
PORTUGALIA
ZACHÓD

600 KM
2 DZIEWCZYNY

KIRGISTAN
WSCHÓD
700 KM
4 CHŁOPAKÓW

JEDEN CEL: POMAGAMY OLUSIOWI!



Jesteśmy Marta i Damian, uzależnieni od podróżowania auto-
rzy bloga www.dwarazyziemia.pl. Po długiej tułaczce po Azji i 
powrocie do Polski nawet nas dopadła tak zwana codzienność i 
monotonia pracy za biurkiem. Postanowiliśmy jednak nie dać się 
jej tak łatwo. 

Tym razem zbieramy się w gronie dawnych przyjaciół i wskaku-
jemy na rowery!

Choć wszyscy żyjemy w różnych miastach, rozwijamy różnie ro-
zumiane przez nas kariery i interesujemy się różnymi sprawami, 
postanowiliśmy spotkać się po latach i odbyć podróż, która ode-
rwie nas od komputerów, skonfrontuje nasze słabości, pozwoli 
poznać choć trochę wybrane przez nas zakątki świata oraz da 
szansę pomóc komuś wyjątkowemu. A wszystko to w danym nam 
ustawowo urlopie. Nie, nie rzucamy pracy w korpo, by spełniać 
marzenia. Spełniamy marzenia MIMO naszych pracowniczych 
obowiązków! Czy szóstkę już różnych, dorosłych ludzi jest wstanie 
połączyć ten sam cel? Sprawdźmy.

KIERUNEK - PORTUGISTAN!

CZEŚĆ!

http://www.dwarazyziemia.pl


TRASA

Biszkek - Sosnovka - Suusamyr - Kyzyl-Oi  - Karakeche - Jezioro 
Song Kul - Jezioro Issyk Kul - Boroldoy - Tokmok - Biszkek 

RAZEM: 713 km w 11 dni

(5-15 września)

Dzielimy się na dwa teamy. Dziewczyny jadą do Portugalii, gdzie 
dotrą m.in. na najbardziej wysunięty na zachód kraniec Europy. 
Chłopcy przemierzą góry Kirgistanu, gdzie w surowym klimacie po-
konywać będą niekończące się przewyższenia i dotrą nad najbardziej 
znane jezioro tego rejonu świata - Issyk Kul.

ALE ZARAZ, NIE MA TAKIEGO 
KRAJU PORTUGISTAN! 
O CO CHODZI?

Lizbona - Cabo de Roca - Peniche - Nazare - Monumento Na-
tural de Cabo Mondego - Pinhao - Porto

RAZEM: 590 km w 10 dni

(20-29 września)



PO PORTUGALII PO KIRGISTANIETEAM
DAMIAN

KRZYSIEK

WITEK

MARCIN

MARTA

BASIA

Z wykształcenia filolog, z zamiłowania copy-
writer, aktualnie związana z branżą turysty-
ki biznesowej. Nie wyobraża sobie życia bez 
podróży, piosenek Nicka Cave’a i hula hoop.

Ukończył dwa kierunki studiów, mieszkał na trzech 
kontynentach. Ratownik wodny, który najbardziej 
kocha góry. Na codzień walczy z praniem brud-
nych pieniędzy.

Prawnik z wykształcenia i zamiłowania, miał też 
epizod z koleją, po którym została mu miłość do 
pociągów. Fan rowerów miejskich, z uzależnień - 
tylko poranne czytanie prasy.

Samozwańczy pracoholik - analityk w korpora-
cji finansowej i właściciel własnej firmy. Gracz i 
trener futbolu amerykańskiego. Uwielbia suchary 
oraz reportaże Kapuścińskiego i Hugo-Badera.

Społecznik i człowiek orkiestra. Był już m.in. pił-
karzem, instruktorem ZHP i nawigatorem dźwi-
gów. Aktualnie rozkręca nowy dział w korporacji. 
Uwielbia podróże i zapach dymu z ogniska.

SKĄD SIĘ ZNAMY? 
Połączyło nas działanie na rzecz innych. Poznaliśmy się 6 lat temu 
w organizacji studenckiej - Niezależnym Zrzeszeniu Studentów - 
gdzie wspólnie realizowaliśmy projekty społeczne, charytatywne i 
kulturalne. Choć studia już skończyliśmy, a nasze drogi się roze-
szły, to przyjaźń (a u niektórych i miłość ;)) trwa do dziś!

Kobieta pracująca, ucząca siebie i innych. Do-
kładnie planuje swoją 24-godzinną dobę, ale 
i tak zawsze się gdzieś śpieszy. Marzy, by za 
parę lat żyć spokojnie na wsi i wypasać gęsi.



PO CO?

POMAGAMY
O LU S I OW I

P O RÓW N UJ E M Y,
O P I S U J E M Y

P R O M U J E M Y 
A K T Y W N Ą 
T U R Y S T Y K Ę



Każda okazja jest dobra, by pomagać - to motto towarzyszy nam przy każdej 
wyprawie. Nie inaczej jest tym razem. Chcemy wykorzystać naszą rowerową 
podróż, by zachęcić naszych czytelników (poprzez bloga www.dwarazyziemia.pl 
i stronę na FB Dwa Razy Ziemia) oraz osoby, które dowiedzą się o akcji w inny 
sposób (media, przyjaciele) do wsparcia niezwykłej, małej osóbki - Olega.

Oleg jest najpogodniejszym i najpocieszniejszym dzieckiem świata. Uwielbia 
truskawki, swoich dwóch starszych braci, dźwięk padającego deszczu i gdy 
wieje wiatr. Niestety - Oleczek urodził się z szeregiem wad genetycznych. 
Skutek - opóźniony rozwój psychofizyczny. Mimo dwóch lat na koncie, Oluś nie 
chodzi i nie mówi; jego wiek intelektualny ocenia się na 1 rok życia. Lekarze jed-
nak dają mu szansę na dogonienie rówieśników - potrzebna jest tylko regularna, 
efektywna rehabilitacja. Tylko.

Miesięczny koszt rehabilitacji (fizjoterapia, spotkania z psychologiem i logope-
dą) to 1 000 złotych. Największe efekty przynoszą turnusy rehabilitacyjne - 
koszt jednego turnusu to ok. 6 000 złotych. Ostatni turnus przyniósł ogromny 
sukces - dzięki żmudnej, intensywnej, często również bolesnej pracy z własnym, 
słabym ciałkiem, Oleg nauczył się siadać.

Rodzice robią, co mogą, by zapewnić synkowi odpowiednie warunki, a zarazem 
nie zaniedbać pozostałych dzieci, mieć co włożyć do garnka i żyć jak normalna, 
kochająca rodzina. Pracują zatem, czasem ponad siły, a przy tym nie zapo-
minają o pomocy innym - tatuś Oleczka, Patryk, zajmuje się wsparciem osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy, a zarazem angażuje się w lokalne inicjatywy 
społeczne. Po prostu rodzina superbohaterów!

CZASAMI JEDNAK NAWET SUPERBOHATEROM 
BRAK SIŁ. 

Już 1 września na stronie www.dwarazyziemia.pl, dzięki uprzejmości Fun-
dacji Everest, uruchomimy zakładkę, przez którą będzie można dokonać 
wpłaty na konkretny cel - zbieramy pieniądze na turnus rehabilitacyjny 
dla Oleczka. Każdy wspierający otrzyma od nas mały podarunek z trasy 
w ramach podziękowania.

POMAGAMY
O LU S I OW I

Marzymy o tym, by Oleg kiedyś sam stanął na nóżki, 
by cieszył się normalnym życiem i, oczywiście, pew-
nego dnia wsiadł na rower i sam ruszył w podróż. 
Wierzymy, że się uda!



P R O M U J E M Y 
A K T Y W N Ą 
T U R Y S T Y K Ę

To fakt - Polacy z roku na rok ruszają się co raz mniej. W czasach 
fastfoodów, pogoni za karierą i we wszechobecnym stresie łatwo 
zapomnieć, jak ważny jest zdrowy tryb życia. Według danych Urzę-
du Statystycznego Unii Europejskiej Eurostat, aż 40% Polaków i 
28% Polek ma nadwagę. Z powodu otyłości rocznie w Europie 
umiera milion osób. MILION! Przecież to przerażające! 

Dlatego właśnie chcemy pokazać, jak niewiele trzeba, by fotel za-
mienić na rower, a biurko na bezkres gór. Udowodnimy, że rowero-
wy wysiłek wzmacnia mięśnie, obniża cholesterol i budzi endorfiny. 
A nade wszystko - pokażemy, że można podróżować inaczej niż 
za pośrednictwem biur podróży. Bliżej natury, bliżej ludzi i bliżej... 
samego siebie.

Nasze rowerowe przygody, zarówno te kirgiskie jak i portugalskie, 
będziemy relacjonować na bieżąco przez cały wrzesień na www.
facebook.com/dwarazyziemia. 

Chcemy udowodnić, że każdy może wsiąść na rower i w dwa 
tygodnie przejechać kilkaset kilometrów, tak po prostu - bez 
dużego budżetu, ale za to z dużą wiarą w sercu, że wszystko 
się da. Jeśli zainspirujemy choć jedną osobę do podobnych podró-
ży - osiągniemy sukces!

http://www.facebook.com/dwarazyziemia
http://www.facebook.com/dwarazyziemia


P O RÓW N UJ E M Y,
O P I S U J E M Y

DLACZEGO DZIELIMY SIĘ NA DWA TEAMY? Bo dobrze jest 
czasem porównać męski i damski punkt widzenia, zestawić odległe 
od siebie krainy i pokazać dwie różne Ziemie.

W trakcie podróży będziemy opowiadać Wam o naszych tak diame-
tralnie różnych wyprawach – tej portugalskiej i tej kirgiskiej. Sprawdzi-
my m.in., na czym polegają różnice w przemieszczaniu się rowerem, 
zobaczymy, gdzie spotkamy się z większą życzliwością oraz dowie-
my się, czy kobiecą i męską siłę charakteru powinno się mierzyć jed-
ną miarą. Czy kobiety poradzą sobie z naprawianiem rowerowych 
usterek na trasie? Czy mężczyźni będą potrafili sami ugotować sobie 
pożywną kolację? Czy portugalskie słońce pali tak samo jak to w 
Kirgistanie? 

Nasze rowerowe przygody, zarówno te kirgiskie jak i portugalskie, 
będziemy relacjonować na bieżąco przez cały wrzesień na www.fa-
cebok.com/dwarazyziemia, powstanie również cykl artykułów na 
blogu www.dwarazyziemia.pl.

http://www.facebok.com/dwarazyziemia
http://www.facebok.com/dwarazyziemia
http://www.dwarazyziemia.pl


Portugistan jest niskobudżetowy. Sprzęt pożyczamy lub 
kupujemy używany. Nie korzystamy z pomocy sponso-
rów. Śpimy w namiocie lub dzięki gościnie rowerowej spo-
łeczności warmshowers, a jemy głównie przygotowane przez 
nas samych na trasie posiłki (wyjątek robimy dla skoszto-
wania lokalnych przysmaków). Nikt z nas nie jest rowero-
wym wymiataczem i wszyscy dopiero zaczynamy przygodę 
z kolarstwem trekkingowym, co nie oznacza, że nie trenuje-
my - staramy się przygotować do Portugistanu jak najlepiej.

ZALOZENIA
W naszym mniemaniu - nie robimy niczego niezwykłe-
go. Są podróżnicy bardziej od nas profesjonalni, pedałują-
cy przez mniej znane tereny, poświęcające na podróż nawet 
kilka lat życia. Chcielibyśmy jednak podzielić się naszą 
wyprawą z innymi - by pomóc Olusiowi, zaciekawić 
pięknem i różnorodnością świata, a być może zainspiro-
wać kogoś do zmiany trybu życia i podobnej podróży. 

BO SKORO NAWET TAKIE GAMONIE JAK MY SĄ 
W STANIE PRZEJECHAĆ TE KILKASET KILOME-
TRÓW, TO ABSOLUTNIE KAŻDY MOŻE ZROBIĆ 
TO SAMO! :)

.
-



KONTAKT
MARTA ZIENKIEWICZ

marta.ewa.zienkiewicz@gmail.com
+48 531 732 028

DAMIAN BARAŃSKI
dam.baranski@gmail.com
+ 48 697 231 900

www.dwarazyziemia.pl
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