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Zaczęło się od pytania: Czy Indianie są romantyczni? A 
potem były następne: Czy się zakochują? Czy przytulają, czy 
chodzą za rękę, albo całują?Wismolore modio et nos dolorem 
augiam eugiam dolesendrer in er sum vel irit, vel ercing ex et 
eugait vel dit vel et ullan er suscilit nibh esenis autat in he-
niam dunt lor sed do odolobor adit vent ing et autpatet velesed 
min heniam essequis nis dui tatem veraesectem iurer sustio 
eu facidunt ad min ut init ercil in henit non utpate dio odigna 
consequi tat, consed enisl eros augiam nis ad magna cor inibh 
enibh eriure dipit, vent loreriustrud ming enisis ad ex eugiam, 
vel dolor si erilit lamcons equisis esse con ut vero consequat, 
quate min vulput in endre feugue facillandiam iustrud elenim 
iril il ulla feugue velit ad delessi eu facilla orperit er si blaor-
per susci ea feum quipit praessed magna alit irilla corerciliqui 
et esenit vullan velisse te tionsecte dunt eugiamcommy non 
utatisl essi blandreet lore magnit volorer sum vel irilisisse do-
lorper ing eumsan el do ex ea augiam, velit acin et et iriure-
ratet, qui blam, quis nim accum ing ea faccum iusto dolobore 
delit amconsed eraesse quisse del iure do odolore verit nisl 
estin henim iliquip ex ea augait la aliquam eliscil inim vullam 
volore minissed dolenim nummy nostrud tin venis nos nisi.

 

Zasady naszej 
sztafety są 
proste: jedziemy 
z miasta, gdzie 
były igrzyska, do 
tego, w którym 
będą następne

rowerem
TEKST Maryla Zielińska

na      olimpiadę

wysokość
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Jedna z uczestniczek 
kasia kobus jechała na 
odcinku seul–Hiroszima. 
Tu na wyspie Miya-jima

setki ludzi, rozmów i kraj- 
obrazów podczas wyprawy. 
azjatyckie pejzaże należały 
do bardziej spektakularnych
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zukając pomysłu na rowerową trasę, ktoś z nas rzucił kiedyś: pojedźmy na olimpia-
dę. To było dobrych kilka lat temu. Przemierzyliśmy wtedy trasę z najbardziej na 
północ wysuniętego punktu Europy – z Przylądka Północnego w Norwegii, do ko-
lebki igrzysk olimpijskich – Olimpii. Pomysł tak nam się spodobał, że od tamtej pory 
kontynuujemy co cztery lata olimpijską sztafetę. Z Olimpii pojechaliśmy do Pekinu,  

a w zeszłym roku wyruszyliśmy ze stolicy Chin do Londynu, kierując się wciąż na wschód: przez 
Koreę Południową, Japonię, Stany Zjednoczone i Irlandię. W 168 dni pokonaliśmy 12,5 tys. km. 
Wjechaliśmy na metę z paradą!
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ważnym elementem 
famadihana, czyli
brzędu powtórnego 
pochówku, jest wielka 

policję i doniósł, że jedzie banda i przekracza linie na jezdni. 
Na drugi dzień pojawił się przydzielony nam przewodnik i pi-
lotował nas aż na nocleg. 

Jedziemy poza sezonem turystycznym i często bocznymi 
drogami, budzimy więc powszechną ciekawość. Dla nas kwe-
stie najważniejsze w drodze to: ubikacja, psy, jedzenie i picie, 
stan dróg, noclegi. Toalety najgorsze były w Chinach. W Ko-
rei Południowej po raz pierwszy zobaczyliśmy sedesy wypo-
sażone w pilot. W grupie nie było nikogo, kto rozeznawałby 
się w tym mechanizmie. Trzeba było uważać i nie przyciskać 
klawiszy na chybił trafił, bo woda mogła prysnąć w nieprzewi-
dzianym kierunku. Takie sedesy oraz podłużne dziury, które 
wymagają pozycji „na Małysza”, są też w Japonii. Toczymy 
dyskusje, czy należy odwrócić się plecami do drzwi, czy też 
nie, i narzekamy na bardzo cienki japoński papier toaletowy. 

W Chinach za to drogi były najszersze, z pasem dla rowe-
rzystów, i jest najsmaczniej. Stołowaliśmy się w knajpach, tak 
wychodziło taniej, niż gdybyśmy gotowali sami. Rysiek żar-
tował, że je raz dziennie, to znaczy cały czas. Korea też miała 
ciekawą kuchnię, ale nie wszystkim odpowiadało siedzenie na 
podłodze, bez butów, przy niziutkich stolikach. Do kocherów, 
menażek i butli gazowych zabieramy się dopiero w Japonii. 
W restauracjach drogo, za to w supermarketach przez całą 
dobę można sobie coś podgrzać albo zalać wrzątkiem czy ku-
pić coś ciepłego.

Noclegi w Chinach były zupełnie nie w naszych standar-
dach. Ze względu na porę roku i teren, który pokonywaliśmy, 
nie dawało się rozbić namiotów. W miastach cudzoziemiec 
spać może tylko w wyznaczonych hotelach, pławiliśmy się 
więc w niechcianym chińskim luksusie – dobrze, że w chiń-
skich cenach. Przebojem Korei stały się noclegi w publicz-
nych łaźniach jjimjilbang. To popularna forma spędzania czasu 
wśród Koreańczyków, a także nocowania, bo wychodzi taniej 
niż w hostelu. Miejsca te trudno obcokrajowcowi namierzyć, 
choć nieco przypominają nasze spa. Koczowniczy tryb życia w 
namiotach rozpoczynamy na dobre dopiero w Japonii. Wiele 
kempingów jest jeszcze zamkniętych, ale można się rozbijać 
w parkach. 

Azja pod względem psów to bardzo przyjazny rowe-
rzystom kawałek świata. W Chinach wałęsają się wszędzie, 
ale nie zwracają uwagi na rowery, bo są zajęte szukaniem je-
dzenia. W Korei ujadają przy budach, uwiązane na krótkich 
łańcuchach. W Japonii widzimy tylko pieski na smyczy wy-
prowadzane na spacer. 

Prosta historia
Pierwszy dzień na rowerze w Stanach Zjednoczonych to „trasa 
snów”: Venice, Santa Monica,  Beverly Hills, Hollywood, Santa 
Clarita... Pierwszy miesiąc to parada atrakcji: pustynie Mojave 
i Arizony, Dolina Śmierci, Las Vegas, Wielki Kanion Kolorado, 

Pekin cały w smogu. W mroźny ranek pod koniec lutego stoimy 
z rowerami na placu Tiananmen. Jest nas siedmioro gotowych 
przejechać na dwóch kółkach kawał świata. Tylko jedna oso-
ba nie planuje pokonać całej trasy. Edvinas, młody biznesmen 
z Kłajpedy, wygospodarował trzy tygodnie wolnego – na odci-
nek do Seulu. Pozostali to maksymaliści: Sigitas, fizyk z Wilna, 
skumulował urlop płatny i bezpłatny, ja – teatrolog bez etatu 
i z pieniędzmi ze sprzedanego samochodu. My dwoje koor-
dynujemy całość. Poza tym jest grono naszych „patriarchów”, 
czyli młodsi i starsi emeryci: Rysiek – górnik-łącznościowiec 
z Jaworzna, a także trójka pedagogów z wyspy Waiheke nie-
opodal Auckland: Aliso, Brian i Bill. Znamy się z poprzednich 
podróży, nigdy się na sobie nie zawiedliśmy.

Słońce na stalowym niebie wygląda jak krwawa piłka. 
Opuszczamy Pekin, kierując się na północny-wschód, w stro-
nę Mandżurii. Tylko Bill jedzie na chińskim rowerze. Pozostali 
zaufanie do wypożyczanych czy kupowanych na miejscu ro-
werów stracili rok wcześniej na wyprawie w Nowej Zelandii. 

Jesteśmy grupą, ale tak naprawdę jedziemy samodziel-
nie. Każdego ranka rozdajemy mapki z opisem dzienne-
go odcinka. Można wyruszyć o dowolnej porze, samemu lub 
w towarzystwie, można odbić od trasy, by zobaczyć coś ekstra, 
zostać gdzieś dłużej albo pognać do przodu – wszystko jest do-
zwolone. Podobnie jak podjechanie pociągiem czy autobusem, 
gdy męczy choroba. Praktykujemy to zwłaszcza w Chinach, 
gdzie problemy żołądkowe niemal zawracają z drogi Alison. 
Taka swoboda przyciąga rozmaitych ludzi – wiek, zawód, do-
świadczenie nie grają roli.

aZja dla rowerZystów
Do Japonii wkraczamy w porcie promowym w Fukuoce. Pani 
w maseczce przemywa pędzelkiem i szmatką opony, pedały 
i przerzutki – w niektórych brud pochodzi jeszcze z Chin. 
Dopiero po tej dezynfekcji wyjeżdżamy na japońskie szosy. 
Nawykli do chińskiej anarchii na drodze, już pierwszego dnia 
zwracamy na siebie uwagę kierowców. Któryś zadzwonił na 

w korei podjechał do 
nas samochód, wysiadła 
rodzinka i poczęstowała 
nas ciastem ryżowym

Fukuoka, pierwszy dzień 
w Japonii. rozglądamy 
się i wygrzewamy 
w wiosennym słońcu

ważnym elementem 
famadihana, czyli 
obrzędu powtórnego 
pochówku, jest wielka 

-90C 
to rekord zimna, który 
 padł na kempingu  
w Sargets, w górach 
 stanu Kolorado.

+420C 
wskazywał wyświetlacz 
uliczny w mieście  
Berea, w Stanach 
Zjednoczonych.

15 lat 
miał najmłodszy uczestnik 
wyprawy – alek z Warszawy 
jechał z rodzicami z dublina 
do Londynu. najstarszy – Horst
 z niemiec – ma dziś 78 lat!

90 jaj 
otrzymaliśmy od pani, której 
farma sąsiadowała z naszym 
biwakiem rozbitym na dziko 
w Kolorado.

wysokość
odległość
głębia

adventure  
wyMiary
prZygody3

Targ rybny w pusanie, 
w korei południowej,  
jeden z największych 
na świecie

w Japonii rowerowe  
ścieżki służą też pieszym, 
nie nadają się do długo- 
dystansowej jazdy
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Zaczęło się od pytania: Czy Indianie są romantyczni? A 
potem były następne: Czy się zakochują? Czy przytulają, czy 
chodzą za rękę, albo całują?Wismolore modio et nos dolorem 
augiam eugiam dolesendrer in er sum vel irit, vel ercing ex et 
eugait vel dit vel et ullan er suscilit nibh esenis autat in he-
niam dunt lor sed do odolobor adit vent ing et autpatet velesed 
min heniam essequis nis dui tatem veraesectem iurer sustio 
eu facidunt ad min ut init ercil in henit non utpate dio odigna 
consequi tat, consed enisl eros augiam nis ad magna cor inibh 
enibh eriure dipit, vent loreriustrud ming enisis ad ex eugiam, 
vel dolor si erilit lamcons equisis esse con ut vero consequat, 
quate min vulput in endre feugue facillandiam iustrud elenim 
iril il ulla feugue velit ad delessi eu facilla orperit er si blaor-
per susci ea feum quipit praessed magna alit irilla corerciliqui 
et esenit vullan velisse te tionsecte dunt eugiamcommy non 
utatisl essi blandreet lore magnit volorer sum vel irilisisse do-
lorper ing eumsan el do ex ea augiam, velit acin et et iriure-
ratet, qui blam, quis nim accum ing ea faccum iusto dolobore 
delit amconsed eraesse quisse del iure do odolore verit nisl 
estin henim iliquip ex ea augait la aliquam eliscil inim vullam 
volore minissed dolenim nummy nostrud tin venis nos nisi.
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adventure  afryKa

w miejscach najbardziej 
atrakcyjnych robiliśmy 
sobie dni wolne od jazdy 
i zwiedzaliśmy

w irlandii poczuliśmy  
się jak w domu. we znaki 
dały się nam amerykań-
skie pustkowia

ważnym elementem 
famadihana, czyli 
obrzędu powtórnego 
pochówku, jest wielka 

ważnym elementem 
famadihana, czyli 
obrzędu powtórnego

Monument valley 
w Usa. przejechaliśmy 
przez 10 amerykańskich 
stanów

Monument Valley, rezerwat Nawajów. Ci, którzy przyjechali 
specjalnie na ten odcinek, nie zawiedli się. Młode małżeństwo 
z Jeleniej Góry, Natalia i Wojtek, oceniają, że była to ich najcie-
kawsza podróż, choć wałęsają się z nami po świecie od kilku lat. 

Zjeżdżając do Doliny Śmierci, bijemy rekordy prędkości 
– mój wynosi 78 km/h. Wyjechanie z niej oznacza 120 km mo-
zolnego podjazdu, gdzie nie ma ani jednego ujęcia wody pitnej, 
sklepu, najpodlejszej knajpy, daszku. Za Badwater (najgłębsza 
depresja na półkuli zachodniej – 86 m p.p.m.) ulatniają się tu-
ryści. Ale na naszej drodze staje anioł na motorze. Na imię ma 
Garret. Naciska guzik w swej cudownej maszynie i ukazuje się 
lodówka, a w niej ociekające rosą butelczyny z wodą. Gays, I am 
crazy, but what you are doing here? You are completely crazy! My 
God! (w skrócie: Zwariowaliście?!).

Pamiętacie Prostą historię Davida Lyncha? W trakcie naszej 
trzymiesięcznej przeprawy z Los Angeles do Waszyngtonu nie 
raz przewinęły mi się przed oczyma kadry z tego filmu. Leciwy 
Alvin Straight wsiada na kosiarkę i pokonuje amerykański bez-
kres, by odwiedzić chorego brata. Poróżnili się lata temu, wizja 
prawdopodobnej śmierci wywołuje potrzebę pogodzenia się. 
Alvin lubi długie procesy i swoje rytuały, a także kosiarkę – jak 
przystało na Amerykanina. Po przejechaniu tego kontynentu 
nabrałam przekonania, że pielęgnacja trawnika to główne za-
jęcie mieszkańców USA. Nie wykonują żadnych innych przy-
domowych prac, a przynajmniej mnie nie udało się dostrzec. 

Za Pueblo rozpoczynają się Wielkie Równiny. Ziemia zamie-
ra z braku wody, z czasem pojawiają się jakieś uprawy, stada 
krów i charakterystyczne pompy wodne z wiatraczkiem. Kow-
boje zsiedli z koni definitywnie, przesiedli się na quady, 
które dowożą na pastwiska pikapami. Kompletnie nietury-
styczna okolica, nie ma kempingów, śpimy głównie w parkach 
miejskich. W Kansas zaczyna niemiłosiernie wiać i to od rana, 
zawsze w twarz. Tu wjeżdżamy w bezkresne pola pszenicy i ku-
kurydzy, z których wyłaniają się szyby naftowe. Nasz dzienny 
odcinek to średnio 100 km bez ani jednego zakrętu – wydarze-
niem jest skrzyżowanie pod kątem prostym i stacja benzynowa. 
W prerii majaczą wielkie elewatory zbożowe, których kształt 
z oddali przypomina katedry. 

lubię rowerZystów
Wjazd w sielskie tereny z domami i ogródkami ma jeden man-
kament – powraca psi temat. W USA płoty wokół domów nie 
są popularne, toteż podwórkowe burki gonią nas przy każdej 
sposobności. Z tego słynie wśród rowerzystów Kentucky, nie 
ze smażonych kurczaków. Ameryka to trudny kraj dla rowe-
rzystów także dlatego, że na drogach leży wiele rozjechanej 
zwierzyny i nikt jej nie sprząta. Dla oka i nosa to katusze. 

W setnym dniu trasy z Pekinu zatrzymuje się na drodze 
jadący z naprzeciwka pikap. Wysiada z niego stary farmer  
i podchodzi do mnie z wyciągniętą ręką, w której trzyma 
25-centówkę. Welcome to America. I like cyclists! (Witajcie 
w Ameryce. Lubię rowerzystów) – mówi. Uznaję to za dobry 
znak, a nie za dowód jankeskiego sknerstwa. Ćwierćdolarówka 
to bardzo użyteczna moneta, niezbędna w pralni, pod pryszni-
cem, we wszelkich automatach.

Londynu przewinęły się 
82 osoby z 13 państw – 28 kobiet 
i 54 mężczyzn – wśród nich tacy, 
którzy dołączyli na jeden dzień 
lub na chwilę. Jak dyplomaci, 
którzy uznali, że trzeba poprzeć 
olimpijską ideę, czy klub 
żelaznych ludzi z japońskiego 
Ise. do zamknięcia olimpijskiej 
pętli wokół Ziemi brakuje nam 
krótkiego odcinka Londyn– 
–Olimpia. Przyjęliśmy zasadę, 
że poruszamy się zawsze na 
wschód. ale za trzy lata trzeba 
będzie pedałować w zupełnie 
innym kierunku – z Londynu do 
rio de Janeiro!  www.bicycle.pl

nasze wyprawy nazywamy 
BaltiCCycle, choć oderwały się 
od Pribałtyki. Organizowane są 
przez Stowarzyszenie 
Podróżników „Crotos”  
i litewską fundację Great 
Millennium Peace ride, 
których liderzy spotkali się na 
rowerowej wyprawie dookoła 
świata 1998–2000. BaltiCCycle 
określa styl podróżowania,  
a nie narodowość uczestników, 
którzy skrzykują się za 
pośrednictwem internetu. 
Można się przyłączyć, na ile się 
chce, gdzie się chce i z kim się 
chce. na trasie z Pekinu do 

rowerem przez świat

pierwszy dzień w Usa. 
Janek, aidan i Bob 
ruszają na „trasę snów”, 
m.in. przez Hollywood

dolina śmierci pokazała 
nam pazur. Na wyjeździe 
nie było ani jednego  
sklepu czy knajpy

wysokość
odległość
głębia

adventure  
wyMiary
prZygody3
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Pekin
Ich’ŏn

Pusan

2000 km

Fukuola
Tokio

Los Angeles Waszyngton

Shannon
Londyn

O C E A N

S P O K O J N Y

A M E R Y K A
P Ó Ł N O C N A

A Z J A

STANY
ZJEDNOCZONEKOREA PD.

CHINY
JAPONIA

A T L A N T Y C K I
O C E A N

O C E A N
A R K T Y C Z N Y

E U R O P A

WIELKA
BRYTANIA

IRLANDIA

1000 km
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Jedziemy w upale nienotowanym w Stanach od dawna. 
Pot leje się i bez jazdy na rowerze. O Waszyngtonie możemy 
powiedzieć, że jest nie tylko stolicą USA, ale także duchoty. 
Opuszczamy go z ulgą.

Po drugiej stronie Atlantyku lato jest nadzwyczaj deszczo-
we. Napotkany w okolicach Bristolu rowerzysta tłumaczy nam, 
jak nocą znaleźć drogę na kemping, życzy miłych wakacji i rzu-
ca na koniec wstydliwie: Sorry for the weather (Sorry za pogo-
dę). Ta nie jest tu tematem konwencjonalnej konwersacji, ale 
palącym problemem każdego dnia! Niemniej po wylądowa-
niu w Shannon w Irlandii czujemy się jak w domu. Jednak 
jest coś na rzeczy w byciu Europejczykiem. Życia wszędzie 
pełno, ludzie na ulicach i przy domach, pełno knajpek, skle-
pików, usług. Nie to co w Ameryce – tylko samochody, puste 
trawniki, supermarkety i stacje benzynowe. W Europie nie ma 
poczucia tymczasowości, jest zakorzenienie. 

Do Walii przypływamy promem z Dublina w dniu otwar-
cia olimpiady. Do Londynu wjeżdżamy z paradą: 27-osobowa 

grupa w eskorcie The Metropolitan Police Cycling Task Force. 
Pogoda ładna, czujemy, że to nagroda za półroczny trud. Przy 
Tower Bridge, pod którym zwisają ogromne olimpijskie koła, 
czekają na nas reprezentant Lorda Mayora Londynu i dzien-
nikarze. Gratulacje, zdjęcia, wywiady. Udało się, dojechaliśmy! 

smak Podróży
Nasze rowery przemierzyły z nami trzy kontynenty, przelecia-
ły dwa oceany i przepłynęły kilka mórz. Nikt nie ukradł nam 
ani jednego, w co trudno uwierzyć, bo na innych wyprawach 
nie obeszło się bez strat. Psuć się psuły, nie zawsze dało się 
naprawić własnym sumptem, ratowali nas lokalni majstrowie 
– za uśmiech, ale i za grube dolary czy euro.

Wielu uczestników wyprawy z Pekinu do Londynu znali-
śmy z poprzednich ekspedycji, ale byli także debiutanci. Na 
przykład Aidan, 60-latek z Irlandii, który cudem wrócił do 
sprawności po ciężkim wypadku i obiecał sobie w nagrodę 
spełnić marzenie: przejechać Amerykę. Udało mu się z na-
wiązką – tak zasmakował w tego rodzaju podróżowaniu, że 
dołączył do nas ponownie w Wielkiej Brytanii. Nie zraził go 
nawet dramatycznie wyglądający wypadek na zjeździe do Pue-
blo w stanie Kolorado. Helikopter zabrał go do szpitala (za 
darmo!), ale jeszcze tego samego dnia Aidan wrócił do nas. 
Nic poważnego mu się nie stało, ale bardzo się potłukł. Zanim 
znowu wsiadł na rower, przez tydzień dochodził do siebie 
w szoferce bagażowego samochodu. 

Sześć miesięcy poza domem w ciągłym ruchu, by nie po-
wiedzieć wysiłku, niemal każda noc gdzie indziej, tysiące twa-
rzy, obrazów, rozmów. Najbardziej szczęśliwy jest Brian, który 
stracił 16 kg. Bill po powrocie do domu napisał w mailu: A tu 
wszystko po staremu, jakbym nigdzie nie wyjeżdżał. Moje myśli 
zaczęły krążyć wokół 2016 r. i olimpiady w Rio de Janeiro… Flo-
ryda, Kuba, Karaiby... Na co ja przypomniałam sobie, że kilka 
lat temu w Turkmenistanie na nasz widok zatrzymał się męż-
czyzna i z zażenowaniem w głosie zapytał Sigitasa, z którym 
koordynuję wyprawy: Starik, kuda ty sobrałsia... – po czym 
skierował wzrok na mnie i dodał: ...z synom?! (Stary, dokąd ty 
się wybrałeś... z synem?). Tak, podróże zmieniają! n

130 km 
to rekord dzienny. Pobiliśmy 
go w Japonii: z wyspy 
Miya-jima do Onomichi, 
gdzie na koniec był 
morderczy podjazd na 
kemping.

10 tys. km 
trasy – tę magiczną liczbę 
przekroczyliśmy w połowie 
lipca w uSa, jadąc 
z Independent Hill w Wirginii 
do Waszyngtonu.

wysokość
odległość
głębia

adventure  
wyMiary
prZygody3

pogoda była najważniejszą 
kwestią każdego dnia.  
w irlandii słońce  
pojawiało się rzadko

12,5 tys. km później.  
Meta pod olimpijskim 
Tower Bridge  
w londynie

o NaJBardZieJ cHilloUTowycH 
MieJscacH świaTa słUcHaJ w poraNNyM 
prograMie Śniadanie do Łóżka 
od poNiedZiałkU do piąTkU, od 06.00 do 09.00
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