ na trasie 
z załoŜeniem, Ŝe muszę przejechać 140 km. 

 Droga była mniej pagórkowata niŜ wczoraj, ale nadal kręta i dziurawa miejscami, 
a miejscami super. Przez cały dzień jechałem „aleją” pośród drzew, a co kilka kilometrów 
była jakaś miejscowość. Po jakiś 40 km wjechałem na teren Republiki Czuwaszji. Znaku 
informacyjnego nie widziałem, ale zauwaŜyłem, Ŝe wszystko jest jakby bardziej zadbane, 
mniej śmieci przy drodze. Ceny najniŜsze, jakie dotychczas spotkałem: czarny chleb – 
13,50 rub., lody w wafelku (z zamraŜarki) – 4,50 rub., a kawa na stacji benzynowej – 7 rub. 
(herbata – 6 rub.). Ale najfajniejszy jest język Czuwaszy – nic z niego nie rozumiem 
(oczywiście mówią teŜ po rosyjsku). Chciałem zobaczyć ich stolicę Czebaksary, ale 
musiałbym nadłoŜyć 15-20 km, kolejna godzina to min. na zwiedzanie, a dla mnie priorytet to 
dotrzeć jutro do Kazania bez zbędnego przemęczania się.  

 Jadąc tradycyjnie juŜ zwalniam w miejscach postojów dla TIRów, ale „naszych” nie 
widać. Natomiast Rosyjscy kierowcy sami mnie zaczepiają. Od nich to wiem, Ŝe jak mogę to 
powinienem jechać po trasie przez Pietropawłowsk (Kazachstan) – lepsza i krótsza droga. 
Po południu udało mi się jednak spotkać dwóch „naszych” – wracali juŜ do domu, byli 
niedaleko granicy chińskiej. Pytali się czy czegoś mi trzeba, ale ja grzecznie podziękowałem. 
Wówczas postanowili podreperować mój budŜet – „przyda się”! 

 140 km wypadł przed samym miasteczkiem, ale była dopiero 19, więc zjechałem do 
pobliskich domów, aby poprosić o wrzątek do herbaty. Młoda kobieta dała mi wodę 
i zaczęliśmy rozmawiać. Po chwili dołączył jej mąŜ. Jak wypiłem herbatę, zaprosili mnie do 
domu na zupę szczawiową. Jak zjadłem i zacząłem się zbierać, „bo 20.00, a ja jeszcze nie 
wiem, gdzie będę spał”, oni na to, Ŝe mają klucze od domku znajomej i tam mogę spać! 
Wieczór spędziliśmy na wspólnej rozmowie zajadając suszoną rybę i popijając lokalne piwo. 

 

dystans dnia – 140,09 km 
czas jazdy – 7:58:54 h 
średnia pr ędko ść – 17,55 km/h 
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14.05.2008 r. środa 
37 dzie ń wyprawy 

 

 Obudziło mnie słońce po 6 rano, ale pospałem sobie jeszcze trochę, poniewaŜ 
śniadanie było po 7 (zupa mleczna, chleb z serem, herbata). Na koniec tradycyjne zdjęcie 
z moimi gospodarzami i w drogę. Chciałem dotrzeć na 18 do Kazania na otrzymany 
w niŜnym N. adres, więc jechałem dłuŜszymi etapami. Po kilku kilometrach kolano przestało 
boleć, więc wydawało się, Ŝe wszystko idzie zgodnie z planem. Niestety po 50 km miałem 
najpierw cięŜki podjazd, a następnie „dopadł” mnie na kolejne 40 km silny wiatr (strasznie 
mnie wymęczył), a to kończył kolejny, cięŜki podjazd. A na dodatek przez ponad 20 km nie 
miałem, gdzie zaopatrzyć się w wodę do picia i jedzenie. 

 Nie wiem, w którym miejscu wjechałem na teren Republiki Tatarstanu, ale jak na razie 
widać, Ŝe to druga z rzędu całkiem fajnie „zadbana” i wyglądająca Republika.  Tylko jakby 
mniej lasów. Natomiast przejeŜdŜałem przez duŜe rozlewisko wodne, a w samym Kazaniu 
przez Wołgę. W samym mieście widać bardzo duŜy rozwój i niezliczoną ilość inwestycji 
(w tym drogowych i budowlanych).  

 Na miejsce dotarłem lekko spóźniony, ale udało się. Podczas mojej wieczornej 
obecności w Kazaniu udało mi się poznać miejscowego proboszcza Parafii Katolickiej, Ks. 
Diogenesa (Argentyńczyk), Ks. Michała (Polak), Maxa (Rosjanin) oraz trzy młode osoby 
z Demokratycznej Republiki Kongo. Opowiedzieli mi o pewnym niezwykłym, głębokim 
kanionie w ich kraju. OtóŜ nie moŜna się do niego zbliŜyć na odległość 5 metrów, poniewaŜ 
sam wciąga na zasadzie przyciągania na dół (nie robiąc krzywdy). Natomiast po 10-15 min. 
sam takiego „gościa” wyrzuca z powrotem do góry! Podobno naukowcy od wielu lat 
zastanawiają się, jak to się dzieje, ale na razie nie doszli do tego. Wieczorem oglądałem 
zwycięski dla Zenitu Sankt Petersburg finał Pucharu UEFA z Glasgow Rangers. 

 

dystans dnia – 135,85 km 
czas jazdy – 8:05:18 h 
średnia pr ędko ść – 16,79 km/h 
dystans całkowity – 2616 km 
całkowity czas jazdy – 152:26 h 
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15.05.2008 r. czwartek 
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 Poranek uplynal dosc spokojnie. Przed 10 wybralismy sie z Ks. Michalem na szybkie 
zwiedzanie Kazania. Byl Kreml (zabytek UNESCO), dwie cerkwie, meczet, Obraz Matki 
Boskiej Kazanskiej oraz krotki spacer po starowce. Bylo tak zimno i wial silny wiatr, ze nawet 
nie chcialo sie dlugo chodzic. Pozniej przyszla kolej na internet – byl bardzo wolny, ale udalo 
sie wszystko wyslac. 

 To tyle z Kazania. Ok. 16.30 wyruszylem w dalsza droge. Okazalo sie, ze wiejacy 
wiatr glownie mi sprzyja, wiec pomimo dwoch postojow juz o 20.00 mialem przejechane 
60 km. Kawalek dalej zauwazylem wioske. Prowadzila do niej polna droga, ale wydawalo sie, 
ze wioska jest stosunkowo niedaleko, a droga jest utwardzona. W rzeczywistosci byla 
oddalona od asfaltu o 4 km, z czego 2 km byly dobre, a pozostale prowadzily przez pole, 
ktore nasiaklo i trzeba bylo przedzierac sie przez blotnista, klejaca mazie. Rower do wsi 
jakos dociagnalem, ale noclegu nie udalo sie znalezc. Jakas kobieta chciala mnie wziasc na 
noc, ale w domu nie bylo mezczyzny, wiec mnie nie mogla przyjac pod dach (muzulmanie). 
Polecila nocleg w opuszczonym domu, gdzie latem nocuja dodatkowi pracownicy Kolchozu. 
Zdesperowany, a jednoczesnie zawiedziony takim obrotem sprawy, przy pomocy Siergieja 
i Fenisa trafilem do wskazanej chaty, w ktorej to oni popijali. Nie mialem ochoty, ale nie 
bylem wstanie wrocic do asfaltu, tym bardziej, ze zaczynalo sie sciemniac. Nocleg przypadl 
mi na duzej, drewnianej lawie, przy rozpalonym do granic mozliwosci piecu (nad ranem 
nawet otworzylem drzwi na dwor). Moi nowo poznani kompani mowili w dwocj jezykach – 
rosyjskim i turkmenskim, ktorego w ogole nie rozumialem. Nie do konca chyba zdawali sobie 
sprawe, ze Polska jest niezaleznym panstwem – poczatkowo chyba mysleli, ze jest jedna 
z Republik wchodzacych w sklad Rosji! Do domu spac poszli po 24.00. Siergiej, traktorzysta 
z Kolchozu, obiecal wstac o 5.30 i wywiezc mnie do asfaltu. 

 

dystans dnia – 69.89 km 
czas jazdy – 3:29:15 h 
srednia predkosc – 20,20 km/h 
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16.05.2008 r. piatek 
39 dzien wyprawy 

 

 W nocy bylo tak goraco (a i ja bylem czujny), ze nie wiele pospalem. Wstalem o 5.30 
i zabralem sie za odklejanie blota z roweru – stal w izbie, wiec to z wierzchu zdazylo 
zaschnac. Tak jak przypuszczalem, Sergiej nie pojawil sie. Natomiast ja szukajac we wsi 
traktoru (ew. samochodu), trafilem na jego tate, ktory go obudzil i zoobligowal do pomocy 
(bezplatnej!). Zaczepiajac przyczepe na placu w Kolchozie, troche sie rozejrzalem – 
zauwazylem bardzo duzo nowoczesnego (i drogiego) sprzetu rolniczego, produkowanego 
glownie w USA! O 7.30 Siergiej wysadzil mnie jakies 300 metrow od glownej drogi – widac 
bylo, ze jest po alkoholu i pewnie bal sie zblizyc do niego z obawy przed milicja. 

 Droga minela szybko – wial wiatr, ktory glownie sprzyjal, a wzniesien pow. 8% bylo 
nie wiele. Bylo slonecznie, ale niezbyt cieplo. A poznym popoludniem przez chwile padal 
deszcz ze sniegiem i grad. Pomimo kilku dluzszych postojow ok. 140 km poczulem, ze nogi 
maja dosyc. Bylo to na krotko przed wjazdem do miasta Nabereznye Celny. Obnizylem 
tempo i jakos dotarlem do miasta. Prawie caly dzien nie mijalem sklepow spozywczych przy 
drodze, wiec w miescie trzeba bylo uzupelnic braki. Zauwazylem sklep osiedlowy i tam 
postanowilem zrobic zakupy oraz posilic sie. Roweru przypilnowaly mi dwie babcie 
sprzedajace slonecznik przed sklepem I jednej maz. Rzucilem im haslo noclegu i poszedlem 
na zakupy. Nastepnie jedzac kanapki jeszcze troche porozmawialismy o moich skromnych 
potrzebach noclegowych. Akurat prace skonczyla jedna z pan, po ktora przyszedl maz. Oni 
zaproponowali, abym przyszedl do nich na noc. 

 Tak tez sie stalo. Rower trafil do garazu, ktory byl kawalek drogi od bloku. Kiedy 
Masza przygotowywala kolacje, Sasza urzadzil mi mala degustacje wina i wodki wlasnej 
roboty. Jednak z uwagi na fakt, ze codziennie moje nogi ciezko pracuja, musialem szybko 
podziekowac, chociaz bylo smaczne, podobnie jak kolacja. Wieczorem byl jeszcze zwycieski 
mecz dla Rosji w hokeju z Finlandia. 

 

dystans dnia – 159,66 km 
dystans calkowity – 2846 km 
czas jazdy – 7:38:14 h 
calkowity czas jazdy – 163:33 h 
srednia predkosc – 20,90 km/h 
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17.05.2008 r. sobota 
40 dzien wyprawy 

 

 Sasza (jak wiekszosc starszych osob) nie moze rano dlugo spac. Niestety w efekcie 
ja juz przed 6 rano bylem na nogach i sie nudzilem, poniewaz Masza podala sniadanie 
(bardzo obfite) dopiero po 7.00. Przy sniadaniu jeszcze sobie troche porozmawialismy 
i w droge ruszylem ok. 8.30. 

 Niestety, ale moje nogi odczuwalu kilometry z dnia poprzedniego, a na dodatek wiatr 
juz tak nie sprzyjal – mialem na przemian z boku i w plecy, a czasami jechalem pod wiatr. 
Droga nie byla zbyt trudna technicznie, ale plaska tylko czasami sie zdazala. Jednak 
w sumie to jechalo mi sie dobrze i pomimo kilku przystankow, o 16 mialem przekroczone 100 
km. Wowczas troche zaczelo bolec lewe kolano, wiec zwolnilem oraz zrobilem sobie 1,5 
godzinny postoj. Nie musialem sie spieszyc – plan do wykonania na dzien to przekroczyc 
120 km. 

Na 127 km trafilem na wioske polozona przy glownej drodze (marzenie). W drugim domu 
z brzegu dostalem herbate, o ktora poprosilem. Po chwili gospodyni poczestowala mnie 
swiezym mlekiem. W trakcie rozmowy z jej dwoma nastoletnimi synami okazalo sie, ze 
musze przesunac zegarek do przodu o dwie godziny (bylem przygotowany na jedna – 
wjechalem na teren Republiki Baszkiri). W tym domu nie dostalem jednak noclegu – wdowa 
z dowma synami bala sie. Zblizala sie 22. Ruszylem w glab wsi. Chwila szukania i udalo sie. 
No i najwazniejsze – byla rozgrzana do granic mozliwosci baszkirska bania. A na kolacje 
byla zupa na podrobach, herbata z mlekiem, domowy chleb i slodycze.  

Kladlem sie spac po 24. 

 

dystans dnia – 129,00 km 
dystans calkowity – 2975 km 
czas jazdy – 6:44:39 h 
calkowity czas jazdy – 170:18 h 
srednia predkosc – 19,12 km/h 
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18.05.2008 r. niedziela 
41 dzien wyprawy 

 

 Troche sobie pospalem – gospodarz obudzil mnie na sniadanie dopiero o 8.30 – 
jajecznica, chleb i dzem truskawkowy – wszystko domowej roboty. W droge wyruszylem ok. 
9.30. Droga byla pofalowana, ale bez dlugich podjazdow. Wiatr raczej sprzyjal, a po poludniu 
na dobre wyszlo slonce. Tylko nogi jakby byly troche z waty. Generalnie to czuje, ze po 
przerwie w Moskwie nie mam juz takich sil. 

 Dzien pewnie minalby bez historii, gdyby nie przystanek po 85 km drogi. Jakoze nie 
mialem juz prawie wody, a do najblizszego miasta bylo ponad 20 km, postanowilem 
uzupelnic jej zapas w przydroznej restauracji. Przy okazji rozpytalem sie o ceny jedzenia, ale 
na zakupie slodkiej wody poprzestalem. Poprosilem takze kubek przegotowanej wody do 
rozpuszczenia Vitamin. Gdy je popijalem na laweczce przed restauracja, zagadnal mnie 
porzadkowy. Chwile porozmawialismy o wyprawie i ten oddalil sie do kelnerek. Uplynely 
moze 3 min. i wrocil z powrotem z pytaniem, czy nie mam ochoty na obiad – barszcz 
z chlebem, surowka i cieburak? Wszystko gratis! Pyszne bylo. 

 W miejscowosci Kuszarenkowo zrobilem sobie ponad godzinny postoj – mialem 
przejechane 108 km, a bylo ok. 17. Tam tez znalazlem delikatesy z tania spozywka – 
niestety zblizaja sie gory, w ktore zamierzam pojechac bez zbednej wagi, wiec duzo nie 
kupilem. Po przerwie ruszylem w dalsza droge. Po pojawieniu sie na liczniku 120 km, 
zaczalem rozgladac sie za noclegiem – taki byl plan dnia. Zjechalem z drogi do pobliskiej 
wioski i trafilem na rodzine z czworka dzieci (synowie). Byla 19, mialem czas, wiec 
poprosilem o herbate. Nim pojawila sie na stole w letniej kuchni, gospodarz zdazyl mi 
zaproponowac nocleg, Wieczorem (a wlasciwie w nocy) byl zwycieski dla Rosjan mecz 
finalowy Mistrzostw Swiata w hokeju z Kanada. 

 

dystans dnia – 125,74 km 
dystans calkowity – 3101 km 
czas jazdy – 6:08:40 h 
calkowity czas jazdy – 176:26 h 
srednia predkosc – 20,46 km/h 
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19.05.2008 r. poniedzialek 
42 dzien wyprawy 

 

 Ponownie pospalem sobie do 8.30. Spokojnie przygotowywalem sie do drogi 
a gospodyni zajela sie sniadaniem – tym razem oprocz chleba i wedliny byly nalesniki 
z twarogiem! Jedzenie bylo mile i trwalo dosc dlugo – nikomu sie nie spieszylo. W dalsza 
droge wyruszylem ok. 10.30. 

 Przy drodze obok wioski stala milicja – 2 typowych panow z drogowki i jeden troche 
wyzej usytuowany – ten mnie zatrzymal i zadawal duzo pytan, np. skad, dokad, po co oraz 
zrobil mi zdjecie z jednym z milicjantow. A na koniec zapytal, jakie wioze podarki – chcial cos 
dla siebie! Ja mu na to, ze przepraszam, ale moj bagaz jest taki ciezki, ze nie bylo miejsca. 
Ze mam czesci zapasowe i uwaga zeszla na zmiane opon i stan zuzycia obecnych. Miedzy 
czasie jeden z kierowcow samochodow osobowych im sie “nawinal”, wiec przeprosilem 
panow i ruszylem dalej. O passport znowu nawet nie zapytali. 

 Po przejechaniu 29 km zobaczylem na wzniesieniu w oddali nowe bloki w Ufie. 
Jednak do Centrum, gdzie mialem noclego, musialem jeszcze jechac ponad 20 km. Miasto 
nie zrobilo wiekszego wrazenia – typowe blokowisko z duza iloscia zieleni. Ostatecznie na 
miejsce dotarlem ok. 15. Byla kapiel, pranie, smaczny obiad. A nastepnie computer, internet 
oraz kontakt telefoniczny z najblizszymi – bylem pod telefonem stacjonarnym, wiec mozna 
bylo bez przeszkod do mnie dzwonic. 

 

dystans dnia – 53,11 km 
dystans calkowity – 3154 km 
czas jazdy – 3:06:09 h 
calkowity czas jazdy – 179:32 h 
srednia predkosc – 17,12 km/h 
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20.05.2008 r. wtorek 
43 dzien wyprawy 

 

Poranek niczym specjalnym nie roznil sie od pozostalych, no moze z malymi 
wyjatkami - dostalem kanapki na droge oraz udalem sie do apteki, aby rozejrzec sie za 
solidna odzywka. Bez szans. Kobieta chciala mi najpierw wcisnac zwykle witaminy, bo 
innych nie ma. A jak pokazalem odzywke, ktora kupilem w Moskwie, to od razu byla, tyle ze 
o 20% drozej! W drodze, jeszcze w Ufie, kupilem jakies witaminy w tabletakach - tu jednak 
sprzedawczyni najpierw porownala zawartosc witamin jakie mialem z Polski i swoich, 
a dopiero pozniej polecila. 

Nie spieszac sie, wyruszylem przed 11 z zalozeniem, ze 400 km do Czelabinska 
podziele na 4 dni, aby w gorach oszczedzic kolano. Jednak dzis zrobilem troche wiecej 
kilometrow niz srednia, poniewaz tylko ostatnie 25 km mozna bylo nazwac jazda w gorach. 
Wczesniej bylo kilka wzniesien, podobnych do tych, ktore mialem po drodze wczesniej. A na 
dodatek, oprocz pierwszych 25 km, wiatr mi sprzyjal. Robilem takze duzo przystankow. Na 
pierwszym przystanku dla TIRow za Ufa zauwazylem samochod na polskich rejstracjach, 
ktorego kierowca byl Bialorusin. Porozmawialismy sobie z Dmitrim (bardzo mily czlowiek) 
dluzsza chwile i zrobilismy zdjecie na pamiatke. Na kolejnym postoju byly dwa TIRy 
z Polskimi kierowcami. Rowniez byla chwila milej rozmowy z rodakami. Podobnie troche 
czasu stracilem na rozmowe z milicjantami, a ok. 19 zauwazyli mnie ludzie z przydroznego 
baru i zawolali. Poczestowali mnie herbata, a nastepnie obiadem i ponownie herbata. Jedzac 
i rozmawiajac troche sie rozejrzalem - calkiem fajne miejsce. Jest tam hotel i domki 
letniskowe oraz restauracja. A wszystko to znajduje sie kolo miasta Asza, na 1564 km do 
Moskwy, po prawej stronie. Za ta restauracja zaczely sie prawdziwe "gorki". 

Nocleg wypadl w miescie Sim. Pytani Ludzie (przydrozni handlarze) wzdluz glownej 
drogi nic nie wskazali, a jedynie jeden Ormianin z przydroznego baru poczestowal mnie 
herbata. Wiec zjechalem na skraj miasteczka i tam pierwszy zagadniety czlowiek pozwolil mi 
zaadoptowac banie na noclegownie! Minusem calego dnia byl straszny upal (ok. 30 stopni). 
Na odslonietym fragmecie prawego uda (slonce mam z prawej strony, jade w szortach 
i nakolennikach) porobily sie pecherzyki - nie pomogl nawet krem z filtrem. Kolejne dni 
niestety bede musial jechac w dlugich spodniach. 

 

dystans dnia - 122,20 km 
czas jazdy - 6:12:20 h 
srednia predkosc - 19,69 km/h 
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21.05.2008 r. sroda 
44 dzien wyprawy 

 

Nocleg w bani byl spokojny, ale spanie na deskach nie bylo zbyt wygodne. Rano dostalem 
herbate i przegotowana wode do bidonow od mojego gospodarza Ormianina (interesowala 
go religia katolicka w Polsce). Do ok. 17 na drodze byl niesamowity upal. Podjazdow nie bylo 
az tak strasznie duzo i nie byly zbyt trudne (wg znakow najdluzszy mial 7 km I nie 
przekraczaly 10% nachylenia). W drodze przyszlo mi takze robic dwa razy gume w tylnim 
kole.  

 

Ok. 15 trafil sie wiejski sklep, bardzo tani, jakies 500 metrow od glownej drogi. Tam 
uzupelnilem zapasy i zjadlem kanapki oraz porozmawialem sobie ok. godziny z paniami 
z obslugi. Prym wiodla jedna, ktora interesowala cala moja podroz oraz Polska. Pod koniec 
rozmowy dala mi na droge chleb, kawalek suszonej kielbasy i prawie 1kg ciastek! Jak tylko 
wyjechalem na droge, zauwazylem postoj dla ciearowek, na ktorym spotkalem Pana 
Wieslawa z Siemiatycz. Poczestowal mnie kawa i dluzsza chwile sobie porozmawialismy. 
W tym czasie przez chwile mocno padalo – dzieki temu troche sie ochlodzilo.  

 

Mialem wowczas na liczniku 62 km, a plan byl przekroczyc 100 km. Kiedy go wykonalem, nic 
nie bylo przez kilkanascie kilometrow. Wkoncu trafilem do miasta Satka, gdzie na jego 
obrzezach dostalem nocleg. Gospodarz u brata mieszkajacego za sciana zoorganizowal 
goraca banie. U niego tez siedzielismy pozniej ponad godzine i rozmawialismy. Brat, lesnik, 
pracownik Parku Narodowego Uralu chcial mnie najpierw nastepnego dnia wiezc 
samochodem na seminarium do Czelabinska, a gdy ja zgodzilem sie tylko jechac rowerem – 
mialem sie rano spotkac z dyrektorem Parku, 3 km dalej. Oczywiscie mialy byc wspolne 
zdjecia i kasa za promocje Parku. Jakos mu jednak w to wszystko nie wierzylem. Wieczor 
z moim gospodarzem spedzilismy na rozmowie przy latarce – w tym czasie, gdy ja 
przeczekalem krotki deszcz, 50 km dalej przeszedl huragan, ktory zerwal druty elektryczne. 
Pierwszy raz od 5 lat. Probowal mnie nauczyc troche lokalnego jezyka, np. rahmat – 
dziekuje. 

 

dystans dnia – 115,02 km 
czas jazdy - 6:29:54 h 
srednia predkosc – 17,69 km/h 
max. predkosc – 64,20 km/h 
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22.05.2008 r. czwartek 
45 dzien wyprawy 

 

Przed 8 rano bylem juz gotowy do drogi – 45 min zajela mi poranna toaleta, pakowanie 
i sniadanie. Na droge do bidonow dostalem herbate. Oczywiscie brata – lesnika nie bylo. 
Poprzedniego dnia straszono mnie intensywnymi podjazdami, na ktorych mialem polec. Co 
prawda na dodatek 3 dzien z rzedu byl upal, ale z podjazdami nie bylo az tak zle – wszystkie 
pokonalem. Wg znakow najdluzsze byly po 6 km (dwa), a kont nachylenia nie przekraczal 
6% (w rzeczywistosci mogly byc troche wyzsze, poniewaz znaki w Rosji nie sa zbyt dokladne 
i czesto z drugiej strony jest troche inna informacja o koncie nachyenia). Po tych dwoch 
najdluzszych podjazdach zaliczylem 10 km zjazdu. Sam podjazd na granice Euro – 
Azjatycka byl juz krotki i niezbyt trudny. Znajduje sie on pomiedzy 1755 a 1756 km drogi od 
Moskwy w kierunku Czelabinska. Spedzilem tam ok. godziny, robiac pamiatkowe zjecia, 
wysylajac kilka SMSow i wypilem herbate w barze. Poza samym znakiem informujacym 
o granicy Europy z Azja, jest tam tylko maly bar i duzy plac. Ludzi prawie wcale. 

 

Przez kolejne dwie godziny przejechalem ok 13 km – najpierw zerwal sie wiatr i wygladalo, 
ze bedzie burza, a pozniej zjechalem do wioski aby uzupelnic zapasy i troche pojesc. Tam 
w spozywczaku zbulwersowalem sprzedawczynie faktem, ze nim o cos poprosilem, najpierw 
zapytalem ile to kosztuje. Od razu zapytala, z jakiego kraju jestem! Pozniej juz tylko 
jechalem. Droga prowadzila jakby przez plaskowyz – bylo duzo pol uprawnych i nie wiele 
wzniesien czy zjazdow. Chociaz chyba minimalnie prowadzila w dol. Na 105 km trafilem na 
wiekszy postoj ciezarowek z hotelem, wiec trzeba bylo pojechac kawalek dalej (wowczas 
ludzie raczej nie odsylaja do hotelu). Ale zaczelo straszyc burza (troche nawet kropilo). 5 km 
dalej byl zjazd do kolejnej wsi i tam sie udalem. 

 

Nocleg otrzymalem u rodziny, ktora rok wczesniej troche sie spalila – tzn. spalila sie weranda 
i fragment domu. Remont jeszcze trwa i raczej w tym roku sie nie skonczy z powodu braku 
pieniedzy – on zarabia 8000 rub., a ona 7000 rub. (dwoje dzieci jeszcze na utrzymaniu). On 
jest bardzo spokojnym i ugodowym czlowiekiem, a ona bardzo przemadrzala – wszystko wie 
zdecydowanie najlepiej, zaprzeczala nawet moim informacjom o cenach biletow kolejowych, 
ktore uzyskalem w kasach biletowych w Moskwie! Ok. 23 wrocil do domu 16-letni syn. Wraz 
z nim przed dom przyszla grupa jego przyjaciol. Probowali wywolac mnie przed dom, aby 
mogli sie ze mna lepiej poznac. Ale nie chcialo mi sie wychodzic wieczorem na dwor. Pozniej 
okazalo sie, ze chcieli abym dal 100 rub. na piwo. 

 

dystans dnia – 113,31 km 
czas jazdy - 6:28:55 h 
srednia predkosc – 17,48 km/h 
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23.05.2008 r. piatek 
46 dzien wyprawy 

 

Wstalem zgodnie z umowa z gospodarzami o 6, ale nie slychac bylo, aby ktos juz 
wstal, wiec postanowilem pospac sobie jeszcze 30 min. Z braku wody toalete ograniczono mi 
do przemycia twarzy. Sniadanie bylo bardzo dietetyczne – ziemniaki z proszku i do tego 
chleb – baton. Malo syte i malo kaloryczne. Gospodarz ok. 7.30 pozegnal sie i poszedl na 
autobus. Ja wyryszylem kilkanascie minut pozniej, robiac pamiatkowe zdjecia.  

Do poludnia bylo pochmurno i wial zimny, boczny wiatr. Ok. poludnia, kiedy wyszlo 
slonce, zrobilo sie calkiem przyjemnie. Ja mialem tylko jeden cel – dotrzec do Czelabinska 
jak najmniejszym nakladem sil i mozliwie jak najwczesniej. Jako ze drag byla prawie plaska, 
wiec szlo mi nienajgorzej. Za nim dotarlem na nocleg, przejechalem prawie cale miasto. Nic 
specjalnego, poza jedna cerkwia, nie zauwazylem. Na miejscu bylem ok. 15.30. Czekal na 
mnie obiad oraz osoby, ktore wiedzialy co to jest “cywilizacja europejska” – wiec byl prysznic, 
a jedzenie bylo bez zbednych tluszczy i kaloryczne.  

Kolano mnie troche pobolewa, glownie rano i pod koniec dnia (pomimo tabletek). 
Czuje takze, ze cale nogi jakby z waty byly. Postanowilem wiec, ze przejde sie po aptekach 
i kupie jakas odzywke. Niestety, znowu dramat! Pomimo dlugich i spokojnych tlumaczen 
w czym rzecz, panie w aptekach nic nie pomogly. Proponowaly mi zwykle witaminki 
(standard), a jedna probowala wcisnac zwykla masc przeciwbolowa, abym smarowal nia cale 
nogi. Odzywke, ktora mialem z Polski podobno na oczy nie widzialy, a jej sklad i zawartosc 
z innymi porownac nie chcialy. Odzywek w proszku zadnych nie mialy dopoki nie podawalem 
im nazwy tej kupionej w Moskwie – wowczas ta byla! A jedna farmaceutka odeslala mnie po 
prostu do innej apteki stwierdzajac, ze oni czyms takim sie nie zajmuja. A na dodatek drugi 
dzien jestem lekko przeziebiony, wiec od wczorajszego wieczoru biore tabletki przeciw 
przeziebieniu. W efekcie chyba zoladek sie zbuntowal. 

 

dystans dnia – 93,97 km 
czas jazdy – 5:08:14 h 
srednia predkosc – 18,29 km/h 
dystans calkowity – 3599 km 
calkowity czas jazdy – 203:52 h 
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 Po przemysleniach nocno – poranych zdecydowalem, ze nie jade dzisiaj po poludniu, 
tylko w niedziele ok. 13-14. Do podjcia takiej decyzji przyczynilo sie dlugie siedzenie nad 
mapa Rosji (dosc dokladna) i liczeniu kilometrow oraz powrot do wczesniejszego zalozenia, 
ze jeden dzien w tygodniu powinien byc przeznaczony na pranie, internet, zwiedzanie, 
przeglad roweru, itd. 

 Po poludniu odwiedzilem hale sportowa, gdzie udalo sie mi porozmawiac z dwoma 
trenerami na temat odzywek. Jeden z nich podal adres sklepu sportowego z odzywkami. 
Odbylem wiec 30 min. wycieczke tramwajem do Centrum miasta, a tam jeszcze czekal mnie 
kilkunastominutowy spacer. Po dosc dlugiej rozmowie ze sprzedawczynia i szybka 
konsultacja tel. z kuzynka Basia, wybralem jedna z dwoch polecanych. Maja starczyc na 10 
dni, wiec bede mogl je przetestowac. W drodze powrotnej, kolo zajezdni tramwajowej, byla 
przesiadka do drugiego tramwaju, poniwaz obsludze przypadla przerwa! Kolejny jednak 
odjechal z krotkim opoznieniem, poniewaz panie konduktorki przyszly po czasie z 50 min. 
przerwy obiadowej! 

 Sam Czelabinsk nie zrabil na mnie wiekszego wrazenia. Co prawda jest to ladne 
miasto, w duzej czesci odnowione, ale nic nadzwyczajnego. Tak samo stoi pomnik lenina 
(jaki wiele innych) oraz takze w Centrum miasta jest cos zwiazane rewolucja (np. Plac 
Rewolucji). Jedno co my Polacy mozemy pozadroscic mieszkancom duzych miast w Rosji to 
niesamowita ilosc zieleni na obszarze calego miasta – drzewa, kwietniki, trawniki, itd. A do 
tego mnostwo sciezek spacerowych, przy ktorych sa poustawiane laweczki. 
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 Wiadomo niedziela – dzien wolny od pracy, dzien leniuchowania. Ja po poludniu 
zdazylem tylko pojsc do bardzo ladnego, nowoczesnego Kosciola na Msze Sw. Spodobalo 
mi sie jedno ze zdan z kazania: “darem Kosciola dla ludzkosci jest wolna niedziela od pracy 
i nalezy tego dobra przestrzegac i szanowac je!”.  

 Po poludniu, kiedy bylem gotowy do drogi, poszedlem skorzystac jeszcze z internetu 
(mial byc naprawiony). Niestety, zepsul sie ponownie, zanim wyslalem pierwszego maila. 
Drugi problem – wszyscy gospodarze gdzies wyszli i nie mialem komu zostawic kluczy. 
Dlatego, zamiast wyjechac ok. 14, wyjechalem przed 16. 

 Wyjazd z miasta ponownie byl prosty, a droga praktycznie caly czas byla plaska. Wial 
boczny wiatr (czasami mocny), sporadycznie zachodzacy od tylu. Jechalem dosc ostro, aby 
przejechac min. 90 km. Wowczas jednak zblizylem sie do miasta, a jak je ominalem, to przez 
ponad 10 km nie bylo zadnej miejscowosci. Wkoncu dotarlem do wioski. Tam dostalem 
nocleg u samotnego mezczyzny po 50, walerego. Akurat co wstawil nowa wersalke, na ktorej 
przyszlo mi spac! Poznalem rowniez jego bratankow i siostrzencow. Wrazenie na mnie zrobil 
32-letni Sasza, ktory na zapadlej wiosce chce prowadzic nowoczesne gospodarstwo rolne, 
specjalizujace sie w hodowli krow! 

 

dystans dnia – 108,39 km 
czas jazdy – 5:12:33 h 
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26.05.2008 r. poniedzialek 
49 dzien wyprawy 

 

 Noc byla ciezka. Walery nie wiadomo dlaczego, zamiast polozyc sie spac w swoim 
pokoju, przyszedl do mojego ogladac telewizje, az wkoncu zasnal przy wlaczonym 
telewizorze. Umowilem sie z nim, ze wstaje o 7.00, a tu o 6.30 pobodka. Nie wytrzymalem – 
przypomnialem o wieczornej umowie, wiec dostalem chwile spokoju. Na sniadanie byl chleb 
z kielbasa oraz kawa rozpuszczalna. Jadlem sam, poniewaz Walery stwierdzil, ze tak 
wczesnie nie jada. 

 Droga byla ciezka – praktycznie caly czas wiatr z przodu lub pod katem z przodu. 
Dodatkowo przez wieksza czesc trasy padal deszcz, a slonca prawie nie bylo. Po ok. 20 km 
dotarlem do zjazdu do miasteczka Szymiha. Na pobliskiej stacji benzynowej pracownicy 
poinformowali mnie, ze na Poczcie Rosji moze byc internet, a do Centrum jest ok. 4 km. 
Wyslalem jeszcze SMSa z zyczeniami z okazji Dnia Matki i ruszylem w droge. Na poczcie 
internetu nie bylo, ale obok byla kafejka. Tam wyslalem 4 maile wczesniej przygotowane. 
Wlasciciel kafejki nie tylko nie wzial ode mnie pieniedzy, ale poczestowal herbata 
i ciastakami! 

 Dalej juz byla tylko ciezka jazda w deszczu pod wiatr w dosc szybkim tempie (jak na 
warunki i na mnie). Celem byl Kurgan, 175 – 180 km drogi. Po 100 km jazdy poczulem, ze 
lewa lydka troche boli, ale uparcie jechalem dalej. Po 159 km trafilem na duzy zajazd. 
Postanowilem tam sie zatrzymac i zadzwonic na adres otrzymany w Czelabinsku, aby 
domowic nocleg. Pojawil sie jednak problem – ledwo chodze. Telefonu nikt nie odbieral, a ja 
nie zabardzo wiedzialem, co robic. W tym momencie zagadnal mnie jeden Czeczan, a po 
chwili dojechal samochodem drugi. Oni postanowili, ze nigdzie nie jade, a oni organizuja mi 
nocleg i wyzywienie na miejscu za darmo. Dostalem wiec na wylacznosc pokoj dwuosobowy 
z TV, kolacje i sniadanie. Mialem okazje przyjrzec sie blizej temu postojowi. Jest on ok. 
250 km od Czelabinska, nazywa sie Syberyjskie Wrota. Znajduje sie tu motel, strzezony 
parking, restauracja, bilard, warsztat, itd. A wszystko na europejskim poziomie! 

 

dystans dnia – 159,31 km 
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27.05.2008 r. wtorek 
50 dzien wyprawy 

 

 Juz zasypialem, kiedy uslyszalem pukanie do drzwi. Byl to Marek z Lubelskiego, 
kierowca TIRa, ktory zjechal na nocleg. Wczesniej poproszony stroz, przyslal go do mnie. 
Niestety Marek nie jechal do Kazachstanu, ni nic nie wiedzial o mozliwosci otrzymania wizy 
na granicy. Jednak zaprosil mnie do restauracji na piwo i troche sobie porozmawialismy. 

 Rano noga bolala mniej, opuchlizna byla tez mniejsza, a op rozruszaniu jej, moglem 
praktycznie normalnie chodzic. Ok. 10 bylem gotowy do drogi, ale nie jechalem. Ruszylem 
pomiedzy TIRy, aby poszukac jakiegos kierowcy, ktory na granicy kazaskiej uzyskalby dla 
mnie jakies informacje wizowe dla mnie. Po godzinie chodzenia i rozmawiania mialem tylko 
jednego Kirgiza i to malo pewnego. Po 11 udalem sie do samochodu Marka na kawe.  
Ok. godziny porozmawialismy i obaj ruszylismy w droge. 

 Ja postanowilem tylko dotrzec do Kurgan, aby dac odpoczac nodze. Ok. 13.30 
dotarlem pod otrzymany adres. Nikogo nie zastalem, ale wg byli w pracy.  Wprowadzilem 
rower na klatke schodowa schodowa, a sam przed wejsciem przekasilem.. Jedzac 
porozmawialem sobie z dwiema kobietami, pierwsza ok. 40, a druga 80 lat (poinformoawala). 
Ta mlodsza dala mi wrzatek na herbate. Ja sobie pocztalem przewodnik po kolejnych 
miastach, przez ktore bede przejezdzal i odpoczywalem. Od czasu do czasu przypadkiem 
przechodzila staruszka. W koncu zaproponowala, abym poczekal u niej (mieszkala dokladnie 
pietro nizej). Zrobila mi jedzenie i poszla ogladac TV. Pomimo kontroli, nikt nie pojawil sie. 
Po 18 chcialem sie zbierac do drogi, ale babcia zaproponowala, ze moge zostac na noc 
u niej, bo dziadek zostaje na daczy i jest wolne lozko. Tak wiec zostalem na noc u starszej 
Pani. 

 

dystans dnia – 22,89 km 
czas jazdy – 1:32:12 h 
srednia predkosc – 14,90 km/h 
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28.05.2008 r. sroda 
51 dzien wyprawy 

 

 Rano udalo mi sie stosunkowo szybko przygotowac do drogi i juz o 7.30 zegnalem 
sie z babuszka. Zrobilem jeszcze w miescie zakupy i rozpytalem o krotki wyjazd z miasta, 
aby nie krazyc obwodnica. Niestety jeszcze w miescie mialem konflikt z kierowca autobusu. 
W pewnym momencie nie wytrzymalem, kiedy kolejny autobus “zamknal” mi droge 
zatrzymujac sie na przystanku i omijajac go, delikatnie uderzylem reka w drzwi kierowcy. To 
go tak rozloscilo, ze kawalek dalej zajechal mi droge i chcial sie bic, “bo mi rece swedza”. Na 
moje pytanie, czy to ladnie zajezdzac droge odpowiedzial, ze “to Rosja”! 

 Dalej juz byla tylko droga, przy silnym bocznym wietrze. Praktycznie caly dzien bylo 
pochmurno, ale padalo tylko troche po 18, kiedy jadlem obiad ufundowany przez dwojke 
moich rowiesnikow, poznanych przed barem. W tym czasie potwierdzily sie moje 
wczesniejsze informacje, ze Kazachstan nie daje wiz tranzytowych na granicy. Tam takze 
uzuskalem informacje o skrocie przy omijaniu Kazachstanu. Niestety i tak bede mial ponad 
80 km dalej, czyli dzien drogi wiecej. Po korekcie drogi zwiazanej z obiazdem, ostatnie 
10 km przyszlo mi jechac pod wiatr. 

 Nocleg utrzymalem u “mlodych” emerytow. On byl dyrektorem szkoly, a ona 
wykladala literature rosyjska (obecnie troche sparalizowana po wylewie). Caly wieczor 
uplynal na rozmowie. 

 

dystans dnia – 145,46 km 
czas jazdy – 7:52:57 h 
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29.05.2008 r. czwartek 
52 dzien wyprawy 

 

 Rano bylem stosunkowo szybko gotowy do drogi, natomiast Vladimir spoznil sie ze 
sniadaniem. A pozniej jeszcze stosunkowo dlugo robil kawe. Ale w towarzystwie milego 
czlowieka to i czas szybko mija. 

 W droge wyruszylem ok. 8.30 z kiepskim nastawieniem. Wial huraganowy wiatr, pod 
ktory przyszlo mi jechac ok 30 km. Do ok. 15 to byla po prostu walka z silnym wiatrem – wial 
z przodu lub z boku. Po drodze odwiedzilem dwa wiejskie sklepy, aby uzupelnic zapasy 
zywnosciowe i zjesc z zaciszu. W obu poczestowano mnie herbata, a w jednym dodatkowo 
otrzymalem kawalek kielbasy i konserwe rybna z data sporzycia 2004! 

 Po poludniu, kiedy do konca dnia mial byc juz tylko boczny wiatr (byla prosta droga) 
lub delikatnie sprzyjajacy zauwazylem, ze mam dwie szprych zlamane i skrzywione tylne 
kolo. Jakos doczolgalem sie do najblizszej wioski, ale dalej nie mozna bylo jechac (moglbym 
stracic cale kolo). Tam mi poradzili, zebym zlapal “stopa” i udal sie nim 25 km do warsztatu 
samochodowego. Tak tez uczynilem. Niestety, warsztat obslugiwali mlodzi chlopcy, ktorzy 
stwierdzili, ze szprychy mozna wkladac jak sie chce, a pozniej sie je “jakos dokreci”.  
A o koniecznosci wyregulowania przerzutek po zalozeniu kola nawet nie slyszeli. A ze prace 
wykonywali pod golym niebem (wlasnie zaczelo padac), wiec postanowilem pojechac dalej 
“moim stopem”do miasta Iszym. I chyba dobrze zrobilem. Po drodze mijalismy odcinek drogi, 
ktora prowadzila przez pole I byly niesamowiete koleiny! Az zal, ze nie mialem aparatu przy 
sobie. W sumie podjechalem ok. 100 km.  

 W Iszym pchajac rower, rozpytywalem sie o mechanikow rowerowych. Porazka. 
Jedynie co udalo mi sie ustalic to to, ze sa dwa sklepy, w ktorych mozna kupic rowery (bylo 
po 19 I byly zamkniete). Ale nikt nie wiedzial, gdzie je mozna naprawic. Przypadkiem trafilem 
do zakladu wulkanizacyjnego, ktorego to wlasciela kolega lubi naprawiac rowery. I tak po 22 
mialem naprawiony rower dzieki temu, ze mialem ze soba szprychy. Tylko kolo bylo nie 
dokonca nacentrowane (nie dal rady), ale mozna bylo jechac. Na tym tez warsztacie 
dostalem takze jedzenie i nocleg – oczywiscie wszystko gratis. 

 

dystans dnia – 69,54 km 
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30.05.2008 r. piatek 
53 dzien wyprawy 

 

 O 7 rano bylem juz po sniadaniu i gotowy do drogi, wiec kilkanascie minut pozniej 
ruszylem. Zrobilem sobie jeszcze tylko zdjecie z wlascicielem warsztatu – z pochodzenia 
Uzbek. 

 Do poludnia bylo pochmurno, duszno i praktycznie bezwietrznie. Pozniej byl deszcz 
przez kilkadziesiat minyt, a nastepnie sie rozpogodzilo. Pojawil sie slaby wiatr, delikatnie 
sprzyjajacy, a poznym popoludniem bylo 24 stopnie ciepla. Caly dzien jechalo mi sie dobrze. 
Droga byla praktycznie plaska – byl tylko jeden podjazd – wg znaku kont nachylenia wynosil 
55%. Jechalem przez obszar praktycznie niezabudowany – tylko pola i lasy. I chociaz byla to 
droga bardzo uczeszczana, to stacji benzynowych I postojow dla TIRow praktycznie nie bylo. 
Potwierdzaja sie natomiast informacje, ze po zimie calkowicie “rozplynela sie” droga 
Krasnojarsk – Irkuck i obecnie asfalt “mozna tam czasami spotkac”! Podobno jedzie takze 
jeszcze jeden rowerzysta z Polski do Pekinu – jest jakis tydzien przede mna. Jedzie takze 
grupa ok. 3 dni za mna (to chyba ta moskiewska, o ktorej wczesniej slyszalem). 

 Po kilku kilometrach postanowielem, ze dzisiaj pokonam 165 km, tj. ok. polowe drogi 
do Omska. Niestety po 165 km nie bylo zadnej wioski czy miasta. Dopiero po 194 km 
dotarlem do miasteczka. Tam na obrzezach, w nowym domu duzej rodziny, zostalem 
przyjety w “gosci”. Tradycyjnie juz bylo duzo pytan o Polske (granice, paszporty, mieso, gaz, 
zarobki, praca). 

 Tylne kolo, pomimo ze nie dokonca naprawione, pracuje niezle i raczej wytrzyma do 
Nowosybirska, gdzie planuje w nim wymienic opone (moze tak spotkam mechanika). 
Dzisiejszy dzien troche odczuwaja nogi, ale powinno byc dobrze. Troche lydka jeszcze jest 
opuchnieta I boli jak dotykam. 

 

dystans dnia – 194,75 km 
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31.05.2008 r. sobota 
54 dzien wyprawy 

 

 Wstajac o 6 rano bylem pierwszy na nogach. Moi gospodarze wstali znacznie pozniej, 
ale sniadanie i tak zdazyli przygotowac (oczywiscie byla jajecznica). Przed 8 rano bylem juz 
w drodze. Do 125 km jechalem praktycznie caly czas pod wiatr (mniej sie meczylem 
pokonujac Ural). Bylo bardzo cieplo, a momentami duszno. Po ok. 60 km zauwazylem, ze 
mam malo powietrza w tylnym kole (guma), ale jako ze “walczylem o Omsk”, dopompowalem 
tylko powietrze. I pozniej tak co 15 – 20 km musialem dopompowywac. 

 Przed 125 km dopadla mnie potezna burza, naszczescie tylko kilkunastominutowa. 
W jej trakcie byl huraganowy wiatr. Na tyle silny, ze mialem problem nie tylko z utrzymaniem 
pionu na rowerze, ale i swojego pasa jezdnie (byla dwupasmowka). Na szczescie po burzy 
wiatr praktycznie ucichl, a momentami nawet zaczal sprzyjac. 

 Na miejsce dotarlem ok. 20. Sa to przedmiescia Omska, gdzie dostalem do 
dyspozycji dom. Gospodarz ma sie pojawic jutro ok. 9. Odchodzac zabral spora kupke moich 
brudnych rzeczy do prania. A ja w rekach wpralem pare drobnych rzeczy, ktorych nie mozna 
prac w pralce. Wieczor to odpoczynek oraz analiza trasy Omsk – Nowosybirsk. 

 

dystans dnia – 147,62 km 
czas jazdy – 8:49:42 h 
srednia predkosc – 16,72 km/h 
dystans calkowity – 4447 km 
calkowity czas jazdy – 250:11 h 
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