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01.07.2008 r. wtorek 
85 dzie ń wyprawy 

Robotnicy mieli wstawac o 5-tej, ale faktycznie wstali przed 6-sta. Nim uporalem sie 
z poranna toaleta, zostala zjedzona zupa. Ale dostalem duzy kawalek mongolskiej pizzy 
(smakuje mi), a do tego solona herbate z mlekiem. Dobrze, ze dostalem do niej cukier, bo 
byloby ciezko ja pic. Do bidonu na droge dostalem juz bez cukru – skutecznie odebrala 
ochote do picia! 

W droge ruszylem przed 7.00. Jechalo mi sie dobrze i szybko (poranek byl pochmurny, 
wiec slonce nie dokuczalo). Podjazdy, ktorymi mnie straszono, okazaly sie niewielkie 
i lagodne – najdluzszy mial ok. 3,5 km. Juz po 50 km bylem w granicach miasta Darhan (jak 
zauwazylem, w Mongolii miasto zaczyna sie jeszcze w szczerym polu i po kilku kilometrach 
sa dopiero pierwsze zabudowania). Juz przed 11-sta mialem zorganizowany nocleg i sporo 
czasu wolnego. Moglem spokojnie wziasc zimny prysznic, wyprac biezace rzeczy oraz zjesc 
obiad. 

Darhan jest niewielkim miasteczkiem (jak na nasze realia) i stosunkowo nowym, 
poniewaz zostalo wybudowane „w polu” w drugiej polowie XX wieku. Nie ma wiec zabytkow, 
a samo niczym nie rozni sie od szergu miasteczek, przez ktore dotychczas jechalem. Ja 
jednak musialem wymienic walute i dokonac kolejnych zakupow spozywczych (strasznie 
duzo jem – ok. 3 razy wiecej niz w domu). Z wymiana waluty bylo sporo problemow. 
Znalazlem tylko jeden bank, ktory dokonywal wymiany (Hambank). W pierwszej jego 
placowce doznalem sporego szoku – nie wymienili mi poniewaz banknoty byly wyblakle lub 
stare (przyjmuja tylko z lat 2002 – 2006) lub byly wygiete – musza byc „nowe”! W drugim 
oddziale tego banku poszlo lepiej – pani przyjela banknot 100 USD z 2003 roku nie zwazajac 
na jego „usterki”, sprawdzila jego autentycznosc i wyplacila 115.750 tugrikow (powinno 
wystarczyc na pobyt w Mongolii). Sklepow spozywczych bylo duzo, ale z ich zaopatrzeniem 
to juz roznie, nawet w supermarketach. Za to wszedzie byly widoczne polskie kompoty, 
dzemy i miody. Przy kasie tez byl problem, kiedy okazalo sie, ze mam o jedna pozycje wiecej 
na paragonie niz produktow. Okazalo sie, ze kasjerka sama doliczyla sobie oplate za 
reklamowke, ktorej nie chcialem. Na paraganie trudno bylo cos przeczytac (resztki tuszu). 
Kiedy zwrocilem uwage, pani wziela dlugopisem wszystko poprawila! Warto jednak zwrocic 
uwage, ze w Darhan jest ok. 25% taniej niz w Suche Batar, a gazowana woda mineralna to 
rzadkosc. A pomimo wysokich temperatur nie wszystkie sklepy schladzaja napoje! 

 

dystans dnia – 64,67 km 
czas jazdy – 3:17:46 h 
średnia pr ędko ść – 19,62 km/h 
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Spalem ok. 7 godzin, ale i tak mi sie ciezko wstawalo. Zreszta caly poranek byl senny. 
Zauwazylem, ze podobnie jak w Rosji, spozywane sniadania przez Mongolow sa lekko 
strawne i w niewielkich ilosciach. Sam chyba zjadlem tyle co pieciu miejscowych. 

W droge wyruszylem ok. 10.30. Zabralem w butelkach wczesniej przygotowana kawe 
i herbate oraz wode mineralna, poniewaz ruszylem w rejony, gdzie sklepy spozywcze sa co 
kilkadziesiat kilometrow ( na przestrzeni 100 km byl 3 miejscowosci ze sklepami). 

Pomimo panujacego upalu jechalo mi sie dobrze, poniewaz wiejacy z przodu delikatny 
wiatr dostarczal swiezego powietrza. Po 71 km dotarlem do miejscowosci Bayangol, gdzie 
zrobilem sobie prawie dwugodzinny odpoczynek. W tym czasie zaszlo slonce, pojawily sie 
chmury i zrobilo sie duszno. Doadatkowo, kawalek za miasteczkiem, zaczely sie prawdziwe 
„gorki”, a wlasciwie wspinaczka, aby pokonac roznice w polozeniu nad poziomem morza 
Darhan i Ulan Bator. Przez 25 km ponad 80% drogi bylo pod gore! Dalej tez nie bylo lepiej. 
Podjazdy byly raczej lagodne, ale z powodu panujacej duchoty, nie bylo czym oddychac. 
Pod koniec dnia spotkalem Rosjanina, ktory na motorze pedzil z Wladywostoku na Pustynie 
Gobi. Nie porozmawialismy sobie, poniewaz z powodu zamieszek wprowadzono w Ulan 
Bator godzine policyjna o 10.00, a on chcial przed nia zdazyc. Po ok. 120 km drogi trafilem 
na rejon jurt, w ktorych zamieszkiwaly rodziny pasterskie. Jeszcze w jednej okolicy nie 
widzialem tylu owiec i koz, a po raz pierwszy zobaczylem Jaki!  

Do jednej z takich jurt dotarlem i z gospodarzem na migi sie porozumielismy. Zaprosil 
mnie na noc do swojej jurty, ktora byla wyposazona w baterie sloneczne, swiatlo i antene 
satelitarna z plaskim telewizorem. Pelen komfort. Oczywiscie zostalem takze nakarmiony. 
Moim ulubionym specjalem mongolskich wiosek jest „Mongolia Jogurt”, czyli wytwarzany 
w domach naturalny jogurt. 

 

dystans dnia – 121,25 km 
czas jazdy – 7:11:05 h 
średnia pr ędko ść – 16,86 km/h 
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Noc w jurcie byla niezapomnianym przezyciem. W nocy przebudzil mnie ulewny deszcz 
– drzwi od jurty byly otwarte, wiec nawet zobaczylem stojacy naprzeciwko rower, 
przywiazany do ogrodzenia dla owiec. Gospodarze wstali ok. 7.00 (ich dzieci i wnuki 
z sasiedniej jurty zdazyli juz wydoic krowy i wykonac kilka innych czynnosci gospodarskich). 
Praca w jurcie zaczela sie od ugotowania duzego garnka herbaty z mlekiem i rozlania jej do 
duzych termosow (na szczescie bez soli, ale i bez cukru), a nastepnie mozna bylo gotowac 
zupe na sniadanie (woda, pokrojone na drobne kawalki mieso, makaron i przyprawy). 
Najedzony do syta, o 8.30 wypchalem rower przez lake 200 metrow do drogi i moglem 
jechac do Ulan Bator. 

Droga byla ciezka. Na przemian byl deszcz i straszna duchota. Slonca nie bylo. Do tego 
przez pierwsze 35 km bardzo przeszkadzal wiatr. Po 5 km lagodnego zjazdu, przez kolejne 
75 km byly praktycznie tylko podjazdy. Doszlo juz do tego, ze lagodny podjazd wydwal mi sie 
plaska droga, tylko nogi cos innego odczuwaly, no i kiedy sie ogladalem za siebie widzialem, 
jakie przewyzszenie na ostatnich metrach pokonalem. Przed samym Ulan Bator byl 
kilkukilometrowy zjazd i pozniej bylo juz praktycznie plasko przez miasto. 

Pierwsze co zrobilem w stolicy to udalem sie, zgodnie z wczesniejsza obietnica, do 
Konsulatu RP. Tam przyjal mnie osobiscie Pan Leszek Wanat, Konsul Generalny RP. Od 
niego m.in. dowiedzialem sie, ze w drugiej czesci budynku znajduje sie Hotel Diplomat, gdzie 
zatrzymalo sie trzech motocyklistow z Polski. Jakoze nie mialem gdzie zatrzymac sie na noc, 
postanowilem sie udac do nich. Nie bylo ich, wiec postanowilem poczekac (nocleg 35USD ze 
sniadaniem). Motocyklisci pojawili sie wieczorem w towarzystwie taksowkarza o imieniu 
Bajra, ktory mieszkal w Polsce i zna niezle nasz jezyk. Pokazal im Ulan Bator. Pomimo 
zakazu sprzedazu alkoholu (w zwiazku z zamieszkami po wyborach parlamentarnuch 
i panujaca godzina policyjna 22-8 do soboty do 24.00), my siedzielismy obok hotelowej 
restauracji i rozmawialismy przy piwku (Polak potrafi negocjowac!). Bartek, Marcin i Michal 
zgodzili sie, mnie przenocowac u siebie w pokoju, ale nie wiedzieli jak to zalatwic – sami juz 
wykombinowali i w trojke mieszkali w dwuosobowym pokoju. Poszedlem sam do recepcji, 
z ktora nawiazalem kontakt czekajac na chlopakow i po 5 min. rozmowy byla zgoda, abym 
zostal w hotelu na noc. Siedzielismy w pokoju i rozmawialismy do polnocy. Motocyklisci 
wlasnie ruszaja w droge powrotna z wyprawy po Mongolii. Jeszcze po drodze jada nad 
Bajkal, a nastepnie wracaja do domu. 

 

dystans dnia – 105,31 km 
czas jazdy – 7:12:25 h 
średnia pr ędko ść – 17,27 km/h 
dystans calkowity – 8027 km 
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Obudzilismy sie po 7-ej. Moi koledzy poszli na 8.00 na sniadanie, a ja po zakupy 
spozywcze. Nastepnia ja jadlem i przygladalem sie, jak oni szykuja sie do drogi. Po 10-tej 
pojawil sie Bajra, zrobilismy sobie pamiatkowe zdjecie z Panem L. Wanat i ruszylismy 
w droge (dzieki uprzejmosci Konsula Generalnego moglem zostawic na dzien rower 
w Konsulacie). Ja pojechalem z Bajra taksowka, a koledzy z Brzegu i Wroclawia na swoich 
motorach. Zwiedzilismy Swiatynie Kandan (wg Bajry jest to glowna Swiatynia Buddyjska 
w Mongolii), a nastepnie ruszylismy do Konsulatu Rosyjskiego, gdzie czekaly na 
motocyklistow wizy. Ok. 12.30 pozegnalismy sie. Marcin, Michal i Bartek ruszyli w droge 
powrotna do Polski, Bajra do pracy, a ja na zwiedzanie miasta. 

Na poczatek byl Plac Suche Batora – glowny plac w miescie. Ok. 3 godzin chodzilem 
i podziwialem centrum Ulan Bator. Zrobilo na mnie bardzo pozytywne wrazenie. Ciesze sie, 
ze moze uda mi sie tu zorganizowac kilkudniowy postoj. Wiedzialem takze mniej pozytywne 
aspekty niedzielnych wyborow parlamentarnych, czyli doszczetnie spalony budynek 
Filharmonii Narodowej. Po 16-stej udalem sie odebrac rower, a nastepnie pojechalem na 
obrzeza miasta, aby zobaczyc nowo wybudowana Katedre. Tam spedzilem sporo czasu, 
meczac sie ze swoim angielskim, na rozmowie ze spotkana mlodzieza na temat wyprawy 
rowerowej „Pekin 2008” i zycia w Mongolii. Zauwazylem, ze ludzie uzywaja i nie znaja nazw 
ulic, tylko jak tlumacza jak dojechac to mowia, ze ich dom  to „jest za takim i takim sklepem 
w lewo, a pozniej...” 

W Ulan Bator o 21 jest juz prawie ciemno. Wiec musialem pomyslec o noclegu. Majac 
na uwadze, ze kolejny dzien chce spedzic w stolicy, postanowilem poszukac go na 
obrzezach miasta. Znalazlem go w jurcie, ok. 2-3 km za Katedra, w wielopokoleniowej 
rodzinie.  Jakoze stoi ona w miescie, jest ona zaopatrzona w stala energie elektryczna. Byly 
w niej dwa telewizory, lodowka, pralka i inne sprzety gospodarstwa domowego. Natomiast 
praktycznie nie bylo szaf na ubrania (wczesniej bylo podobnie). Ludzie maja chyba tylko po 
2-3 komplety ubran. O 22-iej wszyscy zasiedli przed telewizorem, aby ogladac jakis 
amerykanski film. 

 

dystans dnia – 10,15 km 
czas jazdy – 0:47:39 h 
średnia pr ędko ść – 12,78 km/h 
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Poranek przyiosł mi kolejne spostrzeŜenia dotyczące Ŝycia Mongołow. OtoŜ nikt rano nie 
spieszył się ze wstawaniem, pomimo Ŝe juz nie spał (po 6-ej przebudzila mnie babcia, ktora 
się ubrała i połoŜyła dalej do łoŜka). Wynika to chyba z tego, ze pierwsi ktorzy wstają mają 
najwiecęj prac gospodarczych do wykonania, więc nikt się nie spieszy. Sam wiec takŜe 
spokojnie poleŜałem sobie do 8-ej. Sniadanie bylo wyjątkowo skromne – suchy chleb, 
2 ciasteczka i herbata z cukrem. Jednak mnie najbardziej cieszył fakt spokojnie spędzonej 
nocy w jurcie. ZauwaŜyłem takŜe, Ŝe na zimę jest ona docieplana grubyni płachtami, jakby 
z wełny. 

Po 9-ej ruszyłem do miasta. Na poczatek zajechalem do Misji Salezjańskiej. Tam 
poznałem wolontariusza Rafała z Warszawy, który przez ostatni rok uczył w salezjańskiej 
szkole j. angielskiego. UmoŜliwił mi dostęp do komputera, dzięki czemu mogłem spokojnie 
i sprawnie wysłać do Polski kolejne relacje z mojej podroŜy. Poźniej powrocił z wyjazdy 
PrzełoŜony Misji, ktory pozwolił mi zamieszkac tam do poniedziałku. Jest to raczej rzecz 
rzadko spotykana, aby turysta mogł nocować na terenie Misji. Dodatkowo mogę korzystać 
z kuchni i pralki, wiec na początek zrobiłem solidne pranie. Mam świadomość, Ŝe po 
wyjeździe z Ułan Bator aŜ do Pekinu będzie trudno spotkać rodakow, misje katolickie. 
Ponadto ruszam w tereny, gdzie nie tylko pralki sa rzadkością, ale i czysta, bieŜąca woda. 
Podobno na ok. 700 km odcinku drogi do granicy z Chinami, ok. 1/3 bedzie bez asfaltu. 
Kolejny tydzien moze byc ciezki, jezeli do tego dodac pustynne upaly i wiatry. Dlatego teŜ 
postanowiłem przez ten weekend solidnie wypocząć i nic nie robić. Poźne popołudnie 
i wieczor spędziłem z Rafałem na romowach o Mongolii i podziwianiu gor otaczających Ułan 
Bator. 

 

dystans dnia – 1,03 km 
czas jazdy – 0:05:58 h 
średnia pr ędko ść – 10,97 km/h 
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Jedyną czynnością jaką zrobiłem w to niedzielne popołudnie to było pojście do Katedry 
na Mszę Św. Trwała ona znacznie dłuŜej niŜ tradycyjna Msza Św., poniewaŜ była 
jednocześnie odprawiana w języku mongolskim i angielskim.  

W południe wybrałem się z Rafałem i Salezjaninem, Bratem Krzysztofem na spacer po 
mieście. Na początek poszliśmy na Bazar Natural, zawny takŜe „Czarnym Rynkiem”. MoŜna 
na nim kupić wszystko, co tylko dusza zapragnie. Oczywiście wszystko „Made in China”. Jest 
to takŜe raj dla kieszonkowcow, przed ktorymi ostrzegał nas nawet jeden ze sprzedawcow. 
Pozniej wybralismy sie jeszcze do Centrum. 

Pod wieczor pojechaliśmy na obrzeŜa miasta do Centrum MłodzieŜowego „Ammagelan”, 
w którym mieszkaja dzieci „z ulicy”. Tam się nimi zaopiekował Salezjanin, Ojciec Wiktor. 
Obecnie pomagają mu takŜe wolontariuszki z Polski Iza i Asia oraz Pani Helena. Nawet 
krótki pobyt wystarczył, aby zauwaŜyć jak cięŜką pracę tam wykonują. Do tego w Centrum są 
trzymane krowy i świnie oraz jest ogrod warzywny. To wszystko wymaga duzej ilości pracy, 
a przede wszystkim cierpliwości.  

Przedmieścia to całkiem inne Ułan Bator – ludzie mieszkają w jurtach, są powaŜne 
problemy z kanalizacją (w praktyce wiele z tego idzie w  „pole”) oraz są tylko ziemne, 
kamieniste drogi. Dowiedziałem się takŜe, Ŝe milicja mongolska nie posiada radarow 
i alkomatow. Prędkość ocenia wg uznania, a jak ktoś się nie zgadza to musi niezwłocznie 
jechać na posterunek i wyjaśniac sporną kwestię. Milicjant w tym celu rownieŜ musi się udać 
na posterunek, ale jego zwykle „zatrzymują pilne sprawy” i pojawia się po kilku godzinach. 
Wielu kierowcow woli więc zapłacić mandat! JeŜeli chodzi o brak alkomatu to milicjant zwija 
w „trabkę” kartkę papieru i kaŜe w nią „chuchnąć”, a następnie rozwija kartkę i wącha! 
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07.07.2008 r. poniedziałek 
91 dzie ń wyprawy 

Wstałem o 5.40, aby po 6-ej pojechać na Mszę Św. – kolejna moŜe być dopiero w 
Pekinie. Po niej było śniadanie, pakowanie się, pamiątkowe zdjęcia. W drogę ostatecznie 
wyruszyłem po 10-ej. Na początek wróciłem do Centrum, aby zrobić sobie jeszcze jedno 
pamiątkowe zdjęcie na Placu Suche Batora oraz podziękować Panu Konsulowi 
Generalnemu L. Wanat za Ŝyczliwość i pomoc. Następnie, wyjeŜdŜając z miasta zajechałem 
do Centrum Ammagelan. Wizyta przedłuŜyła się, poniewaŜ zostałem zaproszony na obiad. 
Ale ostatecznie jeszcze przed 14-stą byłem w drodze. 

Spokoju jednak nie miałem. Po ok. 20 km złapałem gumę. Aby pomóc mi ją naprawić 
zatrzymał się starszy pan, kierowca cięŜarowki. Znał tylko j. mongolski, ale wiedział jak się 
łata dętkę, więc naprawa poszła nam sprawnie. Kiedy skończyliśmy nadjechał jego syn, który 
na drogę dał mi wodę mineralną.  

Pogodę miałem nienajgorszą. Co prawda momentami było duszno, ale słońce zaszło 
popołudniu. Początkowo jechałem pod wiatr, który w połowie drogi zmienił się na boczny, 
zachodzący momentami od tyłu. Jako Ŝe podjazdy miałem przez 40 km za granicami miasta, 
drugą część drogi pokonałem bardzo szybko.  

Przed zakończeniem jazdy postanowiłem zrobić zakupy w miasteczku Bayar. Pozytywne 
zaskoczenie – wszystko tańsze ok. 20% niŜ w Ułan Bator. Kupiłem sobie napoj i jogurt 
licząc, Ŝe moŜe on pomoŜe na moj bolacy Ŝołądek (od rana cierpałem na niestrawność). 
7 km za miasteczkiem zauwaŜyłem jurty, do których się udałem. W pierwszej pasterz był 
zainteresowany, czy mam alkohol – nie miałem, więc na noc teŜ mnie nie przyjął. W drugiej 
była duŜa rodzina, ktora przyjęła mnie do siebie. Na kolacje były manty! Rewelacyjne, dawno 
juŜ ich nie jadłem. Jeden z synow o imieniu Bata znał pojedyncze słowa w j. angielskim 
i rosyjskim, więc jakoś mu opowiedziałe o wyprawie (wspomagając się kartką i długopisem). 
Jurta, w której zostałem na noc, była stosunkowo duŜa i wyjątkowa zadbana.  Była 
zaopatrzona w prąd i sprzęt RTV/AGD.  

 

dystans dnia – 118,57 km 
czas jazdy – 6:32:17 h 
średnia pr ędko ść – 18,13 km/h 
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08.07.2008 r. wtorek 
92 dzie ń wyprawy 

Wszyscy wstali ok. 7-ej, ale śniadanie, na ktore mnie zaproszono, było dopiero ok. 9.30 
– była to tradycyjna zupa z mięsem i domowym makaronem. Jako Ŝe gospodarze nie 
posiadali krow, herbata byla tylko solona. Zaopatrzony w 1l takiej herbaty na drogę, ruszyłem 
ok. 10.15. 

Jechało się bardzo źle. Wiał bardzo silny, boczny wiatr, ktory po poludniu troszkę osłabł, 
aby pod wieczor wiać praktycznie ze wszystkich stron – zaobserwowałem to podczas postoju 
na powiewającej ponad domami fladze. Do tego było bardzo gorąco. Te części ciała, które 
nie są osłonięte ubraniem są koloru brązowego. 

Poźnym popołudniem dotarłem do miasteczka Bayantal. Warto w tym miejscu zwrocić 
uwagę na przejrzystość (czystość) powietrza. Ponad 10 km wcześniej widziałem juŜ kilka 
blokow 4-pietrowych tego miasta. Nie zamieszkałe zresztą. Jak mi wyjaśniono, do stanu 
surowego, zamkniętego zdąŜyli je wybudować Rosjanie (podobnie w kilku innych 
miasteczkach) dla swoich wojskowych, ale poźniej przyszła pieriestrojka i wynieśli się, a bloki 
stały się nikomu niepotrzebne! Tam jedząc i odpoczywając przy miejscowym sklepie 
spoŜywczym, poromwaiałem sobie najpierw z pewną panią po rosyjsku, a następnie 
z panem po polsku! Studiował on w Polsce na Politechnice Łódzkiej za „czaso 
Jaruzelskiego”. 

Noc mi wypadła w miasteczku Choyor, które z powodu niedokładności mapy okazało się 
być bliŜej o kilkanaście kilometrow. ZauwaŜyłem w nim, Ŝe podobnie jak w innych miastach, 
wielu Mongołow ma domy stawiane wg wzoru radzieckiego (zgodnie z „zaleceniem” 
Wielkiego Brata), gdzie mają kuchnie i sprzęty gospodarstwa domowego, a obok jurty do 
spania. W moim przypadku jednak wszyscy (5 os. rodzina i ja) spaliśmy na podłodze 
w jednej izbie. Na kolację była najpierw (jeden piecyk elektryczny) podgotowana surowka, 
a poźniej boce, jedna z mongolskich potraw. 

 

dystans dnia – 121,90 km 
czas jazdy – 6:41:06 h 
średnia pr ędko ść – 18,23 km/h 

 

 



Dziennik Wyprawy Rowerowej – Pekin 2008 [lipiec] 
tekst relacji: Krzysztof Skok 
 

Całość materiałów z tej wyprawy znajdziesz na stronach serwisu Wyprawy Rowerowe XXI wieku  
http://wyprawy21.cykloid.pl 

 

Wyprawy Rowerowe XXI wieku - Zbiór informacji o wyprawach rowerowych 
odbytych w tym stuleciu - podró Ŝe w ró Ŝne zak ątki świata, baza kontaktów 
z podró Ŝnikami, relacje z wypraw, fotogalerie - mo Ŝliwo ść dodawania 
własnych wpisów. 

http://CYKLOiD.pl/  – Wyprawy Rowerowe 

09.07.2008 r. środa 
93 dzie ń wyprawy 

Obudził mnie ruch w mieszkaniu przed 7-mą. Najstarszej corki juŜ nie było w domu, 
a gospodarze zbierali się do wyjścia. Tylko dwie nastoletnie coreczki spokojnie spały. 
Dostałem 3 boce na śniadanie (wielkością przypominają pierogi ruskie) oraz pokazano mi 
gorący garnek herbaty. Gospodarz na poŜegnanie powiedział tylko, Ŝe mogę spokojnie zjeść 
śniadanie i jak będę gotowy to jechac dalej. 

Punktualnie o 8-ej wyruszyłem, a właściwie wypchałem 100 metrow po piasku rower do 
asfaltu. Wiał silny, wschodni wiatr, ale słońce jeszcze nie świeciło (zwykle pojawia się ok. 10-
tej i świeci bardzo mocno do ok. 19-stej). Jechałem sobie spokojnie, rozglądając się na 
około. Mniej więcej od miasteczka Bayantal zaczął się pustynny krajobraz. Tam teŜ kobieta, 
z ktora rozmamwialem po rosyjsku, zapewniała mnie o dobrej jakości drogi do granicy 
chińskiej. A tu ledwo ujechałem niespełna 8 km i skończyła się droga! Trzeba było zjechać 
na bok i jechać po dowolnie wybranym, pustynnym szlaku, poniewaŜ dalej drogowcy dopiero 
robią drogę. Początkowy myślałem jednak, Ŝe to tylko jakiś dłuŜszy odcinek jest 
w generalnym remonice. Pierwsze 10 km nie było nawet takie złe, był nawet dość twardy 
grunt pod kołami. Poźniej jednak co raz częściej zacząłem zapadać się w paiasku i trzeba 
było z niego wyciągać waŜący ponad 50 kg rower. Jednak większym problemem była 
orientacja w terenie, a własciwie jej brak. W Mongolii znaki informacyjne są rzadkością, a tu 
nie było nawet słupkow kilometrowych. W pewnym momencie, w wyniku pofałdowanego 
terenu zniknęły mi tory kolejowe, które były po prawej oraz budowana droga, która miała być 
po lewej. Były tylko mniej kub bardziej wyjeŜdŜone szlaki na pustyni, wzajemnie się 
przecinające. Co chwilę miałem wątpliwości, w którą stronę jechać. Jakby na domiar złego, 
przez prawie 2,5h widziałem tylko 5 samochodów na horyzoncie! 

Po prawie 19 km przedzierania się przez Pustynię Gobi dotarłem do chińskiego obozu 
drogowcow (całą drogę budują Chińczycy). Była tam teŜ Arja, mongołka, ktora nadzoruje 
prace drogowe i właśnie przeprowadzała inspekcję tego odcinka. Ona wraz z jeszcze innym 
kierownikiem prac wytłumaczyła mi, Ŝe droge do granicy z Chinami planują zrobić za dwa 
lata! A obenie jest tylko pustynia i szlaki na niej. Wg nich moŜna jechać wzdłuŜ torow 
kolejowych, ale tam jest tylko luźny piasek. Wg nich do najbliŜszego miasteczka miałem 
50 km, a do kolejnego Aygar 80 km. Byłem załamany. Moje nogi (zwłaszcza kolana) po 
niespełna 19 km bolały, a co tu dopiero kolejne 50 km!  

Zapytałem się Arji, czy moŜna u nich kupić wodę mineralną i gdzieś w cieniu zjeść 
śniadanie. Dostałem dwie butelki w prezencie, a chińscy robotnicy (zebrali się prawie 
wszyscy) jak się dowiedzieli kto ja jestem i Ŝe chcę usiąć i jeść, postanowili mnie sami 
nakarmić. Więc pomimo wycigniętego juŜ na stoł chleba, zjadłem miskę ryŜu i dwie zupy 
ziemniaczanej. Tak mnie ugościł chiński szef robotnikow, ktoremu bardzo spodobała się 
informacja, Ŝe jadę na Igrzyska Olimpijskie do Pekinu. Oczywiście mojemu jedzeniu 
przyglądała się cała grupa robotnikow. W miedzy czasie Arja zaproponowała, Ŝe jedzie ok. 
15-stej do Aygar i moŜe mnie podwieźć. Nie bardzo miałem ochotę, ale Arja skutecznie 
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przekonała mnie moŜliwościa zabłądzenia na pustyni. Kiedy zjadłem, Arja pojechała w teren, 
a ja miałem czas wolny. Miałem nawet ochotę ruszyć dalej. Jednak spacerując 
i zastanawiając się co dalej robić, zauwaŜyłem gwałtownie zmieniający się kierunek wiatru – 
ze wschodniego na zachodni. Po godzinie wiał juŜ połnocno – zachodni i rozpętała się 
pustynna burza. Nie było nic widać przez ponad 30 min., a kiedy burza osłabła, zaczęło 
padać. Wowczas teŜ powrociła Arja z kierowcą. Zapakowaliśmy rower do jej Jeepa 
i ruszyliśmy w drogę. Po drodze zatrzymaliśmy się dwa razy na chwilę przy kolejnych bazach 
drogowcow. Te 80 km w samochodzie ewidentnie uzmysłowiło mi co to jest pustynia. Droga 
była tylko w połowie twarda, a były takŜe miejsca, w których było widać, Ŝe samochody się 
zakopywały w piasku.  

W biurze Arji w Aygar (głównie jest tam laboratorium drogowcow) był prysznic. Po trzech 
dniach bez dostępu do bierzącej wody od razu z niego skorzystałem. Przy okazji wyprałem 
swoje brudne rzeczy. Poźniej Arija pokazała mi swoje biuro, przedstawiła mi swoją coreczkę, 
a nastepnie poszliśmy kilka metrow dalej do jej słuŜbowego mieszkania. Kończyła się 
pakować przed wyjazdem do domu w Darhan na Święta Narodowe Mongolii, ktore jest 11-12 
lipca. Zaproponowała mi, abym przenocował w jej mieszkaniu, a rano zostawił klucze 
w laboratorium. Namawiała mnie, abym pojechał do granicy pociągiem. Ja jej jednak 
podziękowałem i powiedziałem, Ŝe Mongolia mi się podoba i sprobuję dalej jechać rowerem. 
Na koniec zaprosiła mnie na kolację do restauracji. Tam teŜ byli jej wspołpracownicy 
z laboratorium. KaŜdy z nas otrzymał po połmisku boce i kubku herbaty z solą. Po kolacji 
Arja pojechała do Darhan, a ja z Chińczykiem o imieniu Rembo i mongolskim tłumaczem 
poszliśmy na zakupy. Poźniej jeszcze siedzieliśmy z Rembo w laboratorium  ponad godzinę 
i po angielsku trochę rozmawialiśmy. Napisał mi w notesie podstawowe chińskie zwroty oraz 
dał swoj nr telefonu w Pekinie. Niestety, bedzie tam dopiero 15.08.2008 r., czyli tuŜ przed 
moim planowanym wyjazdem. 

 

dystans dnia – 26,63 km 
czas jazdy – 2:31:43 h 
średnia pr ędko ść – 10,53 km/h 
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10.07.2008 r. czwartek 
94 dzie ń wyprawy 

Chcąc uchronić się chociaŜ trochę przed pustynnym słońcem, wstałem juŜ o 5.30.  
Do 7-ej zdąŜyłem opuścić miszkanie Arji i pojść do laboratorium po rower, skąd o 7.15 
wyruszyłem w drogę, a właściwie pustynne bezdroŜa.  

Wydawało mi się, Ŝe wiem w ktorą stronę jechać. Szybko jednak okazało się, Ŝe jest 
z tym problem. O tak wczesnej porze było mało ludzi, aby wypytać się o drogę. A ze 
spotkanych kaŜdy machał ręką w dowolną stronę! Po 7 km kluczenia po bezdroŜach w 
okolicy Aygar udało mi się zatrzymać samochod. Kierowcą była kobieta o imieniu Sara. Ona 
pokazała mi, w ktorą stronę mam jechać. Zgodnie z jej słowami dotarłem do torow 
kolejowych (ok. 3,5 km od laboratorium), przejechałem je i znowu rozwidlenie drog. Nie było 
kogo się spytać o drogę, więc skręciłem w lewo i jechałem wzdłoŜ torow kolejowych (tak 
miało być wg mapy). Spotkany po drodze Mongoł potwierdził właściwość wyboru. Po 20 km 
spotkałem ekipe remontującą tory. Oni wytłumaczyli mi i pokazali na mapie, Ŝe jadę 
w przeciwną stronę – zamiast na południowy-wschod jechałem na połnocny-wschod. 
Niestety, było pochmurno, więc nie miałem jak tego zauwaŜyć. Zaproponowali, Ŝe 1,5 h 
kończą prace i mogą mnie podwieźć. Ja jednak postanowiłem nie czekać i sam ruszyłem 
w drogę powrotną. Kiedy dotarłem ponownie do rozwidlenia miałem jescze dwie drogi do 
wyboru. Była wowczas 12.30, a ja ponownie byłem koło Aygar i 47 km drogi. Zapytałem 
z osobna kilka osob o drogę, a te mi juŜ godnie ją pokazywały, więc ruszyłem.  

Po ok. 1 km (za gorką) dotarłem do nowo budowanej drogi oraz po prawej stronie 
pojawiły się tory kolejowe. Na dobry początek w napotkanym kolejnym, chińskim obozie 
drogowcow zostałem poczęstowany obiadem. Samczny był, ale bardzo pikantny. Przez 
jakieś 25 km częściowo korzystałem z nowo budowanej drogi (ziemia była dobrze 
utwardzona i rowna). Dalej niestety była cięŜka, wyboista droga. Do tego momentami 
zapadałem się w piasku i trzeba było wyciągać z niego waŜący ponad 50 kg rower. Nie 
zabłądziłem (co chwilę było kilka drog) tak naprawdę dzięki słypom energetycznym – juŜ 
kiedy pytałem się o drogę koło Aygar sugerowano mi, abym się ich „pilnował”. Na szczęście 
nie było słońca i praktycznie wiatru. 

Przed 19-stą dotarłem do chińskiego obozu drogowcow. Tam wystarczyły słowa „Arja” 
i „Aygar”, aby zaproszono mnie do jednej z jurt i pokazano beczkę z wodą do mycia. Na 
samą kolację dotarł Mukko, mongolski tłumacz robotnikow. On zorganizował mi nocleg w 
innej jurcie i zaprosił na śniadanie. Sam zaś pojechał z kilkoma robotnikami do Aygar. 

 

dystans dnia – 102,12 km 
czas jazdy – 8:45:37 h 
średnia pr ędko ść – 11,40 km/h 
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11.07.2008 r. piątek 
95 dzie ń wyprawy 

Ulegając wieczornym namowom Mukko wstałem o 7.00 zamiast o 5.30. Miało byc 
wspolne sniadanie, itd. Niestety, Mukko spał nawet kiedy ruszałem w drogę o 8.30. 
Chińczycy teŜ nie jedli sniadania, więc pijąc poranną herbatę, probowałem się ich dopytać 
(Ŝeby mi napisali po chińsku), jak jest doładować kartę telefoniczną. Bezskutecznie. Jeden 
z nich znał trochę angielski, ale nie potrafił równieŜ zrozumieć, Ŝe aby rozmawiać przez 
telefon trzeba za to zapłacić! 

Droga minęła spokojnie, chociaŜ w wolnym tempie. Praktycznie cały czas jechałem 
wyboistymi, piaskowymi szlakami pomiędzy linią energetyczną a torami kolejowymi. Jadąc 
wzdłuŜ torow moŜna było zaobserwować, Ŝe omijały one wszystko, co tylko moŜna było 
ominąć! Co 20-30 km wzdłuŜ nich stoi zazwyczaj kilka domow i jakby stacja kolejowa była 
(nie zbliŜałem się do nich zbyt blisko). Na szczęście wiejący wiatr głownie mi sprzjał. Od 
połowy drogi zaczęły się pojawiać kałuŜe, a poźniej zaschnięty piasek zaczął być grząski. 
Jak się poźniej dowiedziałem, są to skutki wczorajszego deszczu. Przed miastem 
zauwaŜyłem takŜe kilka drzew, ktore ostatnio widzialem wponiedziałek.  

Na wjeździe do miasta Sajnszand zauwaŜyłem, Ŝe zgubiłem jedną ze śrub mocujących 
przedni bagaŜnik. Dobrze, Ŝe miałem zapasową ze sobą, poniewaŜ zaczęło się Święto 
Narodowe i warsztaty były zamknięte. Miasto w 1/3jest przedzielone gorą, na szczycie ktorej 
stoi czołg i jest punkt widokowy. U podnoŜa gory stała bardzo ładna z zewnątrz Świątynia 
Buddyjska. Niestety, była zamknięta. W samym centrum miasta zwiedziłem otwarte przed 
trzema dniami w nowym budynku Muzeum Dandzana RawdŜy, w ktorym m.in. znajduje się 
rekwizytow codziennego uŜytku z przeszłości. Warto zobaczyć. 

Poźniej postanowiłem umyć ręce i coś zjeść. I tak trafiłem do pobliskiej jurty, gdzie Barik 
(40 lat) szykował się z kolegą na koncert muzyki ludowej, ktory był w pobliskim domu kultury. 
Umyłem się i najadłem się(poczęstował mnie trzema rodzajami sałatek), a następnie rower 
zostawiłem w jurcie i poszedłem na koncert z moimi nowymi znajomymi. JuŜ po kilku 
minutach byłem wdzięczny Barikowi, Ŝe mnie zabrał. Występował ludowy zespoł pieśni 
i tańca. Poxniej wybraliśmy się jeszcze na spacer po mieście. Nocleg Barik zorganizował mi 
w stroŜowce na budowie hotelu obok jurty (budowlańcy – oczywiście Chińczycy!). 

 

dystans dnia – 71,63 km 
czas jazdy – 5:31:07 h 
średnia pr ędko ść – 12,98 km/h 
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Ok. 7-ej rano obudził mnie wartownik. Zabrałem szybko rower z kuchni chińskich 
budowlańców, a przy okazji dostałem sporą porcję ryŜu i sałatki na śniadanie. Godzinę 
później ruszyłem w poszukiwaniu kafejki internetowej i chleba. Kafejkę znalazłem od razu, 
ale była otwierana o 10-tej. Sklepy były w większości zamknięte, a w otwartych nie było 
chleba (chyba z powodu drugiego dnia Świąt były zamknięte). Postanowiłem wykorzystać 
wolny czas na ustalenie drogi wyjazdowej z miasta w kierunku granicy i miasteczka Dzamin 
Uud. W tym celu zrobiłem 10 km i udało się to zrobić w miarę sprawnie dzięki chińskim 
budowniczym drogi. Mongołowie machali tylko ręką w mało sprecyzowanym kierunku. 
Kolejne 7 godzin to czas spędzony głównie w kafejce internetowej oraz sklepie spoŜywczym 
(pojawił się świeŜy chleb), jedzeniu i krótkim telefonie do domu (1 min. – ok. 1.60 zł).  

Po 17-stej, kiedy się juŜ trochę ochłodziło (było ponad 30 st. C.), ruszyłem w dalszą 
drogę. Była ona bardzo wyboista i kręta. Pojawiły się takŜe małe górki. Po drodze mijałem 
trzy obozy chińskich budowniczych drogi. W kaŜdym od razu mnie karmiono (człowiek 
jadący na rowerze do Pekinu na Igrzyska Olimpijskie jest dla nich „kimś”), w pierwszym 
dostałem takŜe na drogę świeŜe bułeczki i pieczone mięso. A w trzecim domyślili się, Ŝe 
chciałbym zostać na noc – o 20.30 robi się ciemno, a sami o 22.00 wyłączali generator prądu 
i kładli się spać. 

Nikt w obozie nie znał języka angielskiego, rosyjskiego, czy teŜ polskiego, więc wieczór 
miałem wyjątkowo cichy. Był tylko jeden zaskakujący moment. Podczas modlitwy jeden ze 
starszych Chińczyków zauwaŜył u mnie róŜaniec. Podszedł do mnie i się przeŜegnał. Kiedy 
się uśmiechnąłem i potakująco kiwnąłem głową, dał do zrozumienia, Ŝe teŜ jest katolikiem. 
Od tej pory spoglądał na mnie z uznaniem i jeszcze większą Ŝyczliwością. 

 

dystans dnia – 41,82 km 
czas jazdy – 3:30:37 h 
średnia pr ędko ść – 11,91 km/h 
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O 5-ej rano drogowcy wstali do pracy. Ja równieŜ. O tak wczesnej porze nie ma słońca. 
Najedzony poprzedniego wieczoru do granic moŜliwości, nawet nie poszedłem na śniadanie. 
Jeszcze przed 6-stą poŜegnałem się z drogowcami i ruszyłem dalej, za drogowskazy 
obierając jak zwykle słupy energetyczne. 

Przez pierwsze 50 km minął mnie tylko jeden motocyklista. Droga budowana przez 
Chińczyków po kilku kilometrach zniknęła mi z oczu za górami. Moja natomiast była 
pagórkowata, ale wiatru i słońca praktycznie nie było, więc jechało się dobrze. Po 50 km 
w oddali zauwaŜyłem oazę, z ręcznie nawadnianymi roślinami, a za nią w oddali nową drogę. 
Tam się dowiedziałem, Ŝe jadąc wzdłuŜ lini energetycznej ominąłem jedno miasto, a drugie 
(ostatnie przed Dzamin Uud) leŜy ok. 19 km odbijając znacznie na prawo. W oazie 
sprzedano mi colę (wersja mongolska) i ruszyłem w kierunku nowo budowanej drogi. 
Niestety, kiedy powoli się do niej zbliŜyłem okazało się, Ŝe jej budowa w tym miejscu się 
kończy. Jednak w oddali, na szczycie góry, zauwaŜyłem obóz polowy. Byli tam Chińscy 
budowniczy obozu kontenerowego (dotychczas były tylko jurty lub namioty). Tam tradycyjnie 
juŜ mnie nakarmiano (mają bardzo smaczne jedzenie, ale bardzo pikantne) i ok. 2 godzin 
odpoczywałem, poniewaŜ akurat słońce pokazało swoją moc.  

W dalszą drogę ruszyłem po 15-stej. Jechało się juŜ znacznie gorzej. Słońce coraz 
słabiej świeciło, ale pojawił się kręcący wiatr. A droga miała duŜo krótkich, ale bardzo 
stromych podjazdów. Od czasu do czasu zatrzymywałem jadące sporadycznie samochody, 
aby potwierdzić kierunek drogi. Tak zatrzymały się m.in. dwa Jeepy (w jednym jechalirodzice 
Sara i Boria, a w drugim ich dzieci). Poczęstowali mnie kiełbasą i chlebem oraz dali bytelkę 
wody na drogę. Wcześniej miałem takŜe sytuację, kiedy Mongoł mnie wyprzedził, 
a następnie zatrzymał się tylko po to, aby w milczeniu wręczyć mi butelkę wody. Zresztą 
odkąd skończył się asfalt, zatrzymał się kaŜdy zatrzymywany przeze mnie pojazd. 

Nocleg przypadł w jurcie, pierwszej napotkanej po 100 km drogi. Jej właścicielką była 
22-letnia Altlantsatsral (mieszkała z młodszą siostrą, a w sąsiedniej brat z rodziną). Znała 
dość dobrze j. Angielski, więc nie było problemów z porozumieniem się. Wg niej do Dzamin 
Uud pozostało mi jeszcze 82 km drogi. Była bardzo gościnna, chciała bardziej ugościć niŜ 
tego oczekiwałem. 

 

dystans dnia – 104,01 km 
czas jazdy – 8:36:00 h 
średnia pr ędko ść – 12,09 km/h 
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W nocy obudził mnie deszcz, który padał równieŜ na moje nogi przez nie zamknięty 
otwór w dachu jurty. Na dworzy była ulewa i wichura.  Plan wstania o 6-ej rano legł w 
gruzach. Wszyscy wstali ok. 8-ej rano (w jurcie spały takŜe dzieci brata), ale deszcz przestał 
padać dopiero ok. 10-tej. Co prawda młoda gospodyni namawiała mnie do pozostania na 
kolejną noc, ale ja ok. 11-stej ruszyłem w dalszą drogę.  

Początkowo jechało się fatalnie. Był przeciwny, bardzo mocny wiatr oraz grząska droga. 
Pokonując pierwsze kilometry (momentami pchając rower), spotkałem jadących z przeciwka 
niemieckich rowerzystów (Marine, Svena i Johna). Rok i tydzień są w podróŜy. Wyruszyli 
z Niemiec, aby m.in. przez Turcję, Indie i Chiny dotrzeć do Mongolii. Dalej kierują się przez 
Sankt Petersburg, Estonię i Polskę do domu.  

Po południu wiatr praktycznie osłabł, ale za to dopadła mnie potęŜna ulewa. W 10 min. 
stepowe szlaki zamieniły się w rwące potoki (droga była bardzo pagórkowata). Jednak po 
kilku minutach moŜna było spokojnie jechać dalej. Z powodu braku znaków i „błądzącej” po 
stepie drogi, nadal co jakiś czas zatrzymywałem samochody, aby potwierdzić kierunek drogi. 
Tak poznałem mówiącą po angielsku Ulzi oraz jej męŜa i brata. Za pierwszym razem ja ich 
pytałem się o drogę, a kilkanaście kilometrów dalej ich dogoniłem, kiedy w ich „nysce” 
zabrakło paliwa. Wówczas po krórtkiej rozmowie Ulzi zaprosiła mnie do siebie na noc 
w Dzamin Uud.  

Na miejsce dotarłem przed 21-wszą. Szybko się umyłem w misce wody i pojechaliśmy 
do jej męŜa brata na kolację. Było mięso pieczone w kanie na mleko (ok. 25 l) z ziemniakami 
i kamieniami nad ogniem z palnika. Bardzo mi smakowało. Na kolacji była brata rodzina 
i sąsiedzi. Wieczór minął mi w wesołym, mongolskim towarzystwie.  Do jurty Ulzi wróciliśmy 
ok. północy. 

 

dystans dnia – 80,78 km 
czas jazdy – 6:44:57 h 
średnia pr ędko ść – 11,97 km/h 
dystans całkowity – 8.706 km 
całkowity czas jazdy – 495:38 h 
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 Wstalismy ok. 9-tej.Bayla herbata i ciastka, a sniadanie pojawilo sie na stole po 11-stej. 
Ja korzystajac z okazji, ze zauwazylem w jurcie pralke, postanowilem z niej skorzystac. 
Niestety, z powodu braku wody, ubranie musialem wyplukac sam w rekach i tylko raz. Kiedy 
schlo pranie ja bylem zajety czyszczeniem lancucha i zebatek z piasku. Jednak tylko 
czesciowo mi sie udalo pozbyc piasku. 

Po 13-stej ruszylem w miasto. Ponad 2 godziny spedzilem w kafejce internetowej, 
w ktorej nie bylo internetu (jedyna w miescie). Ale moglem zdjecia z aparatu przeniesc na 
pamiec oraz przygotowac kolejne relacje do wyslania. I jak okazalo sie na koniec, bylo to za 
darmo – wlasciciel bardzo interesowal sie moja podroza. Nastepnie jeden pan zaprowadzil 
mnie na poczte. Od pani zajadajacej czekolade uslyszalem, ze poczta moze jutro bedzie 
pracowac, a internet to moze pojutrze! Majac na uwadze, ze granica jest czynna 
w godzinach 8-18, postanowilem jeszcze pozwiedzac miasto, kupic jakies produkty 
spozywcze i zjesc. Kiedy jadlem, zaczepil mnie najpierw Mongol, ktory studiowal na 
Uniwersytecie Warszawskim, a nastepnie udzielilem jeszcze wywiadu lokalnej telewizji. 

Na granicy bylem o 17.35. Jednak straz graniczna nie przepuscila mnie, twierdzac, ze 
rowery przejezdzaja do 17.30. Kiedy postanowilem troche poczekac na dalszy rozwoj 
sytuacji, czterech straznikow zaczelo delikatnie ujmujac, dokuczac mi. A slowo „glupek” nie 
bylo niczym wielkim. 

Nocleg przypadl mi ponownie w Zamin Uude, tym razem jednak w bloku. Mlode 
malzenstwo z dzieckiem, wiedzac w jakiej jestem sytuacji, postanowilo mi pomoc. Zabrali 
mnie nawet na spotkanie ze swoimi przyjaciolmi oraz na kolacje do restauracji. 

 

dystans dnia – 11,44 km 
czas jazdy – 1:12:01 h 
średnia pr ędko ść – 9,53 km/h 
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 Przebudzilem sie po 7-ej, ale wstalem dopiero przed 8-ma. Wowczas byl czas tylko na 
szybkie sniadanie. Nastepnie udalem sie na granice – mialem tylko 1 km. Tam zatrzymal 
mnie milicjant, ktory poogladal sobie paszport, a nastepnie zaczal sie pytac skad jestem 
i gdzie to jest. Do tego glupkowato sie smial. Gdy mu sie elementarz j. angielskiego 
wyczerpal stwierdzil, ze granice moge przekroczyc tylko samochodem. Taka tez informacje 
przekazal pilnujacej porzadku Strazy Granicznej i poszedl posiedziec i poplotkowac na 
poboczu drogi. Pogranicznicy nie chcieli ze mna juz nawet rozmawiac, twierdzac ze to wina 
Chinczykow. Pomogli mi jednak zorganizowac samochod – Jeepa, ktorego wlasciciel „znal” 
wszystkich na granicy. Wymienilem jeszcze tylko ostatnie 30000 Tugrikow na 174 Yuany 
oraz po targach zaplacilem za przewiezienie 10000 Tugrikow (ok. 20 zl) i o 11.40 bylem 
w Chinach. Bylbym zapomnial – jeszcze Chinczycy mnie „przetrzepali” – najpierw szef 
zmainy musial osobiscie obejrzec moj paszport, a pozniej trzy osoby staly i sparwdzaly 
zawartosc sakw. No i trzeba bylo zaplacic 5Y za przekroczenie granicy. 

Erling, miasto po stronie Chinskiej, zrobilo na mnie niesamowite wrazenie. Wszystko 
jakby dopiero co wybudowane, ale z zachowaniem dawnego stylu chinskiego. Na dodatek 
buduja cale nowe dzielnice, ulice maja nowy asfalt, a pobocza sa obsadzone drzewami 
i posiana jest trawa (wszystko to musz podlewac, to przeciez dalej jest Pustynia). No 
i wydzielony pas jezdni dla rowerow i motorowerow na wszystkich ulicach w miescie. Ja 
kupilem sobie SIM karte za 100Y (wszystko do wydzwonienia) oraz wymienilem 100 USA na 
674,50Y w Bank of China. Jedyny problem to fakt, ze nikt nie znal zadnego jezyka oprocz 
chinskiego. Zrobilem sobie male zakupy spozywcze (woda byla tylko w butelkach 0,66l – 
wieksze sie wyczerpaly), zjadlem i po 16-stej ruszylem w droge.  

Oczywiscie byl problem wyjazdu z miasta – rzadko kto byl wstanie wskazac droge. Po 
godzinie jazdy w sloncu po autostradzie dotarlem do kilku budynkow. Nim zdazylem 
„rozprostowac kosci”, pojawila sie 20-letnia Yakjong, ktora zaprosila mnie do swojego domu, 
a wlasciwie do restauracji rodzicow. Tam po chwili pojawilo sie takze kilka „szych” z Erling. 
Oni zaprosili mnie do biesiady. Odmowilem jednak picia alkoholu, tlumaczac sie, ze dopoki 
nie wiem, gdzie nocuje to nie pije. Wowczas dostalem bezplatny nocleg w hoteliku rodzicow 
Yakjong. Gdy „szychy” po 21-wszej pojechaly do domu, pojawilo sie czterech miejscowych 
chlopakow i znowu zaprosili mnie do stolu! Ja jednak o 22-iej podziekowalem i poszedlem 
spac. Ale nauczylem sie jesc paleczkami! 

 

dystans dnia – 32,66 km 
czas jazdy – 2:01:58 h 
średnia pr ędko ść – 16.67 km/h 
dystans całkowity – 8.750 km 
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 Przebudzilem sie przed 6-ta i po chwili lezakowania wstalem i zajalem sie czyszczeniem 
roweru. Akurat przy wejsciu do hoteliku stala miska wody, wiec postanowilem ja 
zagospodarowac. Przy okazji pojawily sie usterki do naprawy – guma w przednim kole (nie 
do zalatania zwykla latka, poniewaz dziura jest przy samej nalewce od wentyla, ale 
wystarczy dopompowywac powietrze co godzine), pekl spaw w tylnum bagazniku przy 
srodkowym slupku oraz zauwazylem duzu luz w tylnym kole. Usterek nie udalo sie naprawic 
na miejscu. Dlatego tez po sniadaniu (herbata z mlekiem i dwie biale buleczki – sa tutaj 
wszedzie), przed 11-sta, ruszylem w droge z postanowieniem szybkiej naprawy usterek. 

Po 2 km zauwazylem plac ze sprzetem, wiec ruszylem w poszukiwaniu spawarki. Nie 
mieli jej, chcieli zwiazac to grubym drutem, co i tak nie daloby wymaganego efektu. Ale 
kawalek dalej byla jakas budowa (chyba lotniska). Tam jednak spawacz byl kiepski, ale spaw 
chyba wytrzyma (przy okzaji zrobil dziure w bagazniku w miejscu, gdzie jest uchwyt sakwy). 
Kiedy chcialem ruszac, byla akurat 12.00, czyli przerwa na obiad i drzemke. Skorzystakem 
z okazji i udalkem sie do polowej kuchni po przegotowana wode. Udalo sie, a na dodatek 
zaopiekowal sie mna sam szef – zaprosil do siebie na solidny obiad, pozniej udostepnil 
prysznic, a na koniec zaproponowal, zebym sobie tez troche pospal.  Ja jednak wiedziale, ze 
za ok. 30 km bedzie jakas miejscowosc, wiec moze i jakis solidny wulkanizator sie znajdzie, 
wiec ruszylem w droge.  

Zamiast zakladu wulkanizacyjnego zastalem raptem kilkanascie budynkow (w tym 
milicyjny) i grupe budowlana. Trzy razy budowlancy kleili latkami „na zimno”, jednak 
bezskutecznie. Natomiast nakarmili mnie tak solidnie, ze do konca dnia nie chcialo mi sie 
jesc. Rowniez namawiali mnie, abym sobie polezal. Jednak sami ok. 16.30 ruszyli do pracy, 
wiec i ja ruszylem w droge. A ze przez caly dzien mialem silny, boczny wiatr, a droga 
prowadzila jakby pod gore, wiec sie troche napracowalem. Odwiedzajac po drodze dwa 
sklepy, zauwazylem dosc dziwne ceny. W pierwszym sklepie woda 1,5l kosztowala 8Y, 
a w drugim Pepsi 1,25l kosztowala 5Y. 

Jeszcze przed 20-sta zaszlo slonce, wiec kiedy kilkadziesiat minut pozniej dotarlem do 
zabudowan na horyzoncie (111 km od granicy wg. slupkow kilometrowych), od razu sie do 
nich udalem. Trafilem na nastawnie kolejowa, gdzie bylo trzech kolejarzy w mindurach 
i jedna kobieta. Poczestowali mnie woda i malym piwem (jesc nie chcialem), ale 
przenocowac nie chcieli. Ale jeden z nich zaprowadzil mnie 300 m dalej do biurowca 
kolejowego, gdzie byla bardzo wygodna lawa (szerokosc karimaty) oraz sanitariaty, z ktorych 
moglem skorzystac. 

 

dystans dnia – 88.75 km 
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 Zamierzalem wstac o 5.00, ale wowczas wszystko bylo pozamykane, a w obejsciu 
biegal niezbyt przyjaznie nastawiony pies. Na dodatek w nocy obudzilem sie 
z przekonaniem, ze cos zlego stalo sie w domu (co raz czesciej tesknie). Jednak godzine 
pozniej juz wstalem, wypilem herbate i 40 min. pozniej bylem juz w drodze. Po 15 km 
dotarlem do miasteczka, gdzie postanowilem zrobic porzadek z detka. Nie bylo porzadnego 
zakladu wulkanizacyjnego, a jedynie budki na chodnikach. Skoczylo sie na tym, ze 
zalozylem nowa, troche przymala detke. Kosztowala mnie po targu 15Y. Tam tez zjadlem 
sniadanie, do ktorego jeden z miejscowych podarowal mi butelke wody 0,66l. Tradycyjnie juz 
mialem problem z wyjazdem z miasta (nie podaje nazw miejscowosci, poniewaz znaki 
drogowe sa w j. chinskim, a miejscowi tez nie rozumieja mnie o co chodzi, kiedy pytam sie 
o nazwy miejscowosci, a mapy dwoch wydawnictw, ktore posiadam, sa zbyt niedokladne). 

Pozniej prze ponad 40 km jechalem tylko przez pustynie. Niestety, autostrada sie 
skonczyla i jade teraz po zwyklej drodze z wydzielonym poboczem. Raz jechalem do 
gospodarstwa, ktore bylo przy drodze, aby skorzystac z toalety. Gospodyni wyslala mnie 
jednak poprostu „w pole”, a pozniej poczetowala herbata z mlekiem i bialymi buleczkami. 
Przed 13-sta dotarlem do malego miasteczka. Tam spedzilem ponad 3 godziny. Na poczatek 
trafilem na kilka straganow ulicznych, gdzie jeden ze sprzedawcow poczestowal mnie duzym 
pomidorem, a drugi – nie mniejsza brzoskwinia. Znalazlem tez kafejke internetowa. Niestety 
komputery pracowaly w j. chinskim, a nikt nie znal j. angielskiego i nie rozumial moich 
tlumaczen, ze potrzebuje j. angielski. Poczytalem sobie troche przewodnik, a na koniec 
zostalem zaproszony przez jednego z miejscowych na obiad do restauracji – dostalem duza 
miske makaronu z sosem i kawalkami miesa oraz surowke ze swiezej kapusty.  

Po 16-stej ruszylem w dalsza droge i do ok. 19.00 zrobilem jeszcze 35 km, zblizajac sie 
na odleglosc ok. 12 km do kolejnego miasta. Wowczas zauwazylem budynki gospodarcze, 
ok. 1 km od drogi. Tam tez sie udalem w poszukiwaniu noclegu. Przyjela mnie starsza 
kobieta, ktora poczestowala mnie goraco woda i ciastkami. Pozniej pojawila sie corka, ktora 
przygotowala pyszna kolacje (domowy makaron z zapiekanym miesem i sosem). Jedlismy ja 
o 21.00. Pozniej jeszcze dostalem duza miske wody, z ktora wyszedlem na dwor i dokladnie 
sie umylem. Akurat do tej czynnosci podczas mojej podrozy jakos nikt nie przywiazuje 
wiekszej wagi i musze zazwyczaj sie dopominac o wode do mycia. 

 

dystans dnia – 101,95 km 
czas jazdy – 5:40:22 h 
średnia pr ędko ść – 17,97km/h 
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 Przebudzil mnie ruch w mieszkaniu po 5-tej rano. Chcialem sie szybko spakowac 
i ruszyc w droge za nim slonce zacznie „przypiekac”, ale strasza pani pokazala mi, ze bez 
sniadania nie bede mial sily pedalowac. Prawda jest jednak, ze trzy noce, ktore dotychczas 
spalem w Chinach nie byly najlepsze – kazdej sie budzilem. A do tego zoladek chyba 
przechodzi aklimatyzacje. Sniadanie pojawilo sie na stole o 6.30. Tym razem byla to herbata 
ugotowana z mlekiem i na koniec dosypana do niej kasza gryczana. Jedlismy z malych 
miseczek, do ktorych lamalismy takze kawalki domowych ciasteczek i dosypywalismy cukier. 
O 7.00 ruszylem w droge, ktora przez caly dzien byla pagorkowata. Jednak chba wieksza 
trudnoscia byl boczny lub przedni wiatr. Po 20 km dotarlem do wioski, za ktora byla kolejna, 
itd. Skonczyly sie stepy. Sa drzewa i pola obsadzone zmiemniakami i warzywami. 

Po 75 km drogi dotarlem do miasteczka Oahar Youyi. Chcialem tam naprwic luz 
w tylnym kole, ale miejscowy mechanik chcial to zrobic nawet bez sciagania sakw nie 
wspominajac o zdjeciu kola! Rower z przerzutkami to jednak nowosc w Panstwie, gdzioe 
miliony luzi jezdzi na rowerach, a budki z ludzmi latajacymi detki sa w kazdym miasteczku. 
Pozniej chcialem kupic wklady do maszynki do golenia – w zadnym sklepie nie bylo, 
natomiast towarzyszyla mi caly czas grupa ciekwawskich facetow. Pozbylem sie ich dzieki 
mlodziencom spotkanym na ulicy. Byli to Tiao Zhan Fei i Lu Fui. Ucza sie w szkole troche j. 
angielskiego. Po dluzszych perturbacjach i nieporozumieniach (ich angielski byl naprawde 
slaby), wkoncu dotarlismy do domu Tiao, gdzie wypralem w misce swoje rzeczy. Nastepnie 
Tiao ze swoja dziewczyna i kolegami przygotowal obiad. Zasiedzialem sie tam do 17.30. 
Planowalem jeszcze przejechac ok. 30 km, ale co raz bardziej denerwowalo mnie tylne kolo 
tym bardziej, ze doszedlem do przekonania, ze musze gdzies zoorganizowac potrzebne do 
tego klucze i sam to zrobic metoda „prob i bledow”. 

I tak pod koniec dnia trafilem do duzej wioski (ok. 302 km od granicy), gdzie zobaczylem 
kilka ciezarowek stojacych obok siebie. Z trudem, ale znalzaly sie klucze i przy pomocy 
jednego chlopaka (znal kilka slow w j. angielskim) jakos chyba naprawilem. Nie zdazylem 
przetestowac, poniewaz po naprawie udalo mi sie zalapac na nocleg u rodziny mieszkajacej 
pare metrow dalej. Wszystko dzieki nastoletniej corce wlascicieli Zhan Tei Ping (zna troche 
j. angielski), ktora zaprosila mnie na noc do domu (mialem pokoj w oddzielnym budynku). Jej 
rodzice prowadza przydrozna restauracje, a jej brat jest wojskowym.  

 

dystans dnia – 100,67 km 
czas jazdy – 6:02:32 h 
średnia pr ędko ść – 16,66 km/h 
dystans całkowity – 9.041 km 
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 Od rana meczyl mnie zoladek, dlatego nawet ucieszylem sie, kiedy na sniadanie Zhang 
Tei Ping przyniosla tylko kubek herbaty i kilka kawalkow ciastka. Przed 8-ma pozegnalem sie 
i ruszylem w droge do Jining. Wiatr w miare sprzyjal, wiec w niespelna dwie godziny bylem w 
miescie, gdzie przy pomocy dwoch na skuterze znalazlem kafejke internetowa. Od razu 
pojawil sie problem angielskich liter – nikt w kafejce nie znal j. angielskiego i dopiero ludzie 
„zlapani na ulicy” wytlumaczyli o co chodzi moim przewodnikom, a ci po chwili uruchomili 
anielskie litery. Obslugujacy kafejke czlowiek nie byl zainteresowany pomoca. W kafejce 
spedzilem 4 godziny, a nastepnie ponownie zajalem sie luzem w tylnym kole. Spotkany 
chlopak stwierdzil, ze nie ma profesjonalnych mechanikow rowerowych w miescie 
i zaprowadzil mnie do „ulicznego”. A ten zgodnie z moimi przewidywaniami pierwszy raz w 
zyciu widzial taki rower i przy pomocy mojego chyba jeszcze bardziej go popsul. Wowczas 
pojawil sie jakis chlopak i dal namiary na profesjonalny sklep. Przewodnik cierpliwie mnie 
tam zaprowadzil. A szczescie mi dopisalo – byl to sklep firmowy GIANTa. Od razu stwierdzili 
wade. Nie mieli jednak „szybkozamykacza”, wiec zalozyli standardowe mocowanie kola na 
srube. Za usluge zaplacilem 20Y (ok. 3 USD). 

Po naprawie, kierujac sie ku wyjazdowi z miasta, trafilem na szereg sklepow z jednej 
i drugiej strony ulicy. Wkladow do mojej maszynki do golenia nie znalazlem, wiec po targach 
kupilem nowa, z 4 wkladami za 10Y. Tam tez kupilem wode i troche zjadlem. Przed 18-sta 
ruszylem w dalsza droge. Nistety, tradycyjnie byl juz problem z wyjazdem z miasta. Pytani 
ludzie albo pokazywali, ze nie wiedza, gdzie jest droga albo tak machali reka, ze nie 
wiadomo bylo, czy to ma byc prosto czy w prawo. 

Jednak z miasta i tak nie wyjechalem. Wszystko to za sprawa kierowcy jednego 
z samochodow, ktory wycofujac sprzed sklepu zagapil sie i uderzyl w moje przednie kolo. 
Ledwo utrzymalem rownowage, ale sakwa wyladowala na ulicy. Mi sie nic nie stalo – mam 
podrapana lewa lydke. Przy pomocy jednego z gapiow (byl ich caly tlum) sparwca naprawil 
sakwe. Trzeba jednak remontowac przednie kolo. Poczatkowo wydawalo sie, ze tylko kolo 
trzeba wycentrowac. Pozniej okazalo sie, ze nie dzialo dynamo wbudowane w piaste 
przedniego kola, ze podczas obrotu kola w jednym punkcie cos je „trzyma”. No i mocowanie 
blotnika zostalo czesciowo uszkodzone. Kierowca ani nikt z gapiow nie znal j. angielskiego, 
a ja nie zgodzilem sie dac rower do naprawy „ulicznemu” mechanikowi kawalek dalej (oni sa 
na kazdym rogu, zazwyczaj dorabiajacy emeryci) pokazujac na ramie napis GIANT, ten 
wezwal milicje. Przyjechalo dwoch panow, ktorzy znali tylko j. chinski i nie wiele robili 
w temacie. Nawet nie pomogli w walce z banda gapiow, ktora dotykala przy rowerze 
i bagazu wszystkiego co sie da. Odjechalem wiec kawalek dalej i zadzwonilem do Konsulatu 
RP w Pekinie. Odebrala Pani Konsul B. Golebiewska i to ona przez telefon wytlumaczyla 
milicji, ze chce tylko, aby naprawiono mi rower. Pojechalem tam milicyjnym furgonem jednym 
z milicjantow (drugi przyjechal razem ze sprawca). Bylismy tam ok. 19.30, akurat zamykano 
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sklep. Wlasciciel stwierdzil, ze jutro w rano naprawi rower. Zreszta nim milicja wypelnila 
swoje papierki, jeden z pracownikow wykonal czesc prac. Milicja zas postarala sie 
o tlumacza znajacego j. angielski i rosyjski. Na nie wiele sie on przydal, poniewaz kiedy jakis 
milicjan w cywilu zaczal machac do mnie „blacha” i krzyczec do mnie (domyslilem sie po 
chwili, ze chce moj paszport), ten akurat gdzies sobie poszedl. 

Kiedy milicja wypelnila swoje papierki i poinformowala, ze przyjedzie rano mi pomoc, 
pojawil sie problem, gdzie bede spal. Probowano mnie wyslac do hotelu (w pobliskim noc 
w opcji „standard” byla za 168Y), ale ja odmowilem twierdzac, ze nie takich pieniedzy na 
noclegi w hotelu i usiadlem na schodach kolo slepow.Wowczas zaczelo byc ciekawie. Do ok. 
23-iej przewinelo sie kilkadziesiat roznych osob – mlodych i starych, biednych i bogatych. 
Kazdy mi wspolczol i chcial pomoc – dostalem m.in. wode, chleb, herbate. Nikt jednak nie 
odwazyl sie zaproponowac mi noclegu. Ok. 23-iej pojawila sie nastolatka, ktora przyniosla mi 
wode i chleb. Z nia udalo mi sie troche porozmawiac po angielsku (praktycznie nikt go nie 
znal). Towarzyszyl nam wowczas jeszcze jakis starszy pan i dwoch chlopakow. W pewnym 
momencie zaproponowala, abysmy poszli zobaczyc „dwa tygrysy”. Chlopacy nas podwiezli 
(nie daleko bylo). Kierowca pojechal, a drugi poszedl z nami. W trojke weszlismy na szczyt 
gory, gdzie staly dwa tygrysy z kamienia. Bardzo ladne miejsce i fajny punkt widokowy na 
miasto. Kiedy zeszlismy, moi towarzysze postanowili komorkami zrobic sobie pamiatkowe 
zdjecia ze mna. Wowczas pojawil sie pan, ktory po krotkiej wymianie zdan z moimi 
towarzyszami, zaproponowal mi nocleg w swoim hotelu, pod ktorym robilismy sobie zdjecia. 
Dostalem pokoj z telewizorem, a prysznic byl kolo niewielkiego basenu. 

 

dystans dnia – 43,23 km 
czas jazdy – 2:25:42 h 
srednia predkosc – 17,80 km/h 
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 Przebudzilem sie przed 7-ma, a chwile pozniej pojawila sie Gao Ting Thung. 
Zaskoczyla mnie jej obecnosc (bylismy umowieni na 9-ta przed GIANTem), ale i ucieszyla. 
Zachowywala sie dosc dziwnie – chciala, abysmy jaknajszybciej opuscili hotel. Kiedy 
opuscilismy go, zaprowadzila mnie do baru znajdujacego sie za sciana. Nim zdazylem sie 
zoorientowac zamowila jedzenie i zaplacila za nie na zapleczu, a nastepnie pozegnala sie 
twierdzac, ze musi isc (nie chciala powiedziec gdzie). Zjadlem wiec spokojnie, w samotnosci 
sniadanie i poszedlem zobaczyc co z moim rowerem.  

Tam sie nie wiele dzialo. Kolo bylo prawie wycentrowane, ale dynamem i mocowaniem 
blotnika nikt sie nie zajal. Pokazano mi, ze czekaja na milicje. Ta i sprawca pojawili sie po 
10-tej. Po jakims czasie pojawila sie takze tlumaczka o imieniu Larisa. Jej rosyjski 
pozostawial jednak wiele do zyczenia. Naprawiono wowczas rower do konca poza 
mocowaniem blotnika i dano mi do zrozumienia, ze tego nie naprawia. Wowczas milicjant 
zaczal wciskac mi do reki 400Y, a tlumaczka namawiac, zebym podpisal w dwoch miejscach 
jakis chinski druk urzedowy „in blanco”. Kiedy odmowilem i zazdalem rozmowy z Pania 
Konsul RP (tlumaczka pytala sie, czy to imie, czy nazwisko i gdzie mieszka!). Kazano mi sie 
pakowac do samochodu i chcieli mnie wiesc na posterunek celem wyjasnienia. Odmowilem 
dobrowolnego udania sie i ponowilem zadanie rozmowy z Konsulem RP. Wowczas juz 
zadzwonili i po krotkiej rozmowie okazalo sie, ze te 400Y to wymysl milicji jako 
rekompensata dla mnie za szkode. Stanalem na tym, ze przyjalem 300Y (powinno 
wystarczyc na nowy blotnik w Polsce). Odbior pieniedzy pokwitowalem na czystej kartce w j. 
polskim. Sprawca tak sie ucieszyl, ze ma problem z glowy, ze te 100Y dal tlumaczce, aby 
zabrala mnie na sniadanie do pozadnej restauracji. Byla ona w pobliskim, trzy gwiazdkowym 
hotelu. Tam jako obsluga hotelowa pracowala Gao Ting Thung. W restauracji spedzilismy 
sporo czasu zajadajac kilka chinskich potraw i deserow, a ja musialem dodatkowo zjesc dwa 
barszcze ukrainskie – jeden zamowila Larisa, a drugi to prezent od wlasciciela „dla goscia 
z Polski”. Po poznym sniadaniu (a wlasciwie obiedzie), za ktore ja zaplacilem (bylo to 
niezrozumiale dla Larisy jak i to, dlaczego wszedzie ustepuje jej pierszenstwa).  

Przed 15-sta pozegnalem sie z obiema dziewczynami i ruszylem w droge, dosc 
pechowa. Najpierw pekla mi detka (zakleili mi budowlancy drogowi, ale tylko na chwile),, 
a pozniej dopadla mnie krotka burza. Jedynie widoki byly przepiekne. Nocleg udalo mi sie 
dostac w bazie drogowcow, ok. 389 km od granicy mongolskiej. Dostalem tam kolacje i pelny 
dostep do sanitariatow. 

 

dystans dnia – 49,94 km 
czas jazdy – 2:47:31 h 
srednia predkosc – 17,89 km/h 
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 Kiedy przebudzilem sie przed 6-sta i wyjrzalem przez okno zobaczylem krecacych sie 
po placu drogowcow – byl to znak, ze trzeba zrobic szybko poranna toalete i isc na 
sniadanie. Do jedzenia byla zupa warzywna i mantou, czyli te wszedobylskie biale buleczki 
gotowane na parze. Po 7-ej bylem juz w drodze. 

Byla piekna, sloneczna pogoda i sprzyjajacy wiaterek oraz wspaniale krajobrazy. Nie 
cieszylem sie dlugo. Przed miastem Fengzhen posypalo sie tylne kolo. Dalej trzeba bylo 
rower pchac. Napotkany przygodnie chlopak, znajacy troche angielski, oprowadzil mnie po 
sklepach rowerowych, ale bez efektu. Zaden fachowiec nie chcial sie podjac naprawy oprocz 
tych „ulicznych”, ale ci nawet nie wiedzieli, z ktorej strony kola jest usterka. Trzeba bylo 
wracac do Jining albo jechac do Datong. Wybralem znany Jining. Tylko jak? Autobus byl za 
30Y, ale kierowca chcial rower polozyc na dachu, a ja sie balem z jednej strony uszkodenia 
przerzutki, a z drugiej zwiekszenia usterki. Pociag byl dopiero o 17.00 i do tego nikt nie byl w 
stanie mi powiedziec, ile bedzie kosztowal przewoz roweru.  

Podziekowalem chlopakowi za pomoc i wrucilem na rogatki miasta, do punktu poboru 
oplat za przejazd droga. Dotarlem tam o 12.30. Mialem pecha. Nic nie jechalo pustego do 
Jining, wiec nawet parcownicy punktu nie mieli jak mi zorganizowac transportu. Wkoncu 
pojawil sie autobus i a 30Y z rowerem w srodku zabral mnie do Jining. Kierowca dostal 
pieniadze zaraz po moim wejsciu, ale po przyjedzie na miejsce ponownie upomnial sie o nie. 
Jednak po chwili dyskusji i oskarzen ustapil. W Giancie ponad godzine sie meczyli az 
stwierdzili, ze trzeba wymienic tylna piaste, ktora sprowadza na jutrzejsze popoludnie. 
Poczatkowa cena 170Y spadla do 150Y. Wlasciciel dobrze wiedzial, ze nie mam gdzie pojsc.  

Ok. 18-stej zostalem plecakiem i sakwa (reszta zostala w sklepie) ze swiadomoscia, ze 
mam prawie dobe wolnego w Jining. Moglem spokojnie obejrzec wybor rowerow na chinskim 
rynku i ich ceny (znacznie nizsze – firmowe od 125 USD), kupic cos do jedzenia i najesc sie 
bez pospiechu. Nadrobilem takze zaleglosci w czytaniu niezbednych informacji 
z przewodnika. Gdy po 22-iej zastanawialem sie, w ktora strone ruszyc w poszukiwaniu 
noclegu, pojawila sie Gao Ting Thung. Wlasnie skonczyla z przyjaciolmi prace i szli do Klubu 
Karaoke. Bylismy tam ok. 3 godz. Pozniej ruszylem za noclegiem. Jako ze byly juz 
wylaczone uliczne latarnie, wiec poszedlem do najblizszego i pokazalem recepcjoniscie, ze 
chce najtanszy z mozliwych. A on mi pokazal, ze nie ma zadnych wolnych pokoi. Ale 
zoorganizowal pokoj z wygodnym lozkiem w budynku obok (to chyba drugi hotel), z ktorego 
na codzien korzysta obsluga hoteleowa. I jak powiedzial – za darmo! 

 

dystans dnia – 33,87 km (z czego ok. 15 km pchalem)  
czas jazdy – 3:34:28 h 
srednia predkosc – 9,47 km/h 



Dziennik Wyprawy Rowerowej – Pekin 2008 [lipiec] 
tekst relacji: Krzysztof Skok 
 

Całość materiałów z tej wyprawy znajdziesz na stronach serwisu Wyprawy Rowerowe XXI wieku  
http://wyprawy21.cykloid.pl 

 

Wyprawy Rowerowe XXI wieku - Zbiór informacji o wyprawach rowerowych 
odbytych w tym stuleciu - podró Ŝe w ró Ŝne zak ątki świata, baza kontaktów 
z podró Ŝnikami, relacje z wypraw, fotogalerie - mo Ŝliwo ść dodawania 
własnych wpisów. 

http://CYKLOiD.pl/  – Wyprawy Rowerowe 

23.07.2008 r. sroda 
107 dzie ń wyprawy 

 

 Nie pospalem sobie dlugo - obudzilo mnie pukanie do drzwi. To byl recepcjonista 
z informacja, ze jezeli chce spac dalej, to musze mu dac paszport. Zamurowalo mnie. 
Jestem przeciez "na dziko", wiec jest on mu zbedny. Wymyslilem wiec historyjke, ze 
wieczorem bylem na imprezie i paszport dalem kolezance, a pozniej zapomnialem go od niej 
wziasc. Jak chce to moge go mu przyniesc rano. Skonczylo sie pakowaniem i kimaniem na 
krzesle do 7-ej rano u niego w recepcji. Pozniej poszedlem do sklepu GIANTa, gdzie portier 
udostepnil mi sanitariaty. Ok. 8-ej wypralem sie na krotki spacer (od samego rana slonce 
swiecilo bardzo mocno). Moglem zobaczyc codzienne zycie miejscowych sklepikarzy. 
Wiekszosc z nich mieszka na zapleczu swoich sklepow, a sniadanie sobie przygotowuje po 
ich otwarciu na oczach klientow. Na bazarze swierze mieso "podgrzewalo" slonce, mieso 
z kury lezalo obok klatek z zywymi kurami do sprzedazy. A zapach - lepiej zapomniec! 

Jeszcze przed poludniem przeczytalem w przewodniku informacje dotyczace Datong 
i okolic, do ktorego wybieram sie od 4 dni. Prawie trzy godziny spedzilem w kafejce 
internetowej (6Y). Dla Gao Thin Thung zrobilem trzy odbitki zdjec. Ok. 15-stej do sklepu 
przyszla przesylka, w ktorej byla oczekiwana piasta. Mechanik zajal sie jej wymiana, a ja 
przygotowaniem do drogi. Ok. 16.30 wszytsko praktycznie bylo gotowe do drogi. Przed 17-
sta poszedlem jeszcze zaniesc Gao Thin Thung do pracy zdjecia i pozegnac sie. 

I wreszcie znowu moglem jechac. Jestem juz zmeczony ta szarpana jazda od niedzieli. 
Prawie caly czas jechalem pod wiatr po pagorkowatej drodze. Ale cieszylem sie, ze 
jechalem. Udalo mi sie nawet znalezc krotszy wyjazd z miasta (podpatrzylem kierowce 
autobusu, kiedy wracalem do Jining). Szlo mi to na tyle szybko i sprawnie (tylko jeden 
odpoczynek mialem), ze nocleg ponownie wypadl mi w bazie drogowcow. Jak im pokazalem 
co sie stalo to sie niezle usmiali. Na kolacje byly boazi (wym. bouz), czyli znowy te biale 
buleczki, ale tym razem nadziewane miesem lub warzywami.Do tego ziemniaki w sosie 
i zupa warzywna. Po kolacji, podobnie jak dwoch innych pracownikow, zrobilem sobie pranie. 
Niestety reczne. Na noc dostalem termos goracej wody (prawie wszyscy tak robia). 
 

 

dystans dnia – 44,22 km 
czas jazdy – 2:23:44 h 
srednia predkosc – 18,70 km/h 
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 Wstalem o 5.40. Na poczatek byla szybka toaleta, a nastepnie wspolne sniadanie, na 
ktore byly boazi, surowka z kapusty, ziemniaki w sosie i zupa ryzowa (woda z ryzem). 
Najadlem sie do syta, co na sniadanie nie zawsze sie zdarza (co do zasady Chinczycy 
rowniez malo jedza na sniadanie). O 7-ej rano ruszylem w droge. Jechalo sie dobrze, 
pomimo ze slonce z kazda minuta swiecilo coraz mocniej.  

W miasteczu Fengzhen (tam szukalem mechanika we wtorek) dokupilem tylko wode 
i jechalem dalej. 20 km za nim zapytalem sie o Wielki Chinski Mur. Po dluzszej chwili udalo 
sie ustalic, ze jest niedaleko od tej wioski. Ruszylem w gory polna droga i po niespelna 5 km 
dotarlem na miejsce, czyli do pozostalosci po Murze. Zwykla strata czasu. Tylko widoki byly 
przepiekne. 

Ruszylem wiec do Datong. 10 km przed miastem zauwazylem na nowym, bialym 
budynku duzy, czerwony krzyz. Ruszylem tam. Poczatkowo spogladano na mnie nie ufnie, 
ale pozniej kiedy zobaczyli krzyzyk na szyi, wpuszczono mnie do srodka, dano miske wody 
do umycia i nakarmiono mnie do syta. Nikt nie znal j. angielskiego. Postanowilem pokazac 
obrazek z Janem Pawlem II - nikt nie wiedzial kto to. A po wejsciu do kosciola bylem juz na 
100% pewny, ze to kosciol protestancki. Dano mi na droge karteczke z adresem kosciola 
w Datong i pokazano, ze tam dostane jedzenie i spanie. Jako ze bylo 13.40 i bylo goraco, 
postanowilem jak najszybciej przejechac te 10 km i tam przeczekac najgorszy upal. Tam na 
wejsciu spotkalem nastoletnia Chen Chao z mama, z ktora umowilem sie na dluzsza 
rozmowe po modlitwie. Wowczas nawet pojawila sie jej babcia, ktora "wcisnel" mi 50Y 
i zaproponowala, abym spal w domu Chen Chao. Niestety, matka sie nie zgodzila twierdzac, 
ze ma male mieszkanie (tez mi nowosc). Pozegnalismy sie o 17.00. Ja ruszylem na szybkie 
zwiedzanie. Bylem kolejno w Gornej Swiatyni Huayan Si (20Y), z zewnatrz widzialem Wieze 
Bebnow (zamknieta, obecnie stoi po srodku ronda), nie wpuszczono mnie z rowerem do 
Muru Dziewieciu Smokow (10Y) a na zewnatrz nie bylo gdzie go pozostawic, nastepnie 
bylem w Swiatyni Shanhua Si. Na koniec, po dlugim poszukiwaniu, dotarlem do Dolnej 
Swiatyni Huayan Si - byla juz zamknieta, ale podczas wyjscia ostatnich turystow udalo mi sie 
na chwile wejsc na dziedziniec.  

Byla juz 19.15, kiedy ruszalem do Grot Yungang, gdzie zamierzalem dogadac sie ze 
strozem co do noclegu. Niestety, wyjazd z miasta zajal mi sporo czasu, a po 12 km zlapalem 
gume w przednim kole. Bylo juz ciemno, wiec kolo musialem naprawic w centrum 
miasteczka, otoczony tlumem gapiow. Jeden z chlopakow latarka wspomagal oswietlenie 
z latarni. Na koniec dla siebie i niego kupilem po napoju, co rozbawilo tlum. Zhaog Chan 
jednak sie ucieszyl i przy pomocy swojego kolegi sasiada, znajacego j. angielski 
zaproponowal mi nocleg u siebie. Ma jedna duza, prostokatna izbe. W pierwszej czesci jest 
piecyk, a wkoncu jest na wysokosci ok. 80 cm blat, na ktory kladzie sie materace i spi (wiele 
juz takich widzialem). Dlugo jeszcze siedzielismy w trojke i rozmawialismy. 
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 Wstalem po 5-tej, szybko sie spakowalem i pozegnalem z Zhaog Chun. Do Grot 
Yungang dotarlem o 6.00. Zastalem mnostwo osob uprawiajacych poranna gimnastyke. Plan 
dogadania sie ze strozem co do zwiedzania upadl. Mialem dwie godziny wolnego czasu. 
Moglem spokojnie zjesc i uzupelnic notatki w dzienniku. O 8-ej zaczalem szukac miejsca do 
pozostawienia roweru (chinczys\cy wszystkiego musza dotknac, wszystko po przestawiac w 
rowerze). Po 30 min. udalo mi sie dogadac z obsluga, ze rower stanie za barierka do 
wykrywania metali i oni beda na niego zwracac uwage. Same Groty sa bardzo interesujace 
i warte obejrzenia, ale za 45 min. chodzenia zaplacic 60Y to przesada. Tam poznalem 
Grzegorza, ktory samotnie zwiedza Chiny, tylko ze koleja i autobusami. Po zwiedzaniu 
zaprosil mnie na "bulke i soczek". O 10-tej jednak rozstalismy sie. Ja ruszylem w droge do 
Datong, gdzie przyszlo mi walczyc z sypiacym sie komputerem w kafejce internetowej. 
Wylaczal sie lub internet nie dzialal. Doszlo do tego, ze w ponad 2 godz. tylko 
przygotowalem relacje z kolejnych 2 dni! Pozniej ponad 2 godz. spedzilem na ulicy w cieniu 
supermarketow i stojacych obok straganow. Tam zjadlem i uzupelnilem zapasy wody 
i dzemu. Przy okazji zobaczylem codzienne zycie na ulicy w najgorszym upale, a wlasciwie 
jego brak. Do 15-stej na ulicy nic sie nie dzialo, a niektorzy sprzedawcy nawet spali! 

 Przed 16-sta ruszylem w dalsza droge. Na szczescie wyjazd mial malo zakretow, 
wiec poszlo stosunkowo sprawnie. Droga byla plaska, tylko wiatr momentami dokuczal. 
Odczuwalem takze, ze jestem w rejonie przemyslowym - przezroczystosc powietrza 
(widocznosc) byla bardzo mala. Gory, ktore sa stosunkowo nie daleko, sa jakby za 
chmurami.  Po 19-stej zatrzymalem sie na duzej stacji benzynowej, aby dokrecic luzne 
szprychy w tylnym kole. Zauwazylem, ze w tym budynku takze mieszkaja ludzie. 
Poczestowali mnie owocem, ale kiedy zapytalem o mozliwosc noclegu, to machali tylko reka, 
abym jechal dalej, pomimo ze zaczynalo sie sciemniac.  

 Kilka kilometrow dalej byla wioska Xuejladian. Tam zajechalem do barakow 
robotniczych. Tam poczestowano mnie arbuzem, ale na nocleg nie przyjeto. Ale nim zjadlem 
arbuza pojawil sie Su Rui ze swoim tata i oni zaprosili mnie do siebie do domu. Specjalnie 
dla mnie na kolacje mama Su Rui przygotowala Noodle (wym. nudos), czyli makaron, 
papryka, pomidor, troche miesa i ostre przyprawy. Su Rui napisal mi na kartce w j. chinskim 
nazwy miejscowosci, przez ktore zamierzam przejezdzac w kolejnych dniach. Zna 
j. angielski, wiec prawie do 23-ciej siedzielismy i rozmawialismy. 

 

dystans dnia – 75,22 km 
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 Wstalem po 6-tej. Kiedy ja bylem zajety poranno toaleta, mama Su Rui 
przygotowywala sniadanie, na ktore wstaly o tak wczesnej porze nawet jego nastoletnie 
siostry. Jedlismy jakby jajka wbite do gotujacej sie wody (zupa) oraz kielbase podsmazana 
z papryka i ogorkiem. No i oczywiscie byly te biale buleczki, mantou. Rodzice Su Rui maja 
gospodarstwo, w ktorym zauwazylem nawet "zachodni" sprzet rolniczy!  O 7-ej ruszylem 
w droge do Yingxian. Te 20 km nie zapisalo sie na dobre w mojej pamieci. W opone wbil sie 
gwozdz. Zalatalem dziure w detce, ale w Yingxian byla juz kolejna. Postanowilem jednak nie 
wymieniac opony, tylko dziure dokladnie zakleic tasma izolacyjna. Moze jeszcze troch 
wytrzyma.  

 W miasteczku Yingxian jest najstarsza drewniana Pagoda w Chinach, z 1056 roku. 
Widac ja kilka kilometrow przed miastem. Udalo mi sie w kasie wytargowac znizke studencka 
na legitymacje UG i zamiast 60Y zaplacilem 30Y. Samo zwiedzanie ogranicza sie do jednej 
kondygnacji (jest ich 9) oraz tarasu widokowego. Zajmuje to kilkanascie minut. Pozniej 
postanowilem rozejrzec sie za koszula z dlugim rekawem. Porazka. Byly czarne, grube, a jak 
juz znalazlem i i cena dla turysty od razu byla odpowiednia.  

 Po12-stej ruszylem w droge do miasteczka Shahe, jedynego na trasie do Wutai 
Shan, ktorego najwyzszy szczyt wznosi sie powyzej 3000 m.n.p.m. Do pokonania jest 
przewyzszenie ok. 2000 m. Te 50 km do Shahe troche mnie wymeczylo. Pierwsze 10 km 
bylo plaskie, a kolejne 17 km to ostry podjazd (byl 2 km zjazd), przez kolejne 15 km bylo 
"pagorkowato", aby zakonczyc droge zjazdem i plaskim dojazdem do miasteczka. Do tego 
podjazd byl w niesamowitym upale, ale po nowym asfalcie. Zas zjazd do Shahe byl pod silny 
wiatr i po kiepskiej drodze. 

 W miasteczku mialem problem ze znalezieniem chleba, ktory by sprzedano po 
normalnej cenie. W koncu udalo sie. Przed sklepem od razu zrobilem sobie kanapki nawet 
na kolejny dzien. A przed 18-sta zagadalem przygladajace sie mi kobiety o mozliwosc 
wyprania rzeczy. Udostepnily mi podworze, a sklepikarz kran z zimna woda. A kiedy przyszla 
20-sta, a pranie bylo wilgotne, wspomniane kobiety (4 + mezczyzna) zaprosily mnie do siebie 
na kolacje i na noc.  

 

dystans dnia – 84,81 km 
czas jazdy – 5:09:54h 
średnia pr ędko ść – 16,41 km/h 
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 O 4.42 obudzilo mnie pukanie do drzwi - do jedna z corek przyszla mnie obudzic. Po 
chwili znowu pukanie - tym razem matka. O 5.10 bylem juz w drodze. Pomimo tak wczesnej 
pory, ruch w miasteczku i na wyjezdzie byl nie maly. Celem dnia bylo dotarcie do szczytow 
Wutai Shan. Na poczatek mialem 34 km podjazdu do granic parku. Dotarlem tam ok. 10-tej. 
Wspinaczka momentami byla niesamowicie ciezka, ale i widoki zapieraly dech w piersiach 
(przez caly dzien byla bardzo dobra widocznosc). Tam odpoczalem, zjadlem i ruszylem dalej 
w kierunku Szczytu Polnocnego - 3058 m.n.p.m. Niby tylko 10 km, z czego 4 km praktycznie 
plaskie. Ale pozostale 6 km to mordercza wspinaczka. Powietrza brakowalo. Bywalo, ze 
schodzilem z roweru i troche go pchalem, aby znowu wsiasc i probowac jechac. Ale Szczyt 
to wszystko wynagrodzil. Ladna sloneczna pogoda (tylko zimny wiatr) pozwolila na 
podziwianie wspanilaych widokow na przestrzeni kilkudziesieciu kilometrow. Tam tez 
usytuwana jest jedna z ladniejszych Swiatyn, Lingying Si. Po zwiedzaniu poszedlem 
poprosic mieszkajacych tam mnichow o wode (moje zapasy mocno sie skurczyly, a sklepow 
nie bylo). Dostalem nie tylko wode, ale i jedzenie - obiad. 

 Ze Szczytu Polnocnego ruszylem szlakiem pasterskim do Szczytu Srodkowego 
i Swiatyni Yanjiao Si. Kamienie podczas 4 km zjazdu byly tak duze, ze momentami musialem 
schodziz z roweru i go prowadzic. "Na dole" byla mala Swiatynia (nawet nie udalo mi sie 
ustalic jej nazwy), a nastepnie 6 km wspinaczki polna (kamienista) droga. I wreszcie Szczyt. 
Padalem ze zmeczenia. Zwiedzilem Swiatynie, napilem sie wody u mnichow i ryszylem 
w droge do Szczytu Zachodniego i Swiatyni Falei Si. 3 km w dol i tyle samo wspinaczki polna 
droga. Tam dluzej odpoczalem, a mniszki po zwiedzaniu zaprosily mnie na posilek i daly 
jeszcze 8 boazi na droge! I na tym sie nie skonczylo. Przywolaly jednego z mnichow, cos mu 
powiedzialy i pokazaly mi, abym za nim poszedl do Swiatyni. Tam byl drugi mnich. Obaj 
chwile porozmawiali, a nastepnie wreczyli mi 200Y! Nie zaakceptowali mojegop "nie"! 

 Nastepnie mialem 16 km zjazdu wyboista, polna droga. Po drodze mijalem dwie 
swiatynie - jedna z nich ma bardzo ladna, charakterystyczna wieze. Mialem tam nawet 
nocowac, ale gdy zaznaczylem, ze nie mam pieniedzy, temat upadl. Po 19-stej dotarlem do 
asfaltowej drogi i Swiatyni Jinge Si. Juz zamykano, ale mlody mnich pozwolil jeszcze mi 
i grupie z busa wejsc do srodka.Pozniej gdzies znikl i nie bylo jak z nim zagaic tematu 
noclegu. A dogladajacy "cywil" chcial tylko pozbyc sie ludzi i miec wolne.  

 Przed 20-sta bylem przed Swiatynia, bez noclegu. Ruszylem do stojacego w poblizu 
duzego domu. Tam uzyskalem informacje dotyczace drogi do kolejnego szczytu i innych 
swiatyn. Wg miejscowego najblizsze obiekty byly oddalone o 20 km. Byla 20.00 i praktycznie 
ciemno. Poczestowali mnie jedzeniem, ale o noclegu nie chcieli slyszec. A ok. 20.30 
wszyscy schowali sie w domu, zostawiajac mnie przed nim samego. Nie wiele namyslajac 
sie, ruszylem do bocznego wejsci do Swiatyni (do glownego byly dlugie schody). Tam po 
dluzszym pukaniu pojawil sie ww. mnich. Bez slow wpuscil mnie do srodka, zamknal rower, 
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a mnie najpierw zaprowadzil do kuchni (wedrowca trzeba nakarmic), a nastepnie do pokoju. 
Nie dal tylko jednego - wody. Ok. 22-giej kladlem sie spac najedzony, ale brudny. 

 

dystans dnia – 78,96 km 
czas jazdy – 7:59:05 h 
średnia pr ędko ść – 9,88 km/h 
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28.07.2008 r. poniedzialek 
112 dzie ń wyprawy 

 

 Wstalem o 5.30. W sasiednim pokoju znalazlem troche wody w termosie, ktora 
wykorzystalem do umycia sie. Kiedy wychodzilem ze swojego budynku, zauwazyl mnie jeden 
z robotnikow i zaprowadzil mnie do kuchni na sniadanie.Przed 7-ma ruszylem w droge.  

Na poczatek byl Szczyt Poludniowy i Swiatynia Puji Si. Pierwsze 3 km byly wzglednie 
plaskie, a le pozniej bylo 10 km podjazdu polna, kamienista (momentami stroma) droga. 
Zbaczajac ok. 1 km najpierw dotarlem do malej, zaniedbanej Swiatyni Gunanthay. Tam 
trzech mnichow zaprosilo mnie na sniadanie. Stamtad mialem juz tylko 3 km drogi do Puji Si. 
Tam chwile odpoczalem i trzeba bylo ruszac dalej. 

Okolo poludnia, praktycznie caly czas zjezdzjac (bylo chyba tylko 3 km podjazdu) 
dotarlem do Swiatyni Longquan Si. Nastepnie zwiedzilem Swiatynie Zhenhai Si, Puha, 
Nanshan Si i Shancai Si. Sa one polozone niedaleko od siebie (jadac od jednej do drugiej 
maks. 3 km). Ale do kazdej, na sam koniec, byl kilkusetmetrowy, stromy podjazd.  

I tak dotarlem do wioski (miasteczka) Taihuai, ktora jest polozona w dolinie otoczonej 
szczytami Wutai Shan. Jest tu niezliczona ilosc Swiatyn. Ja ograniczylem swoje zwiedzanie 
do Wanshai, Shuxiang Si, Tayuan Si, Xiantong Si i kilku pomniejszych. Ok. 18-stej 
doszedlem do wniosku, ze mam juz dosyc Swiatyn na dzis. Na dodatek musialem znalezc 
kafejke internetowa, aby zgrac zdjecia z aparatu na pamiec. W kafejce jednak komputery nie 
mialy wejsc USB! Ale obok byl zaklad fotograficzny i tam juz nie bylo problemu. 

O 19-stej stwierdzilem, ze pora rozejrzec sie za noclegiem. Postanowilem ta noc spedzic 
u mnichow w Swiatyni Bishan Si, polozonej 2 km za miastem w kierunku mojego ostatniego 
Szczytu. Kolo Swiatyni spotkalem mnicha, ktoremu na migi pokazalem, ze caly dzien 
jezdzilem po gorach i jestem wyczerpany (faktycznie tak bylo). Zaprosil mnie do srodka (bylo 
juz zamkniete) i przekazal innemu mnichowi. Ten dal ciastka do jedzenia (podobne do 
slodkich bulek) i herbate. Pozniej zaprowadzil mnie do pokoju, ktory dzielilem z dowma 
sympatycznymi mezczyznami (jeden chyba tam pracowal). Poczestowali mnie mlekiem 
z kartonika i ciastkami. Korzystajac z dostepu do biezacej, cieplej wody, wyplukalem 
codzienne ubranie. Jeszcze przed 22-ga poszlismy spac. 

 

dystans dnia – 57,93 km 
czas jazdy – 4:55:28 h 
srednia predkosc – 11,76 km/h 
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29.07.2008 r. wtorek 
113 dzie ń wyprawy 

 

 O 5.10 byla pobudka (jeden z moich kompanow wstal o 4.00 na modlitwe), aby zdazyc 
na sniadanie, ktore bylo 5.30. Wszyscy zebrali sie przed stolowka przed czasem. Kiedy 
otworzono punktualnie drzwi, kazdy zajmowal miejsca wg waznosci. Naprzeciwko wejscia 
bylo podwyzszenie ok. 1 m, a po lewej i poprawej stronie byly ustawione lawy tak, aby kazdy 
widzial „szefa”. Przy glownej alejce siedzieli najwazniejsi mnichowie, a w stylu robotnicy. 
Najpierw byla modlitwa wygloszona przez jednego z zacniejszych, a pozniej wszyscy 
spiewali. Nastepnie kazdy ustawil swoje dwie miski rowno z brzegu stolu i cierpliwie czekal, 
az kucharze do jednej naloza kaszy jeczmiennej (gestawa zupa), a do drugiej roznego 
rodzaju surowek i salatek oraz boazi lub mantou.Wowczas kazdy jadl tak szybko jak tylko 
mogl. Kucharze w tym czasie chodzili i uzupelniali te miski, ktore byly ustawione z brzegu 
stolu (nie musialy byc puste). Kiedy najwazniejszy z mnichow skonczyl jesc, kucharze 
rozpoczeli zbieranie misek. W tym czasie wszyscy spiewali. Nastepnie spiewajac, wszyscy 
w parach udali sie do Swiatyni na modlitwe. 

Ja szybko sie spakowalem i poszedlem zwiedzac z moim wspollokatorem Bishan Si. O 
6.45 bylem juz w drodze. Mialem przed soba 12 km wspinaczki asfaltowa droga do granic 
parku, a nastepnie jeszcze 3 km polna, kamienista droga na Szczyt Wschodni i do Wangai 
Si. Udalo sie. Piaty, ostatni Szczyt, zostal zdobyty! I to na tyle radosci. Byla bardzo silna 
mgla i strasznie zimno. Przed zjazdem do Shahe (37 km), jeden z robotnikow poczestowal 
mnie goraca woda i mantou. 

Kiedy ok. 13-stej zjechalem do Shahe, zastalem upalna, letnia pogode. Od razu udalem 
sie do znanego mi sklepiku i kobiet z zasciany. One tez od razu zaproponowaly mi nocleg 
oraz zebymsobie zrobil pranie w lazience. Pozniej jeszcze musialem zeszyc swoje sportowe 
buty oraz troche wyczyscic rower. Bylem takze w kafejce internetowej. A ok. 21.40 (15.40 
czasu polskiego) byla krotka rozmowa na antenie Polskiego Radia „Trojka”. Tego dnia tez 
ostatecznie potwierdzilo sie, ze tylko niektore SMSy z chinskiego nr telefonu dochodza do 
Polski. 

 

dystans dnia – 53,08 km 
czas jazdy – 3:26:37 h 
srednia predkosc – 15,41 km/h 
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30.07.2008 r. sroda 
114 dzie ń wyprawy 

 

 Przed 5-ta obudzily mnie gospodynie. Szybko sie spakowalem i juz o 5.15 bylem 
w drodze. Pierwsze 25 km bylo plaskie, a kolejne kilometry to cizkie podjazdy (do 10 km) i 
mile zjazdy. Pogoda byla fatalnaRano troche kropilo, a przez caly dzien byla mgla, przez 
ktora probowaly sie po poludniu przebic promienie sloneczne.  

Do poludnia wlasciwie tylko jechalem, jechalem i od czasu do czasu odpoczywalem. 
A przy okazji przygladalem sie chinskim wioskom. Sa biedne i zaniedbane, ale maja „cos” 
w sobie. Ok. 12.30 zatrzymalem sie na godzinny postoj. Zrobilem sobie solidny posilek 
z witamin – szczypior, pomidor, ogorek, a do tego mantou. Na deser kupilem sobie arbuza – 
jednak udalo mi sie zjesc tylko polowe. Reszta trafila na bagaznik. 

Po przerwie ruszylem zwiedzac. Okazalo sie, ze tylko kilka kilometrow od mojego 
postoju jest wjazd na teren parku i do Swiatyni Heng Shan. Dzieki legitymacji Uniwersytetu 
Gdanskiego za wjazd na teren parku zaplacilem 12 Y (normalny 20Y). Po 5 km wspinaczki 
dotarlem na duzy parking z restauracjami. Tu sie okazalo, ze dalej moge tylko pieszo lub 
kolejka linowa. Poczatkowo nie mialem ochoty na wchodzenie, ale po godzinnym 
odpoczynku (odpowiedzialem na wszystkie zalegle  SMSy) postanowilem jednak wejsc na 
gore. Byl problem z pozostawieniem roweru – w barze chciano ode mnie za to 10Y. Na 
szczescie obok byla Swiatynia i tam juz bez problemu kolo kasy moglem go zostawic.  

Samo wejscie, zwiedzanie Heng Shan i kilku mniejszych swiatyn zajelo mi ok. 1,5h. 
Dzieki „plastikowej” legitymacji UG(chyba robi na miejscowych wrazenie) zaplacilem za bilet 
18Y – normalny 12Y. A po zwiedzaniu Wutai Shan doszedlem do wniosku, ze jest to troche 
przereklamowane miejsce, nastawione na komercje. Chociaz na pewno jest to ladne miejsce 
i gdyby nie mgla, moglyby byc fajne widoki. 

Na parkingu, jeszcze przed wejsciem, poznalem grupe drogowcow, w tym trzech 
chlopakow znajacych j. angielski. U gory jednak sie rozlaczylismy. Po odebraniu roweru 
zjadlem swojego arbuza i zjechalem do bramy parku. Tam ponownie spotkalem drogowcow, 
ktorzy po chwili rozmowy zaproponowali mi, abym przenocowal u nich w hotelu w Hunyuan – 
akurat mieli wolne lozko. Do hotelu bylo 6 km zjazdu. Tam sie umylem i zjadlem solidna 
kolacje (zostalem zaproszony do stolu szefa). Wieczorem jeszcze siedzielismy 
i rozmawialismy, wyminilismy sie kontaktami. To byla ich ostatnia noc w hotelu – rano takze 
wszyscy sie wyprowadzaja. . Jako prezenty od nich dostalem dwie duze paczkichinskiej 
herbaty oraz woskowy emblemat z Budda. Ja im odwdzieczylem sie znaczkami „Teraz 
Polska” 

dystans dnia – 96,92 km 
czas jazdy – 6:05:57 h 
srednia predkosc – 15,89 km/h 
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31.07.2008 r. czwartek 
115 dzie ń wyprawy 

 Wstalismy po 5-ej. Bylo szybkie pakowanie sie i sprzatanie pokoju, a o 6.30 sniadanie. 
Najedzony do syta, po 7-ej zrobilem sobie ze wszystkimi pamiatkowe zdjecie i ruszylem 
w droge do Wiszacej Swiatyni. Musialem sie wrocic prawie 5 km pod gore. Na miejscu 
okazalo sie, ze studenci nie maju znizek i musza zaplacic 60Y. Nie warto. Swiatynia bardzo 
ladnie i efektownie prezentuje sie z zewnatrz, a w srodku to nic specjalnego. Po zwiedzaniu, 
na parkingu spedzilem ok. godziny porzadkujac relacje z podrozy innych ludzi (patrzylem, 
czy widzieli cos fajego w okolicach Pekinu, czego nie ma w moim przewodniku).  

Przed 11-sta wrocilem do Hunyuan. Chcialem udac sie do kafejki internetwej, ze jest 
zamknieta na najblizsze dwa tygodnie. Zrobilem wiec zakupy i posililem sie. Przy kupnie 
ciastek sprzedwaca mnie oszukal – wbil podwojna cene na wage. Ale ze wyszlo raptem 1Y 
wiecej to nie klocilem sie, tylko przy wszystkich pokazalem mu, ze on nie jest „OK”.  

O 12.30 ruszylem w dalsza droge (znowu gory). Mialem jeszcze wypisane przez Su Rui 
nazwy miejscowosci, przez ktore planowalem jechac. Jednak Chinczycy nie maja wyczucia 
odleglosci (zazwyczaj zawyzaja) i kiedy zaczalem sie rozpytywac o kolejne miejscowosci 
z mojej listy okazalo sie, ze dawno przejechalem skrzyzowanie. Bardzo trudne jest ustalenie 
polozenia, poniewaz rzadko kto zna chciaz troche angielski, a znaki drogowe z podwojna 
pisownia nazw miejscowosci pojawiaija sie tylko w miejscach turystycznych lub nowo 
ustawione na malych wioskach, ktorych nie ma na mapach. 

W wiosce Zhao Jiao Ping udalem sie do centrum, celem udtalenia dokladnego swojego 
polozenia (wiedzialem tylko, ktora droga jade). Zagadnieta pierwsza z grupy osob kobieta nie 
chciala ze mna rozmawiac. Odeslala mnie do starca z duza czerwana opaska na ramieniu 
(bylo cos na niej napisane). Ten jednk tylko byl wstanie pokazac, ze mam sie wracac, jak 
chce dotrzec domiejscowosci z kartki. A ja nie musialem – moge jechac dalej prosto i odbic 
w innym miejscu.  

Usiadlem na schodkach pierwszego domu z brzegu pokazujac wszystkim (od razu 
zostalem otoczony przez kilkudziesiecioosobowa grupe tubylcow), ze bola mnie nogi i nie 
mam sily jechac dalej (faktycznie tak byly – gory wyczerpaly). Dosc dobrze ubrany 
mezczyzna przyniosl mi ze sklepu dwie parowki (wedliny sklepowe sa bardzo niedobre), 
3 zupki chinskie (do zjedzenia na sucho!) i wode mineralna. Po chwili przyprowadzil takze 
chlopakow znajacych troche j. angielski. Pozniej udostepnil mi swoje biuro do spania 
z lozkiem (nie wiem co to za miejsce, ale chyba jakies panstwowe – wisiala flaga chinska 
i portrety przywodcow). Byla tez woda do umycia sie. Nie wiele mi jednak to pomoglo, 
poniewaz pomimo padajacego deszczu bylo tak parno, ze od razu bylem mokry od potu. 
Przed 20-sta zostala przyniesiona kolacja – znowu makaron (jem go wiecej niz ryzu). Przez 
caly czas towarzyszylo mi 2-3 chlopakow znajacych troche j. angielski. Kiedy o 21.30 
kladlem sie spac, zaczeli schodzic sie ciekwascy miejscowi. Ale informacja, ze ide spac, 
skutecznie ich zawrocila.  
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Chinczycy to bardzo ciekawski narod. Ciezko jest mi odejsc na chwile w miejscu 
publiucznym od roweru, poniewaz wowczas juz bez zadnych zachamowan musza wszystko 
dotknac, wszystkie guziki po przelaczac, wszedzie zajrzec. Moj rower jest dla nich 
niesamowita nowoscia! Kiedy jem, na odleglosc 2-3 m ustawia sie grupa ciekawskich, ktora 
cos komentuje. Bardzo czesto cos do mnie mowia i nie przyjmuja do wiadomosci, ze ich nie 
rozumiem. W sklepie, kiedy prosze aby cene napisali, na kartce pojawiaja sie jakies dziwne 
znaczki (skuteczna metoda to cena pokazana na kalkulatorze). Jednak trzeba uwazac, 
poniewaz lubia ja zawyzac dla obcokrajowcow. No i sa przekoanani, ze jezeli ktos nie mowi 
w j. chinskim to jego ojczystym jezykiem jest angielski! Kiedy tlumacze niektorym, ze 
w Polsce sie mowi po polsku to patrza na mnie jak na wariata! 

 

dystans dnia – 59,90 km 
czas jazdy – 3:49:20 h 
srednia predkosc – 13,57 km/h 
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