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OD REDAKCJI

D

rogie Czytelniczki i Czytelnicy!

Tyle ostatnio naczytałem się o wypadkach motocyklowych.
Chcąc nie chcąc (a raczej nie chcąc), wciąż natrafiam na
dramatyczne wieści z ulicy, zilustrowane makabrycznym
zdjęciem. Sam zacząłem bać się nie tyle tego, że sam się
rozwalę, ale że ktoś wymusi na mnie pierwszeństwo albo wypadnie
z zakrętu i mnie rozjedzie. Jakiś taki dziwny, obfity w wypadki sezon –
a może po prostu wcześniej nie zwracałem na to uwagi? Śledząc wpisy
internetowe, zauważyć niestety muszę, że i potencjalnych bohaterów
„Wywiadu z trupem” przybywa…
Co mnie jeszcze ostatnio denerwuje – skutery stojące w miejskich korkach. Mnie proszę zrozumieć; zazwyczaj nie mam możliwości przeciśnięcia się między samochodami swoim szerokim, ciężkim i w ruchu
miejskim bardzo chybotliwym motocyklem, tym bardziej, gdy czasem
mam do niego doczepiony wózek boczny. Natomiast jeśli jadę rowerem,
to z wielkim zadowoleniem przemykam pośród stojących aut. Widząc
stojący w korku skuter, zabierający wówczas niewiele mniej miejsca od
samochodu, w sytuacji, gdy istnieje możliwość zajęcia miejsca z przodu,
mam ochotę podejść do kierowcy, klepnąć go w plecy i krzyknąć: „E!
Weź się rusz człowieku!”.
Jednakże jechać musimy dalej, bo przed nami ciepłe lato i wiele planów
do zrealizowania. Przed Wami także masa artykułów, które przygotowywaliśmy przez kilka miesięcy. Nie będę przedłużał, bo i Wydawca ma
Wam coś do zakomunikowania…

Mariusz Sawa
Redaktor Naczelny
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Czemu na motocykl typu “rusek” mówi się CIĘŻKI?
- CIĘŻKO wytłumaczyć żonie, po co się go kupiło
- CIĘŻKO się go pcha
- CIĘŻKO się go naprawia
- CIĘŻKO się go pozbyć.
REKLAMA i współpraca:
Jacek Łukawski
reklama@swoimidrogami.pl

Najmocniej przepraszamy za wszystkie
błędy, jakie popełniliśmy w numerze.
Pracujemy nad tym, aby je wyeliminować
w przyszłości.

www.swoimidrogami.pl

Swoimi Drogami jest pismem płatnym uznaniowo!
Wszelkie prawa zastrzeżone. Ingerencja w plik, przedruk, kopiowanie oraz powielanie
poszczególnych artykułów lub ich część bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
Natomiast kopiowanie całości gazety, powielanie, przesyłanie i rozpowszechniane bez
zmiany treści jest wskazane i mile widziane.

UWAGA BARDZO WAŻNE!

?

Czy powstanie
kolejny numer
kwartalnika
Dobre pytanie na które tylko Wy,
Drodzy Czytelnicy, znacie odpowiedź.
Jak to? Zapewne zapytacie, a ja już Wam
wyjaśniam. Otóż, po dwóch latach ostatecznie utwierdziliśmy się w przekonaniu, że
motocykliści są z nas nieźli, jako redaktorzy
też jakoś sobie radzimy, ale handlowców to
z nas nie będzie żadnych i nie odnajdziemy
się na krwiożerczym rynku reklamy. Wydawanie pisma – nawet w wersji elektronicznej – niesie za sobą koszty, których już nie
możemy pokrywać dalej z własnych kieszeni, bo nas rodziny na bruk wyrzucą.
Potrzebujemy funduszy na serwer, gadżety, udział w imprezach, paliwo do realizacji
materiałów i ogólnie pojęty rozwój pisma.
Skoro tych funduszy nie udało się uzyskać
od reklamodawców, z funduszy unijnych,
z funduszy gminnych, ani innych, o które
się staraliśmy, to pozostajecie już tylko Wy
– Czytelnicy.
Nie będziemy się wygłupiać, tworząc jakieś
ograniczenia w ściąganiu numerów. Nadal
będziecie mogli pobierać i czytać tak jak do
tej pory, bez ograniczeń.

Na stronie zamieścimy licznik procentowy
pokrycia budżetu, który będzie uaktualniany raz w tygodniu.
Jeśli do końca drugiego miesiąca od publikacji numeru uda się uzyskać 100%
budżetu, wtedy macie gwarancję, że kolejny numer się ukaże. Wszelkie ewentualne
nadpłaty będą przeznaczane albo na kolejny numer, albo na gadżety dla Was.
Patrzymy na to tak, że Wasze zachowanie
da nam jasną i klarowną odpowiedź na pytanie, czy nasz trud ma sens.
Tak więc od Was już tylko zależy, czy SD będzie trwać dalej. Jeśli uznacie, iż jesteśmy
Wam potrzebni, że chcecie nas czytać odpowiedzialnie i dając w zamian coś od siebie,
że nasz wysiłek wart jest tych dziesięciu złotych raz na kwartał, wtedy będziemy dalej

Dziś wygląda to tak:

tworzyć nasze wspólne pismo z większym
jeszcze zapałem, a jeśli nie, to trudno – vox
populi, vox Dei! Uściśniemy sobie dłonie,
pożegnamy z Wami i zajmiemy prozą dnia
codziennego – świadomi, że to nie czas
i nie miejsce dla takiej inicjatywy.
Mam nadzieję, że powyższa zmiana spotka
się z Waszym zrozumieniem. Mam też cichą
nadzieję, że mimo całego syfu obecnych
czasów, wszechobecnej komercji, rozleniwienia i lansowanej polityki, że „wszystko
nam się należy”, jednak choć część z Was
uzna, iż wysiłek, jaki wkładamy w każdy
numer, wart jest równowartości niecałych
2 litrów paliwa raz na trzy miesiące, a tym
samym dzięki Wam będziemy mogli jechać
dalej „Swoimi Drogami”.
Z poważaniem
Jacek Łukawski

Uda nam się zrobić tak?

Jednakże liczymy na to, że po ściągnięciu
i przeczytaniu numeru, zapłacicie za niego
10zł przelewem na konto podane w zakładce „Zapłać za numer” na naszej stronie.
Jeśli tylko Wasze wpłaty pokryją nasze koszty, wtedy z radością będziemy szykować kolejny numer.

Życie to sztuka wyboru...
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M

otocykl to piękna maszyna.
Niektórzy twierdzą nawet, że
posiada duszę. Jednakże bez
jeźdźca motocykl pozostaje jedynie
urządzeniem, martwym przedmiotem.
Człowiek natomiast, bez motocykla
jest jedynie człowiekiem.

DALEJ JEŹDZIMY

Aby

stać się motocyklistą, człowiekowi
potrzebny jest motocykl. Pojedynczo mają
ograniczone możliwości, niemniej łącząc
swe siły tworzą niepokonany zespół. Symbiozę człowieka i maszyny, gdzie biologia
łączy się z technologią, tworząc nietuzinkowy duet. Wierzchowiec i jeździec. Dwaj kompani, którzy podczas przemierzania świata,
tworzą jedną całość i polegają wzajemnie
na swoich możliwościach. Siła umysłu i siła
koni mechanicznych. Wspólnie rozwijają
skrzydła wolności, przemierzając odległe
krainy. Wspólnie przełamują kolejne bariery
i docierają w zakątki świata na pozór niedostępne dla pojazdów zmechanizowanych.
Wspinają się na góry i wyżyny, gdzie rozrzedzone powietrze powoduje, iż oba serca,
zarówno biologiczne jak i mechaniczne, zaczynają łomotać w synchronicznej arytmii,
borykając się wespół z niedostatkiem życiodajnego tlenu.
Czego jak czego, ale to właśnie górskich
przepraw nie brakowało podczas kolejnej
wyprawy. Po powrocie z Australii i Tasmanii, oraz po kilku miesiącach przygotowań
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i odpoczynku, nadeszła pora znów ruszyć
w nieznane, tym razem do serca Azji. Zmianie uległ nie tylko rejon świata, lecz również
charakter eskapady. Zamiast samotnej
wyprawy, tym razem dołączyłem do grupy
podróżników z “www.podrozemotocyklowe.
com” i z pokaźnych rozmiarów watahą ruszyłem na podbój krainy jurt i kumysu – górzystej Kirgizji. To właśnie malownicze góry
pokrywają ponad 90% terytorium tego kraju. Widoki oraz ekstremalne warunki jazdy

www.SwoimiDrogami.pl

DALEJ JEŹDZIMY
dostarczają tutaj niezapomnianych wrażeń.
W Kirgizji zresztą, nie tylko warunki jazdy są
ekstremalne. Mimo iż piękna to kraina, turystyka praktycznie tu nie istnieje. Dlatego
też warunki sanitarne, noclegowe oraz żywnościowe niejednokrotnie dawały nam się
ostro we znaki. Zaprawieni jednak w boju
uczestnicy ekspedycji dawali sobie radę
całkiem nieźle. Nie obyło się jednak bez
wywrotek, z których jedna zakończyła się
złamaną nogą, a kolejna uszkodzonym motocyklem. I tak z dwunastu motocykli, które
wyjechały z Biszkeku, gdzie znajdowała się
nasza baza, do celu dotarło tylko dziesięć.
Mimo wszystko jednak była to wspaniała
przygoda oraz niesamowite przeżycie, które
bez wątpienia każdy z nas pamiętać będzie
do końca życia.

www.SwoimiDrogami.pl

Widoki podczas górskich przepraw zapierały dech w piersi, nie tylko w przenośni,
lecz również dosłownie. Na wysokościach
powyżej 3 tys. m n.p.m. nawet tak proste
czynności jak rozłożenie namiotu powodują zadyszkę, a serce łomocze niczym młot
pneumatyczny próbujący przebić „żelbetonowe sklepienie” klatki piersiowej. Podczas
wyprawy dotarliśmy aż do znajdującego się
na granicy z Tadżykistanem siedmiotysięcznika o dźwięcznej nazwie Pik Lenina, gdzie
nocowaliśmy w namiotach w bazie alpinistycznej, tuż na granicy lodowca, na wysokości 3633 m n.p.m. Temperatura w nocy
spadła tak nisko, iż nie wiedzieliśmy do
końca, czy zasypiając w namiocie pogrążamy się faktycznie we śnie, czy też po prostu
zamarzamy. Na szczęście jednak poranne
promienie słoneczne na tej wysokości szybko przywracały temperaturę oraz znaki wi-
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talne, pozwalając kontynuować wysiłki motocyklowym zdobywcom. A przyznać trzeba,
że było co zdobywać.
Wyprawa wyruszyła ze stolicy Kirgizji, Biszkeku i popędziła na wschód wzdłuż granicy
z Kazachstanem, aby dotrzeć nad największy zbiornik wodny tego kraju, piękne turkusowe jezioro Issyk Kul. Spędziliśmy w jego
okolicach dwa dni, napawając się pięknem
niezmierzonych wód tego akwenu. W prowincji Issyk Kul nie zabrakło również innych
atrakcji. Do najbardziej spektakularnych
niewątpliwie zaliczyć należy „Kanion Skazka”, czyli jak sama nazwa wskazuje „Bajkowy Kanion”. Jak się zresztą okazało, baśniowy charakter tego miejsca to nie czcze
przechwałki. Różnorodne formacje skalne
w odcieniach czerwieni rysowały oderwaną
od rzeczywistości panoramę, zadziwiając
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strzelistymi iglicami pnącymi się ku niebiosom, tudzież intrygującymi organicznymi
kształtami, przywodzącymi na myśl całkiem
niedwuznaczne skojarzenia.
Kolejno ekspedycja nasza skierowała się
na południe, przeprawiając się bezdrożami
przez góry Tien-Szan lub też, jak mówi oryginalna nazwa tego masywu, „Niebiańskie
Góry”. Po drodze zatrzymaliśmy się również nad położonym na wysokości 3016 m
n.p.m. jeziorem Song Kul, gdzie korzystając z gościny koczujących tam nomadów,
spędziliśmy w jurtach kolejne dwie noce.
Okoliczne stepy przylegającego do jeziora
płaskowyżu dostarczały niezapomnianych
motocyklowych wrażeń. Rozsiane pośród
trawy małe górki i skarpy, powodowały, iż
co bardziej rącze motocykle wyskakiwały niczym ze skoczni narciarskich unosząc
się na kilka uderzeń serca w powietrze, aby
wśród ryku silnika opaść z powrotem na
ziemię i kontynuować szaleńczą jazdę wraz
z towarzyszącymi nam co jakiś czas stadami galopujących koni.
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Przedzierając się dalej przez góry Tien-Szan, niczym średniowieczni kupcy na
wielbłądach dotarliśmy w końcu w pobliże
chińskiej granicy, gdzie odwiedziliśmy piętnastowieczną kamienną twierdzę Tasz Rabat, będącą niegdyś przystankiem dla podążających jedwabnym szlakiem karawan.
Następnie, pokonując tzw. Pamir Highway,
zbliżyliśmy się do granicy z Tadżykistanem
i zagłębiwszy się nieco w góry Pamir, dotarliśmy do wspomnianego wcześniej siedmiotysięcznika Pik Lenina. Następnie pomknęliśmy na północny-zachód wzdłuż granicy
z Uzbekistanem, po czym skierowaliśmy
się na wschód, zmierzając w kierunku Biszkeku, gdzie zakończyła się nasza dwutygodniowa przygoda.
www.SwoimiDrogami.pl

Podsumowując, była to zdecydowanie jedna
z najtrudniejszych i najbardziej wymagających wypraw, w jakich do tej pory miałem
przyjemność uczestniczyć. Jak na prawdziwą przygodę przystało, nie brakowało
niebezpieczeństw oraz mocnych wrażeń.
Na nasze życie, oprócz górskich przepaści
oraz sprzyjających wywrotkom nawierzchni,
czyhały również azjatyckie kultury bakterii,
które skutecznie uprzykrzały nam życie,
powodując problemy żołądkowe oraz inne
przypadłości, niejednokrotnie doprowadzając co bardziej pechowych wyprawowiczów
do gorączki. Przeprawa przez rejon zagrożony malarią na szczęście nie pociągnęła za
sobą żadnych ofiar. Również dżuma, o którą
otarliśmy się przemierzając prowincję Issyk
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Kul nie zaatakowała żadnego z uczestników. Camping na łonie natury w towarzystwie węży i skorpionów także zakończył
się dla nas szczęśliwie. Jedyny przykry incydent, który spotkał nas ze strony braci
mniejszych, to kolizja motocykla z psem,
która zakończyła przedwcześnie i w bardzo
bolesny sposób wędrówkę pechowego motocyklisty, wysyłając go ze złamaną nogą do
domu.
Większość motocyklowych wędrowców wróciła jednak do domu w jednym kawałku,
przywożąc ze sobą masę wspomnień oraz
skarbów w postaci fotografii i innych pamiątek, które niczym łupy starodawnych zdobywców będą przypominać nam o podboju
Kirgizji. Zapraszam serdecznie wszystkich
czytelników na stronę www.eagleknights.
org, gdzie na fotografiach można delektować się pięknymi widokami z tej górzystej
azjatyckiej krainy.

Grzegorz Kogut

motokogut.com
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Wywiad z Kamilem
właścicielem firmy KM Leather Design
rozmawiał: Jacek Łukawski

Zacznijmy od początku, opowiedz swoją

motocyklową historię, od czego zaczynałeś, kiedy to było (czy była wtedy już Ameryka na mapach?)
Moja przygoda i miłość do motocykli zaczęła
się, gdy byłem małym chłopcem. Pamiętam,
że będąc zawsze na wakacjach u Wujka,
który mieszka w malowniczej wiosce, wyprowadzaliśmy z kuzynem po cichu starego
Komara mojego Dziadka, potem trzeba było
spuścić trochę paliwa z wujkowego Fiacika
126p i wio na wioskę i okoliczne pola. Człowiek czasem więcej się napchał tego Komara niż najeździł, ale pierwsza styczność
z motoryzacją, ciągłą wymianą świec i ustawww.SwoimiDrogami.pl
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wianiem zapłonu już była. Potem z wiekiem
przewijały się różne WSK-i , Mińsk, AWO, itp.
Jak wspominasz te pierwsze motocyklowe
lata?
Pierwsze lata wspominam jako ciągłe siedzenie w garażu i wieczne dłubanie. Ogólnie
można to podsumować tak, 6 dni dłubania,
godzinka jazdy w sobotę lub w niedzielę. Potem znowu się coś psuło i tak w kółko.
Czym jeździsz obecnie?
Obecnie jeżdżę Harleyem i chyba wracam do
młodzieńczych lat, gdy więcej się naprawiało niż jeździło heheeh. Trochę awarii ostat– Swoimi Drogami – 02/2014

WYWIAD

nio drobnych było, ale w sumie nie mogę
narzekać i obalę mit że Harleye wiecznie się
psują, Mojemu czasem coś dolega, ale to
głównie moja wina ponieważ zbyt intensywnie go eksploatuję i czasami sam się dziwię,
że ten motocykl to wszystko wytrzymuje.
Dziś robisz cudeńka, które ozdabiają motocykle, jak do tego doszło?
Zacząłem “dłubać” w skórze, ponieważ
chciałem mieć przy swoim Harleyu skórzane, ręcznie tłoczone, siedzenie. Było to całkiem niedawno, przełom 2010 i 2011roku.
Nie mogłem znaleźć firmy, która się tego podejmie, więc zacząłem szukać informacji na
forach internetowych i na You Tube. Potem
zakup pierwszego kawałka skóry i pierwsze
próby wytłoczenia jakiegoś wzoru, no i się
zaczęło. Pomocną dłoń wyciągnęła do mnie
Ania Babik z customleather.pl, która podpowiedziała mi, jak to wszystko zacząć. Wykonuję w tej chwili różne rzeczy ze skóry na
powiedzmy niezłym poziomie, cały czas mi
coś nie odpowiada jeszcze w moich umiejętnościach. Czasem się wstydzę pokazywać
moje pierwsze prace, ponieważ ciągle staram się podnosić poprzeczkę i nawet jeśli
jestem zadowolony z jakiegoś siedzenia, to
następne wychodzi ładniejsze i z poprzedniego znowu mi nie jestem zadowolony.
02/2014 – Swoimi Drogami –
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To, o czym mówisz, można określić jako
stan typowy dla artysty, który za każdym
razem stara się stworzyć coś doskonalszego niż poprzednie.
Nie nazywam siebie artystą, to chyba za
mocne słowo. Uważam, że jestem po prostu
manualny, a styczność z motocyklami dodatkowo pomaga mi w uzgadnianiu z klientami technicznych spraw, związanych z budową podstawy czy sposobu mocowania
siedzenia.
Wykonujesz jakieś wzory standardowe,
czy tylko na indywidualne zamówienia
konkretnych osób?
Wzorów standardowych staram się nie powielać, ale jeśli się komuś spodoba jakiś
projekt, to jasne, że zrobię podobny (bo
identycznych to chyba nie da rady dwóch
takich samych zrobić). Klepanie cały czas
tego samego jest nudne i gdybym miał cały
czas to samo robić, to bym się raczej szybko
tym znudził.
Jak to wygląda w praktyce? Klient przychodzi do Ciebie, mówi, że chce sakwy lub
siodło i co dalej?
W praktyce wygląda to tak, że klient dzwoni
i mówi, co chce. Gdy uzgodnimy mniej więcej szczegóły, to robię projekt w komputerze. Wykonuję siedzenia na własnych podstawach oraz na podstawach przysłanych
przez klienta. Gdy już wszystko jest uzgodnione, to zabieram się za robotę.
Gentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, więc spytam, ile to wszystko trwa?
Pamiętam, że najdłużej uzgadnialiśmy projekt do takiej fajnej trajki, która była cała
robiona od podstaw. Miałem do dyspozycji
sporo zdjęć nadwozia i trzeba było wykonać
siedzenia, które idealnie wkomponują się
w jego linię. Trwało to długo, ale efekt jest
bardzo zadowalający. Natomiast jeśli chodzi
o pieniądze, to są bardzo różne, wszystko
zależy od stopnia skomplikowania projektu i rodzaju wykończenia. Skóry są drogie,
a rzemienie ze skóry kangura, których używam do zaplatania siedzeń czy portfeli kupuję w Australii. Sam rzemień jest drogi, do
tego przesyłka, cło itd. No ale za wysoką
jakość trzeba zapłacić. Jeśli chodzi o czas,
to nad siedzeniem potrafię spędzić nawet
kilkadziesiąt godzin. Nie mogę się przy tym
śpieszyć, ponieważ jedno krzywe uderzenie
młotkiem potrafi zniweczyć wiele godzin tłoczenia misternego wzoru, a wierzcie mi, że
nie jest to przyjemne uczucie.
www.SwoimiDrogami.pl
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Dla Ciebie to praca, pasja czy hobby?
Można powiedzieć że jest to hobby, za które
mi płacą. Na co dzień zajmuję się fotografią, a gdy mam wolną chwilę, to nadrabiam
zaległości przy skórach. Od jakiegoś czasu
jednak coraz więcej ludzi przychodzi, żeby
kupić coś ze skóry niż do zdjęcia, więc może
niedługo praca w skórze będzie moją główną pracą, a fotografia tylko hobby.
Czy były przypadki, gdy odmówiłeś pracy
nad danym wzorem, a jeśli tak, to czemu?
Odmawiam wykonania projektu, jeśli jego
detale są np. bardzo malutkie i wiem, że
by to niezbyt estetycznie wyglądało po wytłoczeniu. Zazwyczaj jednak robię wszystko,
co kto chce. W mojej galerii jest już trochę
projektów i każdy może sobie zobaczyć,
że możliwości są naprawdę duże. Ostatnio
musiałem dla znajomego wytłoczyć okrąg,
składający się z bardzo małych różyczek,
miałem obawy, że nie wyjdzie to zbyt estetycznie, ale się udało.
Masz prace, które cenisz bardziej od innych?
Bardzo cenię sobie prace, które wykonałem
dla mojej rodziny i przyjaciół. Czasem staram się wykonać coś dla mojej Wspaniałej
Żony, która bardzo docenia moją pracę oraz
czasem wykonuję coś dla najbliższych przyjaciół na specjalne okazje. Miło jest podarować komuś coś niepowtarzalnego i patrzeć
jak z radością z tego korzysta, doceniam to
chyba najbardziej.

02/2014 – Swoimi Drogami –
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Jest jakiś motyw, którego byś nie wykonał?
Jeśli by to było coś mocno obraźliwego lub
coś co może uwłaczać innym osobom, to
bym się pewnie tego nie podjął. Pieniądze
to jednak nie wszystko i czasem trzeba sobie odpuścić, żeby mieć spokojne sumienie.
Jakie było najtrudniejsze zlecenie, które
zrealizowałeś?
Hmm, najtrudniejsze to było chyba to zlecenie wykonania siedzeń do trajki. O ile
sam projekt nie był zbyt skomplikowany, to
trudniej było pokierować na odległość wykonaniem podstawy i później wyprofilować
odpowiedni kształt pianki na siedzeniach.
Pomęczyłem się trochę i się udało. Gdy nie
ma się pod ręką motocykla do przymiarki
tylko zdjęcia, to praca jest o wiele trudniejsza przy takim projekcie.
Kilka słów do naszych Czytelników?
Wszystkich Czytelników zapraszam do odwiedzenia mojej strony www.kmleather.pl
oraz mojego profilu facebook’owego. Całe
to moje pisanie nie odda tego tak dobrze
jak zdjęcia. Pozdrawiam i do zobaczenia na
trasie.

Kamil
Machuła
KM leather

rozmawiał

Jacek Łukawski

customowe siedzenia motocyklowe

www.kmleather.pl
www.SwoimiDrogami.pl
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Coroner
Custom
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Ta historia powinna znaleźć się miedzy
bajkami braci Grimm i zaczynać tak…
Dawno, dawno temu, za górami, za lasami był sobie maleńki warsztacik, a w nim
w pocie czoła pracował młodzieniec, który
marzył o dalekich podróżach, sławie, bogactwie... i oczywiście o złotej rybce, by to
wszystko mieć. Niestety, w czasach PRL-u
z braku karpia na święta, złote rybki przetrzebiono, lecz Darek Gargas obdarzony był
nieprzeciętnym talentem i samozaparciem.
Kiedy otwierał swój warsztat – pod nie za
bardzo bajkowym szyldem “Coroner Motocykle” – nie przypuszczał, iż dosłownie parę
lat później będzie zbierał laury na europejskich arenach customizingowych, deklasując starych wyjadaczy… Darka poznałem
w 2006 roku, dokładnie rok po otwarciu
warsztatu. Niewielki wówczas warsztacik
mieścił zaledwie tokarkę, wiertarkę i stół
spawalniczy, a gdzie tu jeszcze motocykle… Główny kierunek stanowiły przede
wszystkim naprawy na potrzeby klientów,

www.SwoimiDrogami.pl
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a w wolnych chwilach – kiedy jeszcze starczało mu sił i energii – dłubał przy swoim
motocyklu, marząc, by kiedyś też dostać się
na okładki czasopism, których sterta leżała na warsztacie. Czas mijał nieubłaganie,
a Daras pokazał, że należy do ludzi, którzy
z determinacją realizują swoje marzenia.
Za namową przyjaciół, w 2012 roku wykonał swój pierwszy projekt Bobbera na bazie
Drag Stara 1100, z którym udał się na swój
I Custom Festiwal do Poznania i... bezdyskusyjnie zajął I miejsce. Idąc za ciosem,
w następnym roku buduje dwie maszyny:
Cafe Racera na bazie BMW i projekt “Dieselkunst” – maszynę opartą na Kawasaki
450. Cafe Racerem zajmuje III miejsce na
wystawie we Wrocławiu, a Dieslem II, po
czym ponownie pojawia się w Poznaniu na
Show Festiwal, zajmując Cafe Racerem II
miejsce, a w konkurencji freestyle zwycięża
“Diesel”. „Z marszu” jedzie do Czech na Mistrzostwa Europy i znów “Diesel” zajmuje I
miejsce. Teraz, znając już trendy panujące
w customizingowym świecie, buduje swój
najnowszy projekt “Hod Rod Bike” z sercem
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Intrudera 1400 z 1992 roku, który wyposażył w ostre wałki rozrządu, chłodnicę oleju
schowaną w ramie, odwrócone głowice,
doprężony kolektor ssący 2w1. Zabiegowi
poddał też napęd, standardowy wał zamienił na łańcuch, a kardan wykorzystał jako
element hamujący. Wystarczy jeden rzut
oka, by ujrzeć ogrom pracy. W projekcie
prawie wszystkie części zostały wykonane
ręcznie, toteż nie było dziwne iż, wystawiając go po raz pierwszy w Budapeszcie, otrzymał tytuł “The Best Show”, czyli Najlepszy
z Najlepszych – to wisienka na torcie jego
osiągnięć. Po powrocie do kraju znów jedzie
do Poznania, gdzie zajmuje II miejsce, a niedługo potem na Mistrzostwach Europy również zdobywa II miejsce.
Jego nietuzinkowe pomysły przyciągnęły
uwagę renomowanych firm, specjalizujących się w dystrybucji customizingowych
części; w szybkim czasie został przedstawicielem takich potentatów jak: Motorcycle Storehouse, Custom Chrome, Zodiac.
Za sławą, zdobytą na międzynarodowych
arenach, przyszli w sukurs i klienci. Dzięki
temu Daras rozbudował warsztat i wyposażył go w nowoczesne obrabiarki, rozpoczął
też eksperymentalnie projektowanie i budowę siedzeń motocyklowych. Choć, jak Darek
sam przyznaje, największym sukcesem jest
pogodzenie pracy z życiem rodzinnym, dwie
wspaniałe córeczki (5 i 9 lat) skutecznie
zabierają ojcowski czas… Toteż przestawił
się na nocny tryb życia, zaczynając niejednokrotnie pracę o 2 w nocy i kończąc ją o
17.00, by resztę dnia spędzić z rodziną…
I jak to w bajkach: …i żyją szczęśliwie.
PS. Jako pierwsi uchylamy rąbka tajemnicy, uzyskanej od dobrze poinformowanej
wróżki: otóż najnowszy projekt na przyszły
rok oparty będzie na modyfikacjach Harley
Davidson w klimatach OLD SCHOOL.
www.coronercustom.pl
www.facebook.com/darek.gargas

Tekst: Dominik “SKURA” Kamiński
www.warsztatskury.pl

Zdjęcia: Coroner Motocykle

02/2014 – Swoimi Drogami –

20

www.SwoimiDrogami.pl

MOTOCYKL

Osiągnięcia:

Rok 2012:
• III Custom Festival – Pierwsze Miejsce kategoria Chopper Cruiser
• Easy Rider Party – Trzecie miejsce Custom and Ride
Mistrzostwo Custom 2012
Rok 2013:
• Wrocławskie Mistrzostwa Motocykli Custom – drugie miejsce
• Wrocławskie Mistrzostwa Motocykli Custom - trzecie Miejsce
• IV Custom Festival Poznań Eliminacja Mistrzostw Europy Wschodniej
Pierwsze Miejsce kategoria Championship
• IV Custom Festival Poznań – trzecie Miejsce kategoria Cafe Racer
• Czechy – Mušov (ATC Merkur Pasohlavky) – FINAŁ MISTRZOSTW EUROPY
WSCHODNIEJ – PIERWSZE MIEJSCE W KATEGORII FREESTYLE CHAMPIONSHIP CLASS
Mistrzostwo V4 Championship 2013
Rok 2014:
EMAT BUDAPESZT – 2014 BEST OF SHOW
POZNAŃ - MISTRZOSTWA E CUSTOM – II MIEJSCE FREESTYLE
FINAŁ MISTRZOSTW EUROPY WSCHODNIEJ CZECHY PASOHLAVKI – WICEMISTRZ
FREESTYLE 2014
Best of Show EMAT Budapeszt 2014

www.SwoimiDrogami.pl
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MIGAWKA HISTORYCZNA

Böhmerland, znany też pod nazwą Cechie, to czeski motocykl produkowany
od 1924 do 1939, do wybuchu drugiej
wojny światowej. Został niemal w całości zaprojektowany przez Albina Leibischa, włącznie z jego niezwykłą, długą
ramą, nietypowym widelcem, jednocylindrowym górnozaworowym silnikiem
(na ogół o pojemności 600 cm3) i niezwykle nowoczesnymi pełnymi kołami.

niami, turystyczna z trzema oraz „turystyczna wydłużona” (Langtouren) z czterema.

pracowników, którzy zajmowali się montażem części wykonywanych na zamówienie przez zewnętrznych dostawców.

Nawet ten najdłuższy model był całkiem
szybkim motocyklem; jego prędkość
maksymalna wynosiła 121 km/h. Eksperymentalny egzemplarz wykonany dla
armii miał przewozić czterech żołnierzy
i był wyposażony w dwie skrzynie biegów
(tylną obsługiwał pasażer) co dawało
Był to pierwszy odnotowany przypadek łącznie dziewięć przełożeń.
użycia tego typu kół; przemysł motocyklowy zaczął je stosować masowo dopie- Model Langtouren jest najdłuższym ze
ro w latach 70-tych.
wszystkich motocykli, jakie kiedykolwiek
weszły do produkcji – 3,2 m. Łącznie
Böhmerland był dostępny w kilku wer- fabrykę Leibischa w Schönlinde w Susjach i w kilku różnych długościach: była detach opuściło około 3 tysięcy tych
więc wersja sportowa z dwoma siedze- pojazdów. Leibisch zatrudniał ok. 20

Nie wszystkie motocykle tej marki są
ustandaryzowane; Leibisch. który sam
zajmował się sprzedażą, przyjmował indywidualne zamówienia i w miarę możności uwzględniał życzenia klientów.

www.SwoimiDrogami.pl
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Materiał publikujemy dzięki uprzejmości:

http://www.zabytkowemotocykleirowery.pl
www.SwoimiDrogami.pl

27

– Swoimi Drogami – 02/2014

LUDZIE

PATRYK
rozmawiał:

Krzysztof Rudnicki

Podczas tegorocznych Targów Motocyklowych we Wrocławiu udało mi się
poznać Patryka, który został zdobywcą nagrody za bla, bla…
Tak mogłoby wyglądać rozpoczęcie tej
historii, ale…
Stoję pod sceną, czuję napiętą atmosferę. Mam wchodzić, ale właściwie jesteśmy
spóźnieni, bo teraz właśnie powinno się
zgodnie z harmonogramem rozpocząć rozdanie nagród za pocięte motocykle. Z rozmów organizatorów udaje mi się uchwycić,
że dla jednego z laureatów nagroda jest…
Jakby to powiedzieć? Zbyt mało honorująca
trud jaki włożył w budowę pojazdu. To jest
trafne określenie, bo motocykl, który wystawił jest wykonany przez niego w stu procentach (z pominięciem rzeczy oczywistych
takich jak na przykład silnik). Chodzi mi
o to, że nie korzystał z katalogu, w którym
dostępne są wszystkie elementy potrzebne
do wykonania takiego, czy innego pojazdu.
Jako dodatkową nagrodę dorzucam naszą książkę, czyli “Gawędy Motocyklowe”
i prawdopodobnie wróciłbym na swoje stoisko, gdybym nie zobaczył jak Patryk wchodzi na scenę. W jednej chwili zrozumiałem
jak potężnym wysiłkiem było dla niego zbudowanie tego motoru, ale i jak wielki duch
drzemie w tym drobnym chłopcu. Siła jego
woli i marzeń jest ogromna.
Jak często mówimy sobie:
- Nie dam rady…
- Nie mogę…
Spotkanie Patryka wywarło na mnie piorunujące wrażenie. Zrozumiałem, że tak naprawdę użalam się nad sobą wmawiając sobie rzekomą niemoc. Patryk cierpi na zanik
mięśni, ja jestem tylko otyły i leniwy. Stojąc
naprzeciwko niego i patrząc mu w oczy czu02/2014 – Swoimi Drogami –
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ję się jakbym to ja był niepełnosprawny, tyle,
że jak mawia moja żona - intelektualnie. Od
Patryka bije niesamowita moc i optymizm.
Wymieniamy się numerami telefonów i postanawiamy, że za kilka dni siądziemy i pogadamy spokojnie.
Po niecałym tygodniu udaje mi się wygospodarować wolne popołudnie i docieram na
umówione wcześniej spotkanie.
- W domu, czy w garażu?- pyta na powitanie
Patryk.
- Oczywiście, że w garażu - odpowiada.
Przekraczając drzwi Patrykowej “jaskini”
przenoszę się w czasie. Mało miejsca, ciepło i przytulnie. Z każdego kąta wyglądają
nieśmiało różne “graty”, z głośników komputera leci ,,Kill’em all’’ Metallici. Patrzę na
Patryka i widzę siebie ćwierć wieku temu.
Kieszenie puste, ale głowa pełna marzeń,
a serce pełne wiary. Gdzieś po drodze to zagubiłem – może nie wszystko i nie do końca,
ale nie ma już we mnie tego entuzjazmu.

www.SwoimiDrogami.pl

Zazdroszczę mu. Mój świat już dawno przestał być tak kolorowy. Praca – dom, dom
- praca… Rutyna zabija powoli… Włączam
dyktafon:
K. – Wiele osób buduje motocykle, inni
zbierają znaczki, kolejni hodują patyczaki. Jeszcze więcej ludzi buduje “piramidy
niemożliwości” mówiąc: - nie mogę, - nie
da się.
Sam należę do tej ostatniej grupy “budowniczych”. Ty masz ograniczenia ruchowe
i finansowe, więc co cię napędza?
P. – Marzenia w stu procentach, bo od tego
się zaczyna.
K. – My, jako czasopismo promujemy
takie postawy, bo większość ludzi zapomniała co to takiego te “marzenia” i kierują się w przewadze “arkuszem kalkulacyjnym” – często mówiąc - nie mam na to
(na przykład: realizację pasji) pieniędzy.
Czy ty liczyłeś pieniądze przed rozpoczęciem budowy? Czy cię stać?
P. - Nie zastanawiałem się nad tym. Wiedziałem, że chcę zdążyć na konkurs z zakończeniem budowy. Nie chciałem jednak
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mimo pośpiechu chwytać się półśrodków.
Koledzy radzili, bym kupił szybko jakiś tańszy zamiennik części, którą potrzebowałem,
jednak moim zdaniem to błędne rozumowanie, bo albo coś robić dobrze, albo wcale.
K. – Od czego to się u ciebie zaczęło?
Mam na myśli ogólne zamiłowanie do motocykli.
P. – Geny – mówi ze śmiechem - w rodzinie
wszyscy jeździli. Dziadek, mama…
K. – Czyli wyssałeś to z mlekiem matki?
P. – Dokładnie. Teraz kuzyn jeździ. To on bardziej mnie wciągnął w motocykle, bo jeździ
na ścigaczu odkąd się urodziłem, i jak miałem te sześć lat, to przyjeżdżał na nim i cały
czas siedziałem na jego siodełku marząc,
że kiedyś będę też jeździł, bardzo mnie to
kręciło. Na początku “czopery” nie bardzo
do mnie przemawiały. Na komunię zebrałem trochę gotówki (inni dostali rowery itp.)
i nabyłem pierwszy sprzęt – hulajnogę z silnikiem. Dwa lata później dzięki dorywczej
“pracy” kupiłem ścigacza odpalanego “na
linkę” (jak piłę spalinową), ale motorek więcej stał niż jeździł, ponieważ nie miałem siły
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samodzielnie go odpalać. Kolejnym sprzętem po jakimś czasie był zdezelowany chiński “kross”. To już jak dla mnie był poważny
pojazd. Miał sprzęgło i biegi. Mam jeszcze
skuter, ale to inna historia.
K. – A ten który zbudowałeś? Opowiedz
o nim.
P. – Kupiłem go niedaleko. To co teraz widzisz, można powiedzieć, że to zupełnie
inny pojazd, a nazwijmy to “materiału wyjściowego” pozostał jedynie zbiornik paliwa.
K. – Z tego co pamiętam, to była również
inna pojemność?
P. – Tak, to była sto dziesiątka (czyli 110
cm3). Na początku po zakupie rozebrałem
cały pojazd i odremontowałem. Wyglądał
pięknie. Zacząłem powoli go uzbrajać w gadżety typu: nowe manetki, lusterka i takie
tam. Potem posypały się chińskie koła, więc
wymieniłem je na Viragowskie. Po wymianie
kół proporcje niezbyt współgrały, zacząłem
więc rozwijać nową koncepcję. Za namową
ojca i dzięki jego pomocy zbudowałem nową
ramę, która była solidniejsza od oryginalnej
i ma - jak widzisz – zdecydowanie lepszą
linię. W międzyczasie, w moje ręce wpadł
silnik, który obecnie widzisz zamontowany
w motocyklu. To dwieście pięćdziesiątka.
Ile pracy kosztowało mnie, żeby ją ożywić to
materiał chyba na dużą książkę.- dodaje ze
śmiechem.

02/2014 – Swoimi Drogami –
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LUDZIE
K. – Tak patrzę na twój motor i dochodzę
do wniosku, że oprócz tego, że dobrze wygląda to i do jazdy się nadaje. Planujesz
jakieś dalsze wyjazdy?
P. – Tak, z kolegami poznanymi dzięki internetowi wybieramy się nad morze. Nazbierało się nas na ten wyjazd kilkanaście osób.
K. – Cieszy mnie, że ten motocykl nie będzie obrastał kurzem od wystawy do wystawy i będzie nawijał kilometry na koła.
A twoje inne plany, nazwijmy je „garażowe”?
P. – Rodzi się kilka projektów. Po pierwsze
koleżanka prosi mnie, bym pomógł jej w budowie „supermoto”, kolejny na mojej liście
to „bober” z długim zawieszeniem, bez
zbędnych dodatków typu kierunkowskazy,
błotniki i tym podobne bzdety, taki niski do
jazdy na co dzień.
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K. – Czyli plany „budowlane” są. To powiedz – chcesz budować, czy jeździć?
P. – To proste. Od poniedziałku do piątku garaż i orka, a w weekendy w trasę, nawinąć
trochę asfaltu na koła. Przede wszystkim
na początku muszę doprowadzić do końca
sprawy lokalowe, czyli wybudować nowy garaż i dokupić brakujący sprzęt, bez którego
skazany jestem na pomoc innych ludzi.
K. – Rozumiem to w stu procentach. Jak
na warunki jakimi dysponujesz, projekt
jest rewelacyjny. Dziękuję za rozmowę
i trzymam kciuki za twoje powodzenie.
P. – Dzięki i do zobaczenia gdzieś na trasie.

że mógłby marudzić i nie byłoby to bezpodstawne. Nie czeka na mannę z nieba, ani
na pomoc innych ludzi, tylko podwija rękawy
i bierze się do roboty. Ma przed sobą plan
i konsekwentnie go realizuje krok po kroku
dążąc do wyznaczonego celu. Ilu z nas tak
potrafi? Ja przeważnie pierdzę w stołek i buduję „piramidę niemożliwości”.
A Ty?
Krzysztof Rudnicki

Kontakt z Patrykiem:

https://www.facebook.com/SysyGarage

Ruszam do domu, a myśli kłębią mi się pod
czapką. Chłopak jest niesamowity. Nie siedzi i nie użala się jak to jest mu źle i niedobrze, choć widząc go i jego sytuację wiem,
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autorzy:

Sylwia i Maciek Szymańscy

Czyli dwa spojrzenia na Kawasaki ER6N

N
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Poszukiwania
Ona – Sylwia – właścicielka

Po kilku sezonach spędzonych na tylnej kanapie mężowego Nomada zdecydowałam,
że czas najwyższy usamodzielnić się i zacząć jeździć we własnym tempie. Znalezienie odpowiedniego motocykla zostawiłam
Maćkowi. Miałam tylko dwa wymagania –
miał być ładny i przede wszystkim – nadawać się na pierwszy motocykl. Moje doświadczenie jako kierowcy było praktycznie
zerowe. Udało mi się pod koniec 2012 roku,
przed zmianą przepisów, zdać egzamin na
kat. A i miałam świadomość tego, jak wiele
nauki przede mną… Właściwie to dalej zdaję sobie z tego sprawę. Po kilku miesiącach
przeglądania i odrzucania kolejnych motocykli, głównie ze względu na ich wygląd,
Maciek pokazał mi Żabę. Wcześniej pogodziłam się z tym, że na wymarzoną Hondę
NC700 z automatyczną skrzynią biegów,
tak kochaną w aucie, będę musiała jeszcze
poczekać. Żaba była zielona i śliczna, a do
tego podobno “bez przygód”. Decyzja zapadła dosyć szybko i rok temu zostałam jej
właścicielką.
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On – Maciek

Ekhm… Po kilku sezonach spędzonych na
przedniej kanapie z piękną, acz nerwową
okupantką tylnej kanapy, z ulgą przyjąłem
informację, że chce zrobić prawo jazdy na
motocykl. Chociaż z niepokojem słuchałem doniesień o początkowych godzinach
spędzonych na walce z GNkiem 125, to po
pierwszej na żywo oglądanej jeździe wiedziałem, że “z tej mąki będzie chleb”. Jak
już nowe prawo jazdy zagościło w portfelu
Sylwii, zaczęliśmy poszukiwania maszyny.
Nie było to łatwe. Z jednej strony trzeba
było pogodzić jej wymagania odnośnie estetyki, z drugiej moje, dotyczące przeszłości
i mechaniki, a trzeciej… budżetowe. Z tego
ostatniego powodu wypadły z poszukiwań
maszyny, na których Sylwia czuła się dobrze. Z drugiej strony budżet ciągle rósł. Na
placu boju zostały Honda CB500, Kawasaki
ER5 i ER6N. Niestety, to co jest do sprzedania, przyprawiało o nocne koszmary. Po
kilku miesiącach właściwie zakończyłem
poszukiwania – po prostu nie byłem w sta-
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nie oglądać dalej szrotów, które miały być
w doskonałym stanie, a przy bliższym poznaniu okazywały się złomem, posklejanym
naprędce ze szpachli i rozkładu jazdy z niemieckiego przystanku, wzmocnionym dla
efektu wiadrem gwoździ wrzuconych luzem
do silnika. Po niemalże zakończonej “sukcesem” transakcji kupna rozbitka w salonie
firmowym dużej włoskiej firmy, uznałem, że
mam dosyć. I wtedy w zaprzyjaźnionym serwisie Kawasaki pojawił się zielony ER6N,
który spełniał wszystkie moje wymagania.
A do tego był w kolorze, który podobał się
JEJ.

– Swoimi Drogami – 02/2014
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Pierwsze wrażenia
Ona:

Wróciłam z pracy, a na podwórku stała
Ona. Niby zielona jak żaba, ale wyglądem
raczej przypomina strzałę. Zwarta, krótka
sylwetka może się podobać. Kolor sprawia,
że trudno jej nie zauważyć, a wszelkie krągłości sylwetki są uwypuklone i niemożliwe
do przeoczenia. Ten motocykl jest zdecydowanie ładny. Mam prawie 170 cm wzrostu, więc problemów z siadaniem i wyprostowaniem żaby nie mam żadnych – wiem
jednak, że mniejsze koleżanki mają z tym
problemy. Zdecydowanie niski wzrost nie
jest sprzymierzeńcem posiadacza tego motocykla. Po przesiadce z kursowego GNka
w ER6 wszystko wydaje się lepiej spasowane, mniej luźne i bardziej na swoim miejscu.
Irytujący jest brak najmniejszego nawet
schowka na kobiece “drobiazgi” i mało intuicyjne zegary. Obrotomierz, czy wskaźnik
paliwa, zdecydowanie nie zostały zaprojektowane dla kobiety. Z drugiej strony… Po to
jeździ ze mną Maciek, żeby to on o takie
rzeczy dbał. Nie będę ukrywała, że przed
pierwszą jazdą czułam strach. Właściwie na
takich motocyklach wyłącznie siedziałam –
z oczywistych względów nikt mi nie dał na
nich jeździć.
02/2014 – Swoimi Drogami –
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Jeżdżąc na co dzień Kawasaki VN 1600, na
dodatek w wersji Nomad, przyzwyczaiłem
się do zupełnie innej skali. Wszystko tu jest
krótsze i mniejsze. Na ER6N siedzę z nogami w jednej linii z biodrami, co samo z siebie jest już dziwne. Nie jestem zbyt wysoki
– na szczęście nie mam problemu z dosięgnięciem stopami do ziemi. Niżsi kierowcy
będą musieli stawać na palcach. Wyżsi – ci
ponad 180 cm – pewnie będą musieli mocno podkurczyć nogi. W przeciwieństwie do
Sylwii nie mam problemów z czytelnością
zegarów. Zauważyłem jednak, że w kasku
integralnym trzeba nieco opuścić głowę,
żeby zobaczyć wskazania obrotomierza albo
prędkościomierza. O ile oczywiście ktoś się
nimi przejmuje. Przed pierwszą jazdą motocykl został uzupełniony o crash pady…
O wyglądzie trudno dyskutować – może się
podobać lub nie. Z przodu nie każdy toleruje dziwny kształt lampy. Ale widok z boku
jest miły dla oka. Linia jest agresywna i dynamiczna – obiecuje sporo emocji. Prawdę
mówiąc, nie mogłem doczekać się chwili,
w której będę mógł to sprawdzić.
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Wrażenia z jazdy
Ona

Mimo dużej mocy, jak dla początkującego kierowcy, ER6N jest bardzo przyjazny.
Nie zdarzyło mi się, nawet przy nerwowym
obchodzeniu się z gazem, żeby motocykl
próbował “uciec” spod czterech liter. Na
początku trochę problemów miałam z jazdą
po autostradach – powyżej 120 km/h pęd
powietrza usiłował zepchnąć mnie z siodła.
Założona krótka owiewka problem dla prędkości, z którymi się poruszam, rozwiązała.
Poza tym jazda tym motocyklem to sama
przyjemność. Prowadzi się dobrze i wybacza
mi sporo błędów. Nie mam ani problemów
z wejściem w zakręt, ani z wyjściem z niego.
Niewielkie wymiary pozwalają zaparkować
niemal wszędzie.
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On

To zdecydowanie ciekawy motocykl. Śmieję
się, że Sylwia kręci silnik do 5000 obrotów,
a ja od tej liczby zaczynam jazdę na nim.
Tak samo jak jej napęd nie szarpie na zbyt
niskich obrotach, tak mi posłusznie reaguje
na jazdę w górnych ich zakresach. Dla osoby, która na co dzień dosiada ponad trzystupięćdziesięciokilogramowego mastodonta,
przesiadka na tą zgrabną kawę jest ciekawym doznaniem. Sprawne przyspieszanie,
reakcja na gaz i tzw. poręczność są fascynujące. A i wypady na autostradę potrafią
wywołać banana na twarzy. Dwa akcesoria
w tym motocyklu są warte uwagi. Pierwsze
to owiewka PUIG zwiększająca komfort przy
dużych prędkościach. Drugie to wydech
Leo Vince, które sprawia, że silniczek brzmi
chrapliwie i agresywnie, ale w jeździe nie
jest dokuczliwie głośny.

35

– Swoimi Drogami – 02/2014

MOTOCYKL

Zalety wg niej

Oglądają się za mną faceci...
I dzieci machają na przejściach dla pieszych

Wady wg niej

Lusterka są trochę za małe – nie da się zrobić makijażu…
Gdyby miał automatyczną skrzynię biegów...

Zalety wg niego

Poręczność i prostota prowadzenia
Fajny wydech akcesoryjny

Wady wg niego.

Wszystko jakieś takie małe...
Sylwia i Maciek
Szymańscy

Dane techniczne:

Typ silnika – chłodzony cieczą, czterosuwowy, dwucylindrowy rzędowy
Pojemność silnika – 649 cm³
Średnica x skok tłoka – 83 x 60 mm
Stopień sprężania – 11.3:1
Układ rozrządu/ilość zaworów – DOHC, 8 zaworów
Moc maksymalna –53 kW {72.1 KM} / 8,500 rp
Maksymalny moment obrotowy – 66 Nm {6.7 kgfm} / 7,000 rpm
Układ zasilania – wtrysk paliwa: ø38 mm x 2 (Keihin)
Zapłon – iskrowy
Rozrusznik – elektryczny
Smarowanie – obieg wymuszony
Układ przeniesienia napędu – 6-biegowa
Przełożenie napędu – łańcuch napędowy
Sprzęgło – wielotarczowe, mokre
Typ ramy – wysoko wytrzymała stal
Kąt pochylenia główki ramy / Wyprzedzenie – 24.5˚ / 102 mm
Przednie zawieszenie – zawieszenie o średnicy 41 mm
Tylne zawieszenie – pojedynczy amortyzator z regulacją dobicia
Skok przedniego zawieszenia – 120 mm
Skok tylnego zawieszenia – 125 mm
Opony, przód – 120/70ZR17M/C (58W)
Opony, tył – 160/60ZR17M/C (69W)
Hamulce przednie – podwójne tarcze pływające o średnicy 300 mm i nieregularnym
kształcie Zaciski hamulcowe dwutłoczkowe
Hamulce tylne – pojedyncza tarcza o średnicy 220 mm o nieregularnym kształcie
Kąt skrętu, lewy / prawy – 35° / 35°
Wymiary (D x S x W) – 2,100 mm x 760 mm x 1,100 mm
Rozstaw osi – 1,405 mm
Prześwit – 140 mm
Wysokość siedzenia – 785 mm
Pojemność zbiornika paliwa – 15.5 litrów
Masa pojazdu gotowego do użytku – 200 kg / 204 kg (ABS)

02/2014 – Swoimi Drogami –
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Prawa
czy
Lewa

autor: Hubert
Jakiś czas temu znajomy zwierzył mi
się, że marzy o tym, aby poznać historię jakiegoś starego motocykla, posłuchać historii weterana. Wzruszyłem ramionami, bo cóż może przekazać nam
martwa przecież maszyna? Nie opowie
o swoich dawnych właścicielach, podróżach, historii – bo i jak miałaby to
zrobić?
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Pawłowski

A może jednak?

Całkiem niedawno natknąłem się na ciekawy okaz motocyklowego zaprzęgu. Harley-Davidson DL z lat 1929 – 1931, wypatrzony
na rajdzie weteranów ADAC w Saarlouis. Nie
chodzi w tym miejscu o to, że jest to Harley-Davidson, bo nazwa ta nie robi na mnie
specjalnego wrażenia. Nie jest także czymś
wyjątkowym obecność w Europie amerykańskiego motocykla z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, bowiem
były one dość powszechnie sprowadzane
do Europy w tych czasach. Najbardziej interesujące w tym zaprzęgu jest to, że wózek
znajduje się po „niewłaściwej”, czyli lewej
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stronie motocykla. Amerykański motocykl,
gdzie panuje ruch prawostronny w Europie,
gdzie także jeździ się po prawej?
No dobrze, są jeszcze Anglicy, którzy wszystko lubią robić po swojemu a najlepiej na
odwrót niż reszta świata. Więc motocykl
zapewne został wyprodukowany właśnie
dla nich, a potem dopiero sprowadzony do
Niemiec. Wyjaśnienie proste i eleganckie.
Temu wyjaśnieniu przeczy jednak oryginalny tachometr wyskalowany w kilometrach
na godzinę i pracujący „zgodnie z ruchem
wskazówek zegara”… Wielkie rzeczy, ktoś
pewnie wymienił licznik na kilometrowy
– Swoimi Drogami – 02/2014
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„z epoki”, bo wygodniej „na kontynencie”
jest jednak operować kilometrami, a nie milami…
Mój dawny Profesor zwykł mawiać, że wyjaśnienie danego zjawiska powinno być tak
proste, jak to jest tylko możliwe, byle nie za
proste. Granicę między wyjaśnieniem prostym a prostackim należy sobie postawić
samemu.
Alternatywne wyjaśnienie może brzmieć
tak: motocykl od początku przeznaczony był
dla europejskiego klienta kontynentalnego,
a w latach 1929-1931 wózek boczny zamontowany był jednak po właściwej stronie
motocykla. Ruch lewostronny na kontynencie?
Wychowani od dziecka w ruchu prawostronnym uważamy go za naturalny i logiczny. Ale
czy funkcjonuje on „od zawsze” i czy to Anglicy są odmieńcami? Jak było dawniej?

02/2014 – Swoimi Drogami –

Rzymianie, budowniczowie najlepszych
dróg starożytności, nie pozostawili nam zapisków dotyczących organizacji ruchu na
terenie cesarstwa. Widocznie uważali ten
temat za tak oczywisty, że nie warto było
mu poświęcać nawet jednej linijki tekstu
albo chociażby najmniejszego malowidła
lub rzeźby… Dopiero analiza kolein (okazuje
się, że jest to problem drogowców wszystkich epok), pozostawionych przez wozy na
drodze dojazdowej do jednego ze starożytnych kamieniołomów, daje pewne wskazówki. Wozy puste wjeżdżają do kamieniołomu,
wyjeżdżają załadowane. A nawet przeładowane. Głębokość kolein jest proporcjonalna
do obciążenia pojazdu; im cięższy wóz tym
bardziej niszczy nawierzchnię. Okazało się
że dużo bardziej zniszczona była lewa strona drogi, a zatem w starożytnym Rzymie
obowiązywał ruch lewostronny!
W sumie żadne odkrycie, tego należałoby
oczekiwać. Dla praworęcznego zazwyczaj
jeźdźca czy powożącego pojazdem konnym
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naturalną rzeczą jest wymijanie się, jadąc
blisko lewej krawędzi drogi. Ułatwiało to
także powitanie, atak czy obronę. Nie sposób wsiąść lub zsiąść z konia, mając przy
lewym boku przypasany miecz inaczej jak
z lewej strony wierzchowca. Zbrojnym jeźdźcom z przypasaną do lewego boku bronią
ruch lewostronny umożliwiał wymijanie bez
obawy zaczepienia jadącego z przeciwka.
Natomiast piesi poruszali się prawą stroną
drogi, ustępując miejsca nadjeżdżającym.
Starożytny Rzym upadł, ruch lewostronny
pozostał.
Ta zasada przetrwała przez całe średniowiecze. W 1300 roku papież Bonifacy VIII
miał usankcjonować tę zasadę, nakazując
poruszać się lewą stroną drogi podczas
pielgrzymek do Rzymu. Problem w tym, że
każdy historyk chciałby zobaczyć dokument
potwierdzający tę tezę, byłby to bowiem
praojciec i pierwowzór wszystkich późniejszych „Kodeksów Drogowych”. Jednak nikt
go nie widział i pierwszym dokumentem,
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który może poszczycić tym tytułem, jest Zarządzenie Rady Miejskiej Londynu z 1756
roku odnośnie organizacji ruchu na Moście
Londyńskim, nakazujący, a jakże, poruszać
się lewą stroną.
I tak przez długie wieki Europa poruszała
się w spokoju i porządku, jak długa i szeroka – pojazdy i jeźdźcy po lewej stronie drogi,
piesi po prawej.
Aż nadszedł rok 1789. Wielka Rewolucja
Francuska wywraca do góry nogami także
dawny porządek na drogach. Dawniej francuscy wielmoża poruszali się lewą stroną
drogi, zmuszając biedotę do ustępowania
drogi i schodzenia na prawo. Po zburzeniu
Bastylii bezpieczniej było jednak się nie
afiszować tak na gościńcach ze swoim bogactwem. W związku z tym, aby nie rzucać
się za bardzo w oczy, zaczęli poruszać się
tak jak „pospólstwo” – prawą stroną drogi.
Inna teoria mówi, że chodziło o „symboliczne wyzwolenie się spod dyktatu papieży”
i odrzucenie zarządzenia z 1300 roku o poruszaniu się pielgrzymek lewą stroną drogi.
Zarządzenia na temat którego brak jakichkolwiek dokumentów.
Tak czy owak w 1794 roku w Paryżu ruch
prawostronny staje się obowiązującym
prawem. W tym samym czasie ruch prawostronny przejmuje Dania.
Tak pojawia się pierwszy wyłom. Francja
i Dania jeżdżą „po nowemu”, czyli prawą
stroną, reszta Europy hołduje „staremu dobremu” ruchowi lewostronnemu.
Wojny napoleońskie przynoszą zamęt na
kontynencie. Francuzi na podbijanych przez
siebie terenach bezwzględnie narzucają
i egzekwują zasady ruchu prawostronnego.
Wojenna zawierucha nie trwa długo, ale jej
efekty w postaci zmian w organizacji ruchu
są niesamowicie trwałe.
Powstają bloki państw o odmiennych zasadach ruchu. Francja, Niemcy, Holandia, Włochy, Szwajcaria, Rosja oraz ziemie Księstwa
Warszawskiego stosują, narzuconą przez
Napoleona, zasadę ruchu prawostronnego.
Państwa które uniknęły okupacji francuskiej, czyli Austro-Węgry, Wielka Brytania,
Portugalia oraz cała Skandynawia pozostają przy ruchu lewostronnym.
Okres międzywojenny, czyli czas powstania interesującego nas zaprzęgu, potęguje
jeszcze to zamieszanie. Powstają państwa
www.SwoimiDrogami.pl

narodowe. Polska przyjmuje ruch prawostronny jako obowiązujący. Zresztą, był on
już wcześniej stosowany bez względu na
zabór – spuścizna po Księstwie Warszawskim. Chociaż ruch tramwajów w Krakowie
jeszcze do 1925 roku odbywa się na zasadzie lewostronnej. Rozpada się cesarstwo
Austro-Węgierskie. Powstają Austria, Węgry,
Czechosłowacja i Jugosławia – wszystkie
z ruchem lewostronnym, odziedziczonym
po czasach cesarstwa. Wyjątkiem jest Tyrol,
który w czasach napoleońskich przyłączony
był do Bawarii i w związku z tym posiadał
ruch prawostronny.
Portugalia w 1920 roku w ciągu jednego
dnia zmienia organizację ruchu na prawostronną. W Hiszpanii bywa różnie. W Barcelonie jeżdżono po prawej, ale w Madrycie
już po lewej stronie. Oficjalnie Madryt przeszedł na ruch prawostronny w 1924 roku,
ale całkowite uporządkowanie zasad ruchu
w tym państwie przeciągnęło się do 1930
roku.
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Gibraltar, mimo iż jest terytorium brytyjskim,
w 1929 roku zmienia ruch na prawostronny.
Włochy teoretycznie są krajem o ruchu prawostronnym. Jednak w praktyce działą on
tylko na prowincji. W miastach natomiast
obowiązuje stara rzymska zasada jazdy po
lewej, o czym informowały stosowne tablice
ostrzegawcze na rogatkach. Rzym zmienia
organizację ruchu ostatecznie na prawostronną dopiero w 1925 roku, Mediolan
w 1926.
Bałagan na świecie spotęgował jeszcze
okres kolonializmu. Stany Zjednoczone aż
do 1804 roku poruszały się lewą stroną drogi. Wtedy to Nowy York za obowiązującą na
wszystkich drogach publicznych uznał zasadę ruchu prawostronnego. Jednak aż sto
lat musiało upłynąć, aby upowszechniła się
ona na całym obszarze USA. A stało się to
w roku 1908. Jednak do dziś istnieje wyjątek. Wyspy Dziewicze, formalnie terytorium
USA, posiadają ruch lewostronny. Żeby było
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weselej, samochody tam użytkowane sprowadzane są z kontynentu i oczywiście przystosowane do ruchu prawostronnego. Nie
dokonuje się w nich żadnych przekładek, ale
jakoś nikomu to nie przeszkadza, że jeździ
z kierownicą po „złej” stronie. Same wyspy
były dawną kolonią duńską. Dania zmieniła
organizację ruchu na prawostronną, ale jej
kolonia pozostała przy starej zasadzie jazdy
po lewej stronie drogi.
Tak zresztą działo się w przypadkach wielu
innych dawnych kolonii.
Kanada aż do lat 20. XX wieku, jako dawna
kolonia brytyjska, stosowała zasadę ruchu
lewostronnego. Tam jednak, gdzie przeważali Francuzi (Quebec), praktykowano już
wcześniej ruch prawostronny.
Europejski przekładaniec przetrwał aż do
końca okresu międzywojennego. Czechosłowacja nosiła się z zamiarem zmiany
organizacji ruchu na prawostronny już od
1925 roku, jednak zabrakło konsekwencji
w działaniu.
To, co w Europie zaczął Bonaparte, dokończył kolejny dyktator. Po aneksji Austrii
przez III Rzeszę natychmiast zaprowadzony
został w niej ruch prawostronny. Wszystko
odbyło się w ciągu jednego dnia, wprowadzając chaos i zamęt. Podobnie stało się
w Czechosłowacji, a później w Norwegii, na
Węgrzech i w Jugosławii…
Po wojnie osamotnieni w starym ruchu lewostronnym pozostali w Europie jedynie Szwedzi i Brytyjczycy. Ci pierwsi, będąc otoczeni
ze wszystkich stron państwami o odmiennej
organizacji ruchu, postanowili zmienić organizację ruchu na prawostronną. Stało się
to 3 września 1967 roku. Brytyjczycy także
nosili się podobno w latach 60. z zamiarem
„dostosowania się” do kontynentalnych
odmieńców, jednak obawy społeczeństwa
oraz wizja kosztów tej zmiany spowodowały,
że projekt nie został zrealizowany… Za to
zachęcona udanym „szwedzkim eksperymentem” Islandia decyduje się przyjąć za
obowiązujący ruch prawostronny. Stało się
to w roku 1968. Obecnie około 1/3 ludności świata nadal porusza się po lewej stronie dróg.

stronnego, wydające się nam takie naturalne, stałe i niezmienne – wszak stykamy się
z nimi od najmłodszych lat, w rzeczywistości
okazują się być całkiem nowe.
Wystarczy tylko posłuchać…

Hubert Pawłowski

Taką oto historię może opowiedzieć nam
stary zaprzęg. Historię niesamowitą, wywracającą do góry nogami nasze rozumienie
świata. Oto zasady ruchu drogowego prawo02/2014 – Swoimi Drogami –
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RUMUNIA
CZĘŚĆ 2 ostatnia
autor: Krzysztof

Rudnicki

Stoimy u podnóża zapory. Ogrom budowli,
na którą patrzymy teraz z dołu, jest jeszcze
bardziej przytłaczający, niż kiedy patrzyliśmy
na nią z góry. Oczyma wyobraźni widzę, jak
pęka, a rozszalała woda sunie doliną, niszcząc wszystko na swojej drodze. Nieprzyjemne uczucie. Wracamy znów na główną
drogę, którą docieramy na parking u podnóża zamku. Przed nami 1280 schodów.
- Grubasku, jak ja cię tam wniosę? – zaśmiewa się Mirek.
Jednak jego radość okazuje się przedwczesna, bo zaledwie po 20% drogi ma już dość,
a po kolejnych 20% chce wracać. Widząc
jednak, jak niestrudzenie wdrapuję się do
góry, narzekając, wlecze się za mną. Na
szczyt docieramy tuż przed zamknięciem
ruin zamku dla zwiedzających. Myślę sobie,
że szlag by mnie trafił, a Mirek pewnie strąciłby mnie w przepaść, gdyby okazało się, że
jest zamknięte.
02/2014 – Swoimi Drogami –
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Wchodzimy i delektujemy się widokiem (nie
nadzianych na pal wieśniaków, lecz gór,
które nas otaczają). Gdyby nie to, że bileter delikatnie sugeruje, że już na nas czas,
pewnie stalibyśmy tak jeszcze wiele godzin,
rozdziawiając japy w radosnym uśmiechu.
- Schodzimy, teraz ci pokażę! – odgraża się
Mirek.
Zwracam mu delikatnie uwagę, żeby nie
szalał, ponieważ zejście przeważnie jest
trudniejsze od wejścia. Nie wierzy mi i gna
jak szalony, ale im bliżej (czyli niżej) parkingu, widzę, że stąpa coraz mniej pewnie, a kiedy docieramy wreszcie w pobliże
motocykli Mirek nie potrafi poradzić sobie
z drżeniem nóg. Wygląda to przekomicznie,
zwłaszcza, że ze stojącego obok skutera dobiega głośna, skoczna bałkańska muzyka.
- Ruszaj rękami do taktu – wołam do niego,
krztusząc się ze śmiechu – wszyscy pomyślą, że tańczysz.
www.SwoimiDrogami.pl
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Mirek również dostrzega komizm sytuacji
i nie mogąc dłużej ustać, siada, zanosząc
się śmiechem. Po odpoczynku ruszamy do
Curtea de Arges. Na nocleg wybieramy las,
do którego doprowadziła nas szutrowa droga kilka kilometrów za miastem. Namioty
rozbijamy na pięknej polanie. Nie do końca
był to dobry pomysł, bo spałem jak przysłowiowy zając pod miedzą. Każdy szmer, szelest lub trzask łamanej gałęzi wywoływał we
mnie wizję czyhającego na nas niedźwiedzia, który chce nam zrobić coś niedobrego.

Pierwsze promienie wschodzącego słońca
wlewają w moje serce nadzieję, że jakoś to
będzie i nie zostanę dziś zjedzony, a baton
śniadaniowy w pełni przywraca mi dobry humor. Dziś rolę przewodnika wycieczki przejmuje Mirek. Niech żyją szutry!

cią nie mówiło „chrum, chrum” tylko „bee,
bee”. Mina kolegi bezcenna.
Szutrami docieramy w okolice parku narodowego Buile-Vanturarita. Mijamy wioski,
których nie ma na mapie. Krajobrazy jak
z baśni. Sady, pola.

Zapomnianą przez Boga i ludzi drogą docieramy do kolejnej zapory, tym razem na
rzece Olt, w okolicach Brezoi. Nieopodal
w przydrożnej stacji paliwowej postanawiamy dodatkowo zregenerować siły za pomocą kawy. Co robi Polak na stacji benzynowej
za granicą, kiedy obok zaparkuje autobus
wycieczkowy? Oczywiście komentuje w niewybredny sposób walory wysiadających
z pojazdu turystek, ponieważ wydaje mu
się, że nikt go tu nie zna i nie rozumie jego
mowy. Dobrą zabawę przerywa nam jedna
z mijających nas ofiar naszych kwiecistych
porównań.
- A wy lustra w domu nie macie? – zapytała
czystą polszczyzną.

Radości dziś nie mącą nawet drobne incydenty.
1. Droga staje się coraz bardziej wąska, aż
w końcu docieramy do strumienia tymczasowego, po którego drugiej stronie są już
tylko prawie pionowe ściany, na które trudno się wspiąć. Zawracamy.
Fot 241.
2.
Szutrowe, piękne serpentyny w dół,
raptownie w górę i… Jesteśmy w zagrodzie
u popa obok jakiegoś sanktuarium.

Czerwień na twarz, niezgrabne przeprosiny i jak niepyszni z podkulonymi ogonami
uciekamy w dalszą drogę. Kierujemy się
na Horezu, ale nie głównymi drogami. Po
drodze wstępujemy jeszcze do baru, który
parę dni wcześniej odwiedziłem, zwabiony
zapachem grillowanego mięsa. Dziś znów
zamawiam kawał soczystej pieczeni. Smak
wyborny. Mirek doszukuje się w nim karkówki, ale sprzedawczyni rozwiewa jego
wątpliwości mówiąc, że mięsko przez śmierwww.SwoimiDrogami.pl
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Dalszej drogi brak. Zawracamy. W dół, raptownie w górę, seria zakrętów na dość dużej
pochyłości, zbyt mocno odkręcam manetkę
i tylne koło wyprzedza mnie z wdziękiem.
Motor ląduje na stromiźnie kołami do góry.
Gdyby nie Mirek, nie dałbym rady go podnieść, ale i pewnie sam nigdy bym tu nie
trafił.
Bilans – złamana klamka hamulca i przejechana jedna z fajniejszych tras na tej wycieczce. Warto było.

Trochę błądząc, trochę klucząc, docieramy
do Novaci, gdzie robimy zapasy spożywcze
i znów drogą 67C wspinamy się w kierunku
przełęczy Urdele. Dla Mirka to pierwszy raz,
dla mnie drugi, ale wiem, że na pewno nie
ostatni.
Nawet dziś kiedy piszę te słowa, planuję
wycieczkę tym razem do Albanii, ale wracać
zamierzam właśnie tą drogą. W grupie raźniej, więc znów zjeżdżamy z asfaltu.
Pierwszy podjazd i już Mirek wie, co to jest
Dacia i zaczyna rozumieć, że to nie auto
tylko stan umysłu. Znów podjazd wydawał
nam się trudny…
Jest pięknie! Ale nie tak daleko od nas widzę kolejny szczyt, który z tej perspektywy
nie wydaje się trudny do zdobycia naszymi
sprzętami. Na pewno jest wyższy od tego
na którym stoimy, więc bez wahania ruszamy. Nie bez trudu udaje nam się na niego
wdrapać, a GPS Mirka mówi, że osiągnęli-

www.SwoimiDrogami.pl
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śmy 2.228 m n.p.m. Radość sukcesu jednak mąci jedno pytanie. Jak stąd zjechać?
O ile podjazd był niezbyt komfortowy, to już
zjazd…

Udaje nam się szczęśliwie dotrzeć na dół,
czyli do drogi szutrowej, gdzie dochodzimy
do wniosku, że nie był to najlepszy pomysł.
W razie jakiegoś wypadku byłoby niezbyt
ciekawie. Szkoda, że takie refleksje przychodzą dopiero po jakimś głupim wyczynie.
Z postanowieniem poprawy pokornie ruszamy w dalszą drogę. Nieskończona seria
zakrętów otoczona pięknymi widokami. Tak
można scharakteryzować w kilku słowach
to, co przeżywamy. Nie oddaje to w naj02/2014 – Swoimi Drogami –

mniejszym stopniu rzeczywistych doznań.
Wyobraźcie sobie, że wyjeżdżając zza zakrętu widzicie stado swobodnie spacerujących
zwierząt, a to koni, a to krów. Za następnym
zaś meandrem asfaltowej wstęgi waszym
oczom ukazuje się kolejny „najcudowniejszy widok w życiu”. Tak jechać można by
bez końca. W pewnym momencie zatrzymuję się i pokazuję koledze dziwne zjawisko.
Oto nad rzeczną doliną zalega dziwny opar.
Na moje pytanie odpowiada niepewnie:
- Mgła?
- A widziałeś kiedyś mgłę o takim niebieskim kolorze? – odpowiadam pytaniem na
pytanie. – Zaraz jak w nią wjedziemy, to powąchaj, poczuj – proponuję z uśmiechem,
ponieważ parę dni wcześniej byłem równie
zdziwiony nie tylko kolorem, ale i zapachem
rzekomej mgły. Po kilkudziesięciu metrach
tajemnica zostaje rozwiana. Stajemy i podziwiamy chyba największe na świecie biwakowisko-grillowisko, czy jak to inaczej nazwać. Czy jest największe na świecie? Nie
wiem, ale na pewno największe, jakie w życiu widziałem. Gdzie tylko sięgam wzrokiem,
porozbijane namioty, wybudowane szałasy
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lub inne budowle mające na celu ochronę
przez warunkami atmosferycznymi, a przed
każdym z tych obiektów grill lub ognisko,
na którym są pieczone, smażone, duszone,
gotowane, i nie wiem co jeszcze, różne wiktuały. Jedziemy przez kilka kilometrów, końca nie widać. Nie, nie pomyliłem się. To nie
było małe skupisko, to było wielkie chyba
narodowe dymienie różnymi przysmakami,
ciągnące się przez wiele kilometrów wzdłuż
rzeki Jiet.
Zauroczeni ruszamy dalej drogą 67C w kierunku Sebes. Biwak rozbijamy nad którymś
z dopływów powyższej rzeki. W dali płoną
ogniska, słychać śpiewy.
www.SwoimiDrogami.pl
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grosz wstydu… U nas w Polsce to nie do pomyślenia.
Nerwowo rzucam okiem na motor, czy aby
nie widać tablicy rejestracyjnej. Na szczęście stoi dobrze zamaskowany. Niespiesznie wychodzę z wody.
Słońce i woda – jest pięknie – postanawiam troszkę poleniuchować. Po jakichś
piętnastu minutach znów słyszę głosy, tym
razem od strony lądu. Ubieram się.
- Ruch tutaj jak na autostradzie – myślę sobie.
Rano zwijam namiot i ruszam. Tym razem
sam, ponieważ mój czas urlopu się kończy
a Mirka się zaczyna. Poza tym ja chcę zobaczyć Maramuresz, a kolega stolicę Rumunii
i morze. Obieram kierunek na Bistrita i zaczynam się rozglądać za dogodnym miejscem na kąpiel. Słońce już grzeje przyjemnie, kiedy znajduję wymarzoną „łazienkę”,
w której zamierzam się popluskać. Parkuję
sprzęt w krzakach, dokładnie się rozglądam.

Na “moją” polankę wjeżdżają wozy kolorowe. Pomimo że słyszałem tę piosenkę (dziś
prawdziwych Cyganów już nie ma) ze sto
razy, przecieram oczy ze zdumienia. Autor
(piosenki) się mylił – przede mną stoi najprawdziwszy Tabor. Stoję jak zaczarowany.
W jednej chwili jakbym przeniósł się w inną
epokę. Ognisko, muzyka, taniec i śpiew.

Pracować coraz więcej, by płacić coraz
wyższe podatki, które są coraz bardziej potrzebne…
Ta ich wolność chyba jest ich największą
zbrodnią przeciw systemowi.
W naszym kraju zamknęliśmy ich w blokach i oczekujemy, że będą żyć tak jak my,
bo przecież to jest jedynie słuszny sposób
i tylko my wiemy, co jest dla nich najlepsze.
Wyobraźcie sobie teraz, że siadacie na wozie zaprzęgniętym w konia i to co na nim
zmieścicie, to cały wasz dobytek, a tam,
gdzie staniecie i zapalicie ognisko, to wasz
„dom”, ale tylko na dziś. Jutro już będziecie
gdzie indziej. Siadacie przy ognisku, gracie
na gitarze. Nie macie:
1. Telewizora
2. Radia
3. Satelity
4. Mikrofali
5. Lodówki
6. Tapczanu
7. Sedesu
8. Wanny z hydromasażem
9. Ścian…
27. ...
147. ...
227!. ...
Chcielibyście tak żyć? Przez ile? Tydzień?
Miesiąc? Tak? To co jeszcze robicie? Przecież komputer też nie jest wam potrzebny!

W promieniu, jaki mogę zlustrować, czyli
dość dużym, kompletnie nikogo. Hulaj dusza, piekła nie ma! Rozbieram się i śmiało
wchodzę do rzeki. Woda jest krystalicznie
czysta, ale przy tym diabelnie zimna. Kiedy się już przyzwyczajam i prawie kończę
pranie zza zakrętu mojej „łazienki” słyszę
głosy, które zbliżają się w moim kierunku.
W panice – bo stoję jak mnie Pan Bóg stworzył – szukam dróg ucieczki, ale za nim zdążyłem się ruszyć w zasięgu mojego wzroku
pojawiają się trzy pontony, którymi jakaś wycieczka zwiedza te piękne rejony. Cóż, pozostało mi tylko jedno. Odwracam się do nich
tyłem i ostentacyjnie dokańczam przepierkę garderoby. Głosy milkną, pontony powoli
przepływają za moimi plecami, a ja spokojnie płuczę podkoszulkę, ze złością patrząc
na slipy, które dumnie suszą się rozpostarte na motorze. Gdy wycieczka prawie znika
za kolejnym zakrętem, słyszę głos jednego
z uczestników:
- Widziałeś szwagier tego Rumuna? Za
www.SwoimiDrogami.pl

Kolejny raz przekonuję się, że ocenianie
kogokolwiek na podstawie stereotypów jest
dużym błędem. Ci ludzie, pomimo że sami
są niezbyt majętni, zapraszają mnie do siebie i dzielą się strawą. Rozmawiamy cały
dzień, aż do późnej nocy. Oni chcą poznać
mnie, ja ich. Zawsze mnie fascynowały, pomimo pejoratywnego zabarwienia, opowieści o taborach. Z dzieciństwa pamiętam,
że nikt nie miał dobrego zdania na ich temat. Dziś myślę, że to wynik niezrozumienia
i strachu, przed czymś innym, nieznanym,
czymś co wykracza poza ramy naszego sposobu rozumienia świata. Wydaje nam się
po prostu, że tak jak my żyjemy to jedynie
słuszny sposób, a każdy inny jest głupi i zły.
Poza tym, moim zdaniem, jest jeszcze jeden
czynnik – zawiść lub zazdrość.

Nie chcemy, by ktoś ingerował w nasze życie,
pouczał nas i mówił nam, co jest dobre i co
powinniśmy robić. Zapomniałem, przecież
my wiemy, co jest dobre… Uszczęśliwimy na
siłę Cyganów, Indian… Ucywilizujemy… Potem ze złością i z zazdrością, do której nie
potrafimy sami przed sobą się przyznać, popatrzymy na nich z góry, bo przecież jesteśmy lepsi, przecież lepiej wiemy, jak żyć. Jeśli nawet nie, to dobry system wskaże nam
jedynie słuszną drogę do naszego nowego
samochodu, telefonu… Tylko skąd wziąć na
to życie wolnego człowieka pieniądze? –
zapytacie. Odpowiedzią jest chyba zasada
niezakłóconego przepływu dóbr, czyli przepływu „ode mnie do Ciebie” z pominięciem
instytucji, które nie powinny czerpać zysków
z owoców naszej pracy.

Uwikłani jesteśmy w system – praca, podatki, ciągłe nabywanie nowych lepszych dóbr
i oto nagle widzimy ludzi, którzy tego nie robią, nie ulegają presji posiadania. Tak, nie
są zaprzęgnięci w konsumpcyjny system,
który nam rano każe wstawać i pracować.

Na przykład: Jak zapłacić lekarzowi za
usługę? Przez setki, a może i tysiące lat
wystarczyły jajka, ser itp. Co prawda lekarz
nie miał najnowszego telewizora, ale i nie
wiedział, że takowy jest mu potrzebny. To
system wykreował w nim i w nas potrzebę.
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Dowartościowanie się poprzez posiadanie
to pułapka. w jaką zagnał nas system. Nie
przez to, jakimi jesteśmy ludźmi, ale przez
to czy mamy już ten najnowszy model czegokolwiek, który jutro będzie i tak już przestarzały, bo wejdzie jeszcze nowszy…
Perpetuum mobile istnieje…
O świcie budzi mnie zapach kawy i „czegoś
dobrego”. Nieśmiało wyglądam na świat,
gdzie witają mnie uśmiechnięte oblicza. Zapraszają na śniadanie. Wiatr powoli rozprasza nadrzeczne mgły, odsłaniając w oddali
na horyzoncie góry. Żegnamy się z nadzieją
kolejnego spotkania na szlaku. Ruszam na
północ, oni na południe. Może kiedyś się
znów nasze drogi się zejdą…
„Plan dnia” zakłada moje dotarcie w rejon
Maramureszu. Warunkiem koniecznym
dla mnie jest przejechanie drogi nr 17D
z Nasaud do Rotunda, która w znacznej
części pozbawiona jest asfaltu i posiada
nawierzchnię szutrową. Jest ona na tyle
w dobrym stanie, że pozwala na jazdę rekreacyjną, co w tym przypadku, ze względu
na krajobrazy, jest bardzo ważne. Nie muszę skupiać się na prowadzeniu pojazdu
i obliczaniu kolejnych metrów trasy.
Po prostu jadę z rozdziawioną „japą”. Malownicza trasa wspina się w kierunku przełęczy na wysokość 1271 m n.p.m. Im wyżej
tym ciekawiej. Po lewej stronie Park Narodowy Gór Rodnei, po prawej równie piękny widok na góry Suhard. Docieram do przełęczy
i waham się – w lewo czy w prawo?
W Parku Narodowym najwyższy szczyt Pietrosul wznosi się na wysokość 2303 m
n.p.m., ale jest daleko do miejsca, w którym
się znajduję. Blisko mam vf. Omului o wysokości 1932 m n.p.m., na który postanawiam
się wdrapać. Droga, która na początku była
przyjemna, dość szybko zmienia się w pełną
podjazdów i zakosów ścieżkę, która sprawia
mi więcej trudności niż radości z jazdy. Mozolnie jednak pnę się, by w końcu stanąć na
szczycie. Widoki jak zwykle rekompensują
trud wspinaczki.
Rozważam nawet możliwość pokręcenia się
po tej okolicy przez resztę dnia. Sięgam po
telefon, by podzielić się moim szczęściem
z małżonką. Niestety, widzę nieodebrane
połączenia od mojego pracodawcy i jest też
krótka wiadomość tekstowa o treści:
- „Umówiłem cię na spotkanie pojutrze
w Koszalinie o godzinie dziesiątej”. Cały mi02/2014 – Swoimi Drogami –
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stycyzm miejsca trafił szlag. Mnie również
ciśnienie wzrosło do niezdrowego poziomu.
Do domu mam plus minus 950 km, do Koszalina kolejne około 550 km…
No to po urlopie. Życie…
Ruszam w dół i nieopatrznie prawie wjeżdżam w stado owiec, które pasąc się spokojnie, idzie w moim kierunku. Psy pasterskie reagują błyskawicznie, otaczając mnie
i obszczekując. Gaszę silnik i zamieram
w bezruchu – one również. Próbuję delikatnie przetoczyć się w bok, by zejść z drogi
owcom, psy jednak znów reagują agresją.
Tym razem jednak dzielą się na dwie grupy.
Pierwsza pilnuje mnie, podczas gdy druga
przekierowuje stado, by mnie ominęło. Po
około trzydziestu minutach owieczki są już
na tyle daleko, że moi strażnicy odchodzą
niby nie zwracając na mnie uwagi. Podczas
całego zdarzenia obserwowałem pasterzy.
Nie wydali psom żadnej komendy, jedynie
mnie gestem dali do zrozumienia, że lepiej
będzie jak spokojnie poczekam. To niesamowite, jak te psy są ułożone.

Pracują jak dobrze naoliwiony mechanizm.
Kiedy większość pilnuje stada i nadaje
mu kierunek, kilka zawsze lustruje okolicę w celu lokalizacji zagrożeń. Po wykryciu
potencjalnego intruza (w tym przypadku
mnie), chronią stado w sposób (wydaje mi
się) adekwatny do wagi zagrożenia. Nie ruszałem się – były spokojne. Ruszyłem się
– reagowały. Docieram do drogi nr 18. Na
wprost przede mną Maramuresz. Niestety skręcam w lewo i niespiesznie ruszam
w kierunku granicy, co jakiś czas tęsknie
spoglądając w prawą stronę. Może innym
razem…
Po drodze mijam targ. Tłum ludzi w różnych
ludowych strojach. Jednak myśl o powrocie
nie daje mi cieszyć się tym zjawiskiem.
www.SwoimiDrogami.pl

Smutno snuję się w kierunku granicy. Kiedy słońce jest już nisko, docieram w okolice
Baia Mare. Wyjeżdżając na kolejną przełęcz, w które obfituje droga, po lewej stronie
dostrzegam polanę, a na niej zaparkowany
motor. Właściciel pojazdu rozbija namiot,
więc śmiało ruszam w jego stronę.
Gdy słonko chowa się za wierzchołkami
drzew, siedzimy dyskutując przy ognisku.
Fenomenalne jest to zjawisko, że setki kilometrów od domu spotykamy całkiem obcego człowieka, który na pozór wydaje się tak
odległy kulturowo, językowo, finansowo…
Właściwie dzieli nas chyba wszystko, począwszy od historii naszych narodów (napotkanym przeze mnie turystą jest Niemiec),
na motocyklach kończąc. To, co nas łączy
(zamiłowanie do podróży i gór), jest jednak
silniejsze od tego, co dzieli i po kilku chwilach czujemy, jakbyśmy się znali od zawsze.
Wybór miejsca na nocleg okazuje się dość
niefortunny, ponieważ po drugiej stronie
drogi jest dom weselny, w którym właśnie
rozpoczęła się huczna zabawa. Zasypiam
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przy dźwiękach rumuńskiego wesela, żałując, że moja wycieczka właśnie się kończy.
Kolejnego dnia w okolicach popołudnia
przekraczam słowacko-polską granicę.
Rumunia zafascynowała mnie na tyle, że na
pewno chcę do niej powrócić, choćby tylko
po to, by przejechać jeszcze raz te same
drogi, które uwiodły mnie swoim pięknem.
Może kiedyś się uda…

KONIEC
Krzysztof Rudnicki

– Swoimi Drogami – 02/2014
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Masz wózek – są laski

(fot. https://www.pinterest.com/pin/508273507915806197/)

Bezpiecznie
z koszem
autor: Mariusz

02/2014 – Swoimi Drogami –
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Słowa swoje kieruję do tych, którzy
jeszcze z wózkami nie jeździli. Nie
chcę się wymądrzać i wchodzić w czyjeś kompetencje, na przykład konstruktorów, czy bardziej doświadczonych kierowców. Podzielę się kilkoma
spostrzeżeniami, opowiem o tym, co
przeżyłem na własnej skórze. Będzie
to zatem perspektywa zwyczajnego
motocyklisty.

P

odjęcie decyzji o jeździe z koszem to
coś więcej niż godzenie się na stanie w korkach razem z autami lub możność zapakowania wielkiej ilości bagażu. Przede wszystkim to zmiana stylu jazdy. Wielokrotnie
spotykałem „specjalistów”, którzy widząc
mój motocykl mówili do swoich kolegów:
„z tym to trzeba uważać, bo się może wywrócić na zakręcie”. Wypowiadali to takim tonem, jakby ich pouczenie wynikało z ogromnego doświadczenia i było niesłychanie
odkrywcze. Cóż się na tym świecie nie przewraca? Zacznę więc od tego, co „tygryski
lubią najbardziej”, czyli od pokonywania zakrętów. Jeżdżąc solówkami, przekonaliśmy
się, że nie musi to być powodem stresu,
ale źródłem wielkiej frajdy. Jest to możliwe
również w przypadku zaprzęgów, ale tylko wtedy, gdy uświadomimy sobie pewne
prawidłowości i nauczymy się „wyczuwać”
maszynę. Na początek zaznaczam, że moje
wywody dotyczyć będą motocykli z wózkiem
bocznym prawostronnym bez hamulca i napędu, połączonych na sztywno, bez amortyzatora skrętu i wahacza pchanego z przodu,
pozbawionych udogodnień, jakie proponuje
nam najświeższa myśl techniczna. Poza Polską możemy już bowiem zobaczyć zaprzęgi
nawet czterośladowe z koszem, np. z trzykołowym skuterem Piaggio MP, czy też wózki
z dwoma kołami, gdy przednie jest skrętne
(wózek GT Twin). Zajmiemy się więc zestawem dość archaicznym.

Specyfika

Nasza telewizja nie daje nam niestety zapomnieć o gniotach typu „Czterej pancerni
i pies” czy „Stawka większa niż życie”. Widzę te seriale tak często, że wyzbyłem się
nawet najmniejszej do nich sympatii i sentymentu. Ale ma to pozytywne strony, bo zauważyłem ostatnio jak J-23, jadąc zaprzęgiem, podpiera się nogą, jakby w obawie, że
motocykl się przechyli. Właśnie: aby myśleć
„zaprzęgowo”, a nie „solówkowo” potrzebny jest przełom w psychice, uświadomienie
sobie, że „już się tak łatwo nie przewróci,
ale przewrócić się może”. Pierwsze metry
przejazdu Jaskółką z koszem dla mojego
taty o mały włos, a stałyby się bliskim spotkaniem z krzakami na poboczu, co jest wytłumaczalne, bo niektóre motocykle „ściągają”. Szczerze mówiąc są jednak i takie,
które prowadzą się wyśmienicie. To wszystwww.SwoimiDrogami.pl
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ko zależy od konstrukcji. Zdarzało mi się
dosiadać fabryczne zaprzęgi, które trzeba
trzymać w ryzach, a także samoróbki, które
jadą prosto niezależnie od tego, czy mamy
w koszu pasażera, czy nie. W tym momencie mogliby wypowiedzieć się specjaliści
w tej dziedzinie. Nam wystarczy jedynie to,
że po ruszeniu lub przy hamowaniu może
nas gdzieś ściągnąć, co przy pierwszej jeździe bywa zazwyczaj zabawnym przeżyciem.

W lewo

Gdy już ruszymy, czeka na nas pierwszy zakręt. Powiedzmy, że będzie to zakręt lewy.
Poczujemy się wtedy pewnie, bo motocykl
swoją masą dociąża wózek. Gdy jeszcze pod
kołami poczujemy szuter, żużel lub piach
i drzemie w nas dusza rajdowca, możemy
dokonać spektakularnego uślizgu. Motocykle z koszem dostosowane do jazdy po torze miewają koło wózka pochylone w stronę
motocykla, by siła odśrodkowa w zakręcie
nie wyrzuciła zaprzęgu z toru. Teraz może
trzy sytuacje z życia wzięte. Pierwsza miała
miejsce na wyścigu. Jeden ze startujących,
chcąc najwyraźniej popisać się na koniec
przed publicznością, gwałtownie przy dużej
prędkości skręcił w lewo. Efektownie wyleciał w powietrze druzgocąc sobie ręce na
asfalcie i wywracając zaprzęg do góry kołami. Zanim przyjechała karetka przybiegli
koledzy, by… podnieść motocykl. Stawiając
go na koła, o mało nie przygnietli nim swojego akrobaty. Druga sytuacja była bardzo
dramatyczna. Nie widziałem jej na własne
oczy. Czytałem o zdarzeniu w prasie. Otóż
szalejący na zlocie pijany motocyklista, wożąc w koszu dziewczynę, doprowadził do
takiejże wywrotki. Wózek przygniótł dziewczynę, zmarła na miejscu. Trzecia sytuacja
zdarzyła się mi, gdy jakiś nieznajomy wstawiony fan motocykli z koszem poprosił mnie
o to, bym go przewiózł. Miałem wtedy AWO
z koszem od MZ Trophy. Asfalt był posypany piaskiem, jechaliśmy wolno i chciałem
po prostu zawrócić skręcając w lewo. Nie
wiem, co się stało, być może zbyt gwałtownie ruszyłem kierownicą, być może pasażer się przechylił, ale nie doszło do uślizgu
i podniosło wysoko tylne koło motocykla.
Wózek natomiast zahaczył przodem o szosę. Byłem o krok od wywrotki.
– Swoimi Drogami – 02/2014
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Uślizgi pozostawmy profesjonalistom
(fot. ze strony neninguizz.unblog.fr)

“Lewy” wózek boczny przy
Victory Tony’ego. Nie za bardzo bezpieczny, jeśli chodzi o
ruch prawostronny.

W prawo

Teraz skręćmy w prawo. U progu swoich wojaży zaprzęgiem dwukrotnie miałem taką
sytuację, że zląkłem się po prostu niekończącego się zakrętu. Było to w Polsce, gdzie
oczywiście większość z nich nie jest wyprofilowana i siła wyporu jest bardzo duża. Poza
tym nierówna nawierzchnia spotęgowała
wyrzut. Spękałem i zacząłem zwalniać, prostując jednocześnie tor jazdy, aż znalazłem
się na połowie sąsiedniego pasa. Naszła
mnie obawa, że motocykl przewróci się na
lewo. W rzeczywistości, aby motocykl wyłożyć w tę stronę, trzeba się nieźle natrudzić.
Sprzyjać temu może duża prędkość oraz
nerwowe ruchy kierownicą. Jednakże takie
przypadki, o których słyszałem, zdarzały się
najczęściej w terenie podczas pokonywania
stromych wzniesień.
02/2014 – Swoimi Drogami –

Na motocykl z koszem można wiele zapakować, ale czy to bezpieczne?
(fot. http://www.ural.cc/press/images/)
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Wózek w górze

Z ciekawości, by wybadać, kiedy zaprzęg się
przechyli, zacząłem podnosić kosz podczas
jazdy. Można to zrobić raptownie szarpiąc
kierownicą w lewo, a potem w prawo, ale
najłatwiej jest przy wyjeździe z prawego zakrętu. Nigdy nie miałem takiej sytuacji, by
zbić przy tym lewy cylinder, zarysować gmol,
podnóżek, tłumik, czy kufer, ale ambitny
„kaskader” będzie umiał tego na pewno
dokonać. Podnieść kosz możemy wszędzie,
gdzie nam się będzie podobało, ale odradzam robienie tego w wąskiej uliczce zastawionej samochodami. Dzięki temu ćwiczeniu możliwe jest wspomniane na początku
„wyczucie” motocykla. Podczas normalnej
jazdy nie powinno już dojść do spanikowania w prawym zakręcie.

Najlepiej uczyć się na dużej przestrzeni, na przykład nad brzegiem Pacyfiku
(fot. George i Patricia Long)

Shimmy

Gdy jeszcze nie wiesz, co to takiego, proponuję ćwiczenie. Jadąc motocyklem po
wyboistej drodze, których przecież pod dostatkiem, stań na podnóżkach albo podrap
się pod pachą. Jeżeli nie masz zamontowanego dodatkowego amortyzatora skrętu, kierownica powinna zacząć wariować.
Wtedy też przekonasz się, że najbardziej
skutecznym amortyzatorem skrętu są Twoje
ręce, a czujnikiem, który powie Ci „uważaj”
– Twój umysł. Zainteresowanych fachową
analizą efektu shimmy odsyłam do dwóch
artykułów Andrzeja Kwiatkowskiego („Świat
Motocykli”, nr 6 i 7 z 2000 r.).

Pasażer/owie

Zaletą zaprzęgu jest to, że możemy zabrać
ze sobą jeszcze dwie osoby. Jeżeli będzie to
jedna, na przykład wybranka naszego serca, możemy podczas jazdy utrzymywać z nią
kontakt wzrokowy lub wzmacniać więź konwersując. Nie jest to mimo wszystko dobry
pomysł, podobnie jak każdy inny rodzaj rozpraszania się w czasie podróży. Co innego,
gdy obaj pasażerowie chcą sobie pogadać.
Jeżeli chcemy podnieść wózek jadąc z pasażerem, to koniecznie go o tym uprzedźmy.
A nuż będzie spał i podczas naszego wyczynu, obudziwszy się, wsadzi łapy w koło albo
położy na rozgrzany silnik. Ostrożnie, szczególnie w przypadku małych motocykli z koszem, podnośmy wózek, wioząc w nim pasażera. Miejmy świadomość, że może dojść
do wygięcia różnych elementów motocykla.
Kiedyś, jadąc z kolegą na zlot, zaproponowałem, by próbował się przechylać w zakręwww.SwoimiDrogami.pl

Zanim zabierzemy na przejażdżkę naszych bliskich, poćwiczmy trochę sami
(fot. www.exceloneinc.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/sidecar.jpg)

tach siedząc w koszu. Warto pobawić się
w ten sposób. Pisałem wyżej o pijanym. Pod
żadnym pozorem nie bierzmy kogoś takiego
do wózka.

Postronni

Alosza Awdiejew wyśpiewując „Oj popatrz
Wania, jakie błazny” robi taką głupawą
minę z niby uśmiechem, którą widzę bardzo
często u ludzi na chodnikach i poboczach,
kiedy jadę z koszem. Niezliczoną ilość razy
proszono mnie o zrobienie sobie zdjęcia na
motocyklu i w wózku. Zazwyczaj staram się
pamiętać o tym, że jadąc z koszem należę
do mniejszości i jestem jeszcze bardziej
rozpoznawalny. Wszelkie moje wyczyny na
drodze publicznej lepiej zapadają ludziom
w pamięć. Chodzi mi o te, o których nikogo
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nie uprzedzałem. Motocykl z koszem, a do
tego jeszcze głośny, wielki i jadący z podniesionym wózkiem, może człowieka przestraszyć. Pół biedy, gdy osoba ta będzie stała
z tyłu, gorzej, gdy z przodu i będzie to dziecko.
Przydatne:
http://sidestrider.com/
http://www.sidecar.com/
Mariusz Sawa

– Swoimi Drogami – 02/2014

Model: Joanna Żywia
MUA: Joanna Żywia
Moto: Kawasaki ZX-6R
Foto: Igor Godlewski

Kobiety i Motocykle
autor:

Paweł Michał Szymański

W OBIEKTYWIE
Model: Jacek Durlik, Kwaśny Acab, Joanna Luka Sychowicz, Amelia Sadowska, Krzysztof Osiecki
Moto: Triumph Speed Quattro 1200, Suzuki DR 350, Honda NC 700 S, Dniepr K-650
Foto: Igor Godlewski

Dziewczyny, motocykle i pasjonaci, czyli jaki efekt można osiągnąć
jak coś traktuje się serio.

www.SwoimiDrogami.pl

Czy motocykl może stać się częścią
sztuki? Czy Maszyna, przez wielu ludzi
postrzegana jako potencjalny i niebezpieczny przyczynek do utraty życia, ma
swoją szanse zaistnieć w innym świetle? Oczywiście, że tak! Udowadniają to
dwaj nastawieni twórczo ludzie, miłośnicy piękna i fotografii – Tomasz Nowak
i Jacek Durlik. Obaj są zaangażowanymi
motocyklistami i nie raz pokazywali, że
można więcej, lepiej i ciekawiej.
Panowie zestawili w sesji zdjęciowej
atrakcyjne kobiety w połączeniu z pięknem motocykla. Należy jednak podkreślić i to zdecydowanie, że modelki nie
są tutaj tylko ozdobą, a współtworzą
razem z maszynami pewną harmonijną
całość. Chyba dokładnie o to chodziło
w tej sesji i. dlatego jest ona taka niezwykła. Oglądając materiał widzimy
perfekcję, na którą składa się doświadczenie fotografów, wizażystki i modelek. Nie można też nie wspomnieć, że
niektóre z nich same jeżdżą na motocyklach i jest to ich pasja. Co z tego
wyszło możecie zobaczyć na zdjęciach,
a te zamieszczone w artykule są tylko
niewielką częścią całości.
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Warto zaznaczyć, że panowie nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Jak
nam zdradzili, fotografowie, modelki
i cała grupa chce kontynuacji projektu.
Prawdopodobnie w innej scenerii i z innym tematem. Widać, że w całej ekipie
jest dużo chęci, energii i pomysłów.
Swoimi Drogami oczywiście trzyma
kciuki, a o kolejnych przedsięwzięciach
będziemy informowali Was na bieżąco.
Przesłanie jakie my odczytaliśmy jest
takie, że świat motocyklowy nie jest
bezbarwny i cieszyć może, że są ludzie,
którzy swoimi działaniami naprawiają
nasz wizerunek, który czasami my motocykliści kaleczymy na własne życzenie.
Tomek , Jacek, modelki, fotografowie
i cała ekipa są w tym wypadku taką pigułką, która przywraca zdrowie i pokazuje motocykle jako sztukę pozytywną,
a nie uliczną i opisywaną w rubrykach
z informacjami o wypadkach. Tak trzymajcie. Czekamy na kolejne Wasze projekty, a że na pewno będą, nie mamy
najmniejszych wątpliwości.
Paweł Michał Szymański
– Swoimi Drogami – 02/2014

W OBIEKTYWIE

Model: Joanna Luka Sychowicz
MUA: Katarzyna Berć
Moto: Yamaha XT600
Foto: Piotr Kołakowski
02/2014 – Swoimi Drogami –

60

www.SwoimiDrogami.pl

W OBIEKTYWIE

Model: Monika Makarewicz
MUA: Katarzyna Berć
Moto: Suzuki GN 400
Foto: Igor Godlewski

Model: Goo Sza
MUA: Katarzyna Berć
Moto: Suzuki Intruder VS
800 2000r
Foto: Piotr Kołakowski
www.SwoimiDrogami.pl
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W OBIEKTYWIE
Model: Amelia Sadowska
MUA: Katarzyna Berć
Moto: Dniepr K-650 1970 r
Foto: Piotr Kołakowski
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Każdy z nas realizuje czasem pomysły
nie do końca potrzebne i niekoniecznie poważne, ale dające odpowiedź na
pytanie „co by było gdyby” lub po prostu pozwalające miło spędzić czas.

Kilka lat temu znalazłem w czeluściach Internetu czarno-białą fotografię szwedzkiego
wojaka na motocyklu w zimie. Intrygujące w tym zdjęciu było nie tylko to, że ktoś
o zdrowych zmysłach (w końcu musiał dostać jakiś szwedzki odpowiednik kategorii
A) wsiadł na motocykl w zimie, ale to, że
motocykl wyposażony został w dodatkowe
płozy.
Pogrzebałem trochę w dostępnych źródłach
i dowiedziałem się, że to tradycyjne rozwiązanie stosowane w Szwecji tak w wojsku,
jak i innych służbach od wielu lat. Proste
i genialne, gdyż małym nakładem środków
pozwala zmienić motocykl w pojazd przydatny bez względu na porę roku.
Nie lubię zimy, nie znoszę zimna i nie jestem w stanie zrozumieć przyjemności
płynącej z obcowania z „białym (zimowym)
szaleństwem”. Od razu uprzedzam: „Tak,
próbowałem – zdania nie zmieniłem”!

Jednakże wizja motocykla z płozami, a konkretniej nartami, co jakiś czas nie dawała
mi spokoju. Teoretyczne rozważania „jak
się tym do cholery jeździ?” spędzały mi sen
z powiek i coraz silniej rodziły chęć, aby samemu to sprawdzić.
Nadszedł taki moment, że „pękłem”, bo ile
można się zastanawiać? – trzeba spróbować.
Pod ręką miałem całkiem niezłego kandydata do takiej przeróbki w postaci Cz 180
Roland. Jedynym mankamentem w tym
modelu była dwufunkcyjność dźwigni startera i zmiany biegów, co wymuszało później
szybki demontaż i montaż dodatkowej dźwigni przy rozruchu, ale to mały koszt za frajdę, jaką daje jazda takim pojazdem.
Muszę przyznać, że zmieniłem swoją optykę na zimę i teraz co roku z niecierpliwością
czekam na śnieg, aby przykręcić narty do
motocykla i wyruszyć na kolejną zimową
wycieczkę. Siedząc ze znajomymi w knajpie
i słuchając rozmów o tym kiedy kto kończy,
a kiedy zaczyna sezon mam niezły ubaw, bo
dla mnie już sezon trwa przez cały rok bez
przerwy.
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Jak z malucha
zrobić zucha?

– proszę bardzo, poniżej podaję przepis na
podstawie własnych doświadczeń, a co Wy
zrobicie, to już tylko Wasza inwencja.
1) Znajdź malucha – osobiście doradzam
motocykl typu enduro ze względu na jego
zwiększone możliwości terenowe, ale i szosowy motocykl może nam sprawić frajdę
(opony „kostki” wymagane). Zależy to oczywiście od tego, jaki typ jazdy preferujemy.
Ważne jest, aby motocykl był lekki. PAMIĘTAJCIE, że późniejsza jazda na nim po śliskiej nawierzchni będzie wymagała od was
pracy całym ciałem, aby utrzymać motocykl
na swym torze jazdy. Jeśli jesteście w stanie
dziesięć razy pod rząd położyć i podnieść
motocykl bez zmęczenia, to jest to dobry
kandydat. Optymalnym motocyklem będzie
tani i prosty motocykl z łatwo dostępnymi
częściami. Jazda w zimę da w kość maszynie, więc nie ma sensu wydawać potem
kroci na przywrócenie jej blasku. Prostota
zapewni bezawaryjność.

e

Biegi w ręc

2) Przygotuj się – poszukaj w sieci szczegółowych zdjęć szwedzkich motocykli, aby
na ich podstawie opracować swoją przeróbkę. Zaplanuj co, gdzie i jak umieścisz i jak
to zrobisz, aby dało się później łatwo zdemontować. Pomierz wszystko i ustal czego
Ci potrzeba. Zwróć szczególną uwagę na to,
aby rozstaw i wysokość nart były optymalne.
Powinieneś stojąc na nich mieć nogi lekko
ugięte i prześwit nad siodłem, aby w momencie pochylania motocykla lub jazdy po
nierównościach nie tracić kontaktu z nartą
(nawet gdy opadnie poniżej opony).
PAMIĘTAJ: Nogi będziesz miał na nartach
i za ich pomocą utrzymasz równowagę, więc
tylny hamulec i zmianę biegów musisz mieć
w rękach.
3) Przygotuj materiały – na pewno będą
Ci potrzebne dwie rury, trochę blachy, sprężyny (na narty), dodatkowa klamka hamulca
wraz z klamrą mocującą i linką, którą trzeba
będzie dobrać odpowiedniej długości. Element, z którego wykonasz ręczną dźwignię
zmiany biegów, pręty do wykonania „przeniesienia” dźwigni. Resztę określisz sam.
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Poste i funkcj

4) Bierz się za robotę – cięcie, gięcie, spawanie i szlifowanie. Jeśli Cię takie tematy
przerastają, to zleć to znajomemu, który
wie, co robi. Jeśli sam potrafisz – tym lewww.SwoimiDrogami.pl
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piej. Zrób wszystko solidnie i przyłóż się do
roboty. Jeśli coś wyda ci się nie do końca
takie, jak chciałeś – popraw! Nie odstawiaj
fuszerki – lepiej nawet pięć razy poprawić
niż później żałować.
5) Kilka sugestii:
- Zrób wszystkie elementy tak, aby można
je było wielokrotnie zakładać i zdejmować
z motocykla. W moim wypadku na stałe
przyspawane został tylko: zaczep ramion
nart, zaczep przeniesienia zmiany biegów
(pod bakiem) i element mocujący linkę hamulca na tył.
- Narty MUSZĄ się podnosić na sprężynach,
gdy zdejmiesz z nich nogi
- Zabezpiecz elementy, aby nie rdzewiały
zbyt szybko (pomaluj dobrą farbą)
- Zadbaj o elektrykę motocykla, bo będzie
narażona na gorsze warunki niż dotychczas. U mnie wszystkie połączenia i kable
zostały zabezpieczone silikonem i zamontowany został moduł zapłonowy wzmacniający iskrę. Dzięki temu, mimo iż instalacja
ma tylko 6V, motocykl odpala w każdych warunkach i przy dowolnej temperaturze bez
najmniejszego problemu.

Nogi muszą

być lekko ug
ię

te...

Jak się przygotować do takiej
jazdy?
Zadbaj o siebie! Dobre ciuchy to podstawa.
Polecam oczywiście termo aktywną bieliznę i odpowiednie ubranie. Mnie udało
się zdobyć oryginalne szwedzkie spodnie
motocyklowe przeznaczone właśnie do jazdy w zimie (koszt około 100 zł z demobilu
– oczywiście nowe z magazynu). Kurtki do
kompletu w Polsce się nie znajdzie, więc
wykorzystałem polską „bechatkę”. Ocieplane rękawice i buty są niezbędne. Szczegóły
w postaci „ze swetrem czy bez” dopracujesz
sam w praktyce.
Dobrym pomysłem będzie zabezpieczenie
elementów motocykla jakimś silikonem
w sprayu. Mam na myśli te metalowe elementy, które najbardziej narażone będą na
korozję. Ja popełniłem ten błąd, że tego nie
zrobiłem i na efekty nie trzeba było długo
czekać. Oczywiście nie miej złudzeń – rdza
pojawi się i tak, bo na naszych drogach jest
więcej soli niż śniegu w Tatrach, ale można
02/2014 – Swoimi Drogami –
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zmniejszyć jej ilość lub chociaż poprawić sobie samopoczucie.
Poćwicz jazdę…

Każda droga staje się nowym wymiarem przygody

Jak jeździć?
I tu się zaczyna prawdziwa zabawa! Od teraz nie siedzisz na motocyklu, ale na zmotoryzowanych sankach, więc musisz zacząć
inaczej myśleć o sposobie poruszania się.
Wbrew pozorom, mimo zimy, znajdziesz wiele fragmentów drogi czy bezdroża, gdy spokojnie będziesz trzymał nogi na zwykłych
podnóżkach, a narty będą podniesione na
sprężynach. Jednakże, gdy tylko nawierzchnia wyda się „podejrzana”, kładziesz nogi
na narty i za ich pomocą stabilizujesz motocykl.
PAMIĘTAJ, aby w trakcie jazdy na śliskim
nie zdejmować nóg z narty ani na chwilę, bo
grozi to wywrotką.

Można s

ię zmęcz

PAMIĘTAJ: od teraz masz tylko spowalniacz, a nie hamulec – musisz jeździć
i przewidywać tak, aby uniknąć przykrych
zdarzeń! Do hamowania na śliskim używaj
tylnego hamulca, bo przedni od razu zablokuje koło i stracisz sterowność.

ólnie
...szczeg

yć taką

jazdą...
pach.

po wygłu

Zmiana biegów w ręce wymaga od Ciebie
takiego stylu jazdy, aby zawczasu dobrać
odpowiednie przełożenie do potrzeb.
Staraj się unikać uczęszczanych dróg. Możliwość szybkiej reakcji praktycznie nie istnieje, więc w Twoim interesie jest, aby „cała
droga była dla Ciebie”.
Trochę ćwiczeń i w zakręty będziesz wchodził bokiem. Jeśli choć raz oglądałeś żużel
to wiesz, o co chodzi, z tym, że tu możesz
tak robić na obie strony. To jest prawdziwa
frajda i esencja jazdy zimą!
I to chyba wszystko, jeśli czytając ten materiał czujesz, że łapiesz bakcyla to świetnie
– trzymam kciuki za powodzenie projektu
i zabawę z jazdy tak przerobionym motocyklem. Jeśli nie czujesz tego klimatu, to jeszcze lepiej – mniej świrów na drodze ;)
Pozdrawiam

P.S. Jeśli zdecydujecie się przerobić tak motocykl – koniecznie przyślijcie fotki do naszej redakcji!
Jacek Łukawski
www.SwoimiDrogami.pl
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autor: Hubert
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Zeszłoroczne wyjazdy zaowocowały pamiątkami w postaci setek i tysięcy zdjęć architektury, krajobrazów odwiedzanych krajów i miast.
Jednak najbardziej doskwierał mi
niemal kompletny brak fotografii
„w ruchu”, zrobionych z jadącego
motocykla.

Co prawda, można robić zdjęcia metodą
Josha Curpiusa, czyli lustrzanką „z ręki”
podczas jazdy, ale… Nie powiem, że nie
próbowałem. Jednak czymś innym jest
jazda po amerykańskich równinach,
czymś innym zaś jazda po górskich serpentynach w Europie. Do tego motocykl
Josha, z przednim kołem wysuniętym
pewnie z dobre siedem stóp do przodu,
gwarantuje stałe utrzymanie jedynego
możliwego kierunku jazdy dla tego wehikułu – czyli na wprost, podczas gdy
kierowca zajęty jest fotografowaniem.
Moje maszyny tego nie gwarantują.
W każdym razie efekty prób były wysoce niezadowalające. Na szczęście obyło
się bez strat w ludziach i sprzęcie. Nie
tędy więc droga.

Czasem zdarzała się jakaś ciekawa sytuacja na drodze, czasem na
górskich serpentynach krajobrazy okazywały się być przecudne,
jednak brak było miejsc na zatrzymanie pojazdu i zrobienie sesji fotograficznej. Wraz z ilością przebytych kilometrów sytuacje takie
można było mnożyć i mnożyć. Coś Można dorobić uchwyt do posiadanego
należało z tym zrobić.
aparatu. Uchwyt jednak powinien pasować do różnych motocykli i zapewniać
pewne trzymanie sprzętu foto. Jednak
zwykła „idiotenkamera” nie posiada
żadnego zabezpieczenia przed wilgocią, kurzem i brudem. Owszem, można
robić fotki zza owiewki, pod warunkiem
że sprzęt ją posiada. A nawet jak posiada, to z reguły szybka jakaś super
przejrzysta nie jest, szczególnie po iluś
– tam – tysiącach kilometrów. Dodatkowo, moja „małpka” obsługiwana jest
intuicyjnie, ale wymaga jednak dość

skomplikowanych zabiegów – urządzenia do sterowania są przesuwane, trzeba zaakceptować ustawienia autofocusa – a wszystko to rozprasza podczas
jazdy i odwraca uwagę od drogi.
Miałbym co prawda satysfakcję z faktu,
że oto „zrobiłem sam”, tylko co z tego,
skoro efekt nadal nie będzie zadowalający. Dodatkowo, niczym nie osłonięty
mikrofon podczas kręcenia filmów rejestruje tylko potępieńcze wycie wiatru…
Porażka. Słyszałem, że ktoś zalepiał na
czas jazdy mikrofon aparatu plastrem
opatrunkowym i ponoć to pomagało.
Mnie jednak te próby zniechęciły.
Zdecydowałem się poszukać czegoś dedykowanego powyższym celom. W sklepach z akcesoriami motocyklowymi
znalazłem coś odpowiedniego. Cena
– bagatelka, 240 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje nam… Nie, lepiej
nie wiedzieć… Jak dla mnie, ta cena
jest jednak zupełnie nieadekwatna do
oferowanych„osiągów”. Bo przecież, na
dobrą sprawę, to tylko zwykły kompakt
bez autofocusa w pancernym ubranku,
z dołączonym uchwytem do zamocowania na motocyklu. Do tego uproszczony
do granic możliwości.
Jakiś czas później w jednym z hipermarketów zauważyłem coś takiego:

Podczas rozmowy ze sprzedawcą dowiedziałem się, że aparat, który trzymam w rękach jest ostatnim z całej
dostawy. Reszta zdążyła się rozejść.
A więc jednak ludzie to kupują. Nie namyślając się długo, za równowartość
około 200 zł, stałem się posiadaczem
Camcordera.
www.SwoimiDrogami.pl

69

– Swoimi Drogami – 02/2014

TESTUJEMY

Niby byłem zadowolony z zakupu, jednak w głowie brzmiała mądrość jednego
z przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych:
„Ludzi biednych nie stać na tanie
rzeczy”.
Jednak za te pieniądze… Zobaczymy.
Po rozpakowaniu okazało się, że sam
aparat jest bardzo mały, niewiele większy od pudełka od zapałek. Potężny
wydaje się tylko w swoim pancernym
wdzianku.
Tak naprawdę technicznie jest to zwykły, prosty kompakt. Obiektyw jest stałoogniskowy, w górnej części aparat
posiada dwa przyciski do włączania/
wyłączania urządzenia oraz zwalniania migawki/rozpoczęcia nagrywania.
Monofoniczny mikrofon rejestrujący
dźwięk w trybie video znajduje się w typowym dla kompaktów miejscu, czyli na
górze. Tryby pracy urządzenia przełącza
się małym suwakiem po prawej stronie
aparatu, resztę ustawień wybiera się z
menu ekranu dotykowego. Nie ma ich
zresztą zbyt wiele: na samej górze ekranu mamy pole wyboru wielkości aktualnie użytej matrycy, po prawej ustawienia zoomu cyfrowego i przycisk funkcji
przeglądania materiału. Na samym
dole ekraniku znajdują się dwie ikonki
– jedna przypomina o wybranym trybie
pracy urządzenia, druga o stanie baterii. W centrum ekranu mamy zaznaczony zieloną ramką niewielki sektor, który
ułatwia celowanie. Kiedy go natomiast
dotkniemy, automatycznie aparat zrobi
zdjęcie lub rozpocznie nagrywanie filmu.
Na spodzie obudowy mamy slot karty
microSD, gniazdo mini USB oraz mały
otwór funkcji „reset”. Wypisz, wymaluj,
zwykły prosty kompakt. Jedyne, co mi
się nie podoba, to brak możliwości wymiany baterii. Jest ona bowiem wbudowana na stałe.
Tym, co nadaje mu dumną nazwę Camcorder, jest wyposażenie dodatkowe
w postaci: ładowarki samochodowej,
kabla USB, 3 uchwytów do zamocowania kamery na kierownicy/gmolu motocykla, z przyssawką do przyklejenia
do szyby samochodowej (ze specjalną
nasadką zamiast pancernego pudełka,
umożliwiającą korzystanie z ekranu dotykowego) oraz z paskiem do zamoco02/2014 – Swoimi Drogami –

wania na kasku. I oczywiście pancerne,
przezroczyste pudełko z gwintem umożliwiającym wykorzystanie tych wszystkich akcesoriów.
Producent nie przewidział jednak ładowarki stacjonarnej, której brak (w połączeniu z niewymienną baterią w aparacie oraz niemożnością jej ładowania
podczas pracy w pancernej obudowie)
staje się bardzo uciążliwy w podróży.
Pierwsze testy domowe, przy użyciu
specjalistycznego sprzętu hydrotechnicznego (zlew w kuchni i wanna w łazience) wykazały, że plastikowa obudowa jest wodoszczelna – na ochlapanie
całkowicie, co pozwala domniemywać,
że ukryty wewnątrz aparat przetrwa bez
szwanku nawet największą ulewę. Przy
zanurzeniu obudowa wytrzyma pod

wodą jakiś czas, co daje nadzieję, że
sprzęt przetrwa również niezamierzone
lądowanie w błocie w przypadku odczepienia się od motocykla enduro gdzieś
w terenie.
Ambicje amatorów nurkowania i robienia zdjęć podwodnych muszę jednak
ostudzić – obudowa wytrzymuje napór wody raczej niezbyt długo. Słabym
jej punktem są bowiem przyciski do
włączania/wyłączania urządzenia i wyzwalania migawki. Po zakończeniu testów w wannie okazało się, że właśnie
tędy zaczyna do środka przedostawać
się woda. Co prawda w mikroskopijnej
ilości, jednak po pewnym czasie lub
zwiększeniu głębokości zanurzenia
Camcordera może ona okazać się groźna dla samego urządzenia.

Suche dane techniczne aparatu:
Matryca: CMOS, 5 MP (2592x1944) z możliwością redukcji do
3 lub 1 MP (odpowiednio 2048x1536 i 1280x960)
Video: 720 pikseli (1280x720) z prędkością 30 fps lub VGA
(640x480) z prędkością 60 fps
Format: JPG/AVI
Karta pamięci: microSD, do 32 GB (nie załączona)
Obiektyw: F/3,1, f=9,3mm
Zoom: tylko cyfrowy (4x)
Funkcje: tryb fotograficzny, tryb kamery (ciągły), tryb jazdy (filmy
po 5 minut długości, w razie braku miejsca na karcie kasowany
jest najstarszy), przeglądanie materiału
Parametry ekspozycji, balans bieli: automatyczne
Bateria: wbudowana, 3,7V, 320mAh
Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy, o przekątnej 2 cale
Wymiary: 66x43x27 mm
Masa: 46 gram
70
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Tyle danych,
pora na testy.
Dla porównania, zdjęcia z tego samego ujęcia wykonano Camcorderem,
aparatem kompaktowym uznanego japońskiego producenta oraz lustrzanką
cyfrową (producent ten sam, co kompaktu).
Pierwsze zdjęcia wykonane podczas
spacerów wykazały, że Camcorder nie
radzi sobie z kontrastami. „Jest dobrze,
ale nie tragicznie”, jak mawiał klasyk.
Tak naprawdę nie jest wcale dobrze.
Kiepski obiektyw w połączeniu z miniaturową matrycą owocują słabym
obrazem, z małą ilością szczegółów
i kiepskim odwzorowaniem kolorów. Na
dodatek balans bieli i pomiar ekspozycji działają „tak sobie”. Fotografia jest
po prostu ciemna. W dodatku obraz jest
nieostry.

Camcorder

Ktoś może powiedzieć, że od 5 MP nie
można przecież za wiele wymagać.
Fakt, tylko że kompakt użyty do porównania dysponuje matrycą o jeszcze
mniejszej liczbie MP (2).
Fotki obok (Camcorder, kompakt, lustro)
Przy przewadze ciemnych elementów,
przepalone są światła.
Zdjęcie jest przydymione i za ciemne,
brak szczegółów. Za to widać wyraźnie
poszczególne piksele.

Kompakt

Myśląc, że winę za te kiepskie rezultaty ponosi pancerne wdzianko aparatu,
które być może ma mało przejrzystą
część leżącą bezpośrednio przed obiektywem, wykonałem na porównanie zdjęcie bez „pancerza”.
Niestety, zdjęcie wyszło jeszcze gorsze,
na dodatek teraz „niebieskie” i jeszcze
ciemniejsze. Więc to nie dodatkowa
obudowa odpowiada za te kiepskie rezultaty.
Po pierwszych próbach zdjęć statycznych przyszła pora na zamontowanie
urządzenia na pojeździe i wykonania
zdjęć i filmów w ruchu.
www.SwoimiDrogami.pl
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Próba zamocowania
Camcordera na motocyklu ujawniła kolejną
niespodziankę.
Uchwyt nie jest w stanie objąć kierownicy żadnego z motocykli. Jest po prostu
za mały.
Szczęśliwie pasuje jednak na gmol.
Owocuje to ciekawą perspektywą i niestety, utrudnionym dostępem do samego urządzenia. Sam uchwyt trzyma
pewnie. Nadspodziewanie pewnie.
Niewielkie różnice w średnicy można
skompensować cienkimi, gumowymi
paskami, wsuwanymi pomiędzy uchwyt
a element, na którym chcemy go zamocować (są na wyposażeniu). Zabezpieczają także uchwyt przed przesuwaniem się na gładkiej, metalowej
powierzchni.
Dodatkowo istnieje możliwość jego regulacji w trzech płaszczyznach. Tu nie
ma się do czego przyczepić.
Sterowanie aparatem odbywa się przy
pomocy dwóch przycisków na górze
„pancernej” obudowy. Lewy włącza
urządzenie, prawym wykonujemy zdjęcie lub rozpoczynamy kręcenie filmu. Na
plus trzeba zaliczyć możliwość obsługi
w rękawicach, jednak raczej w cienkich
letnich niż grubych, zimowych.
Tyle plusów. Tryb fotograficzny/samochodowy/video musimy wybrać przed
jazdą. Aby to uczynić, trzeba wyłuskać
aparat z obudowy, ponieważ przycisk
wyboru trybu pracy znajduje się z boku
urządzenia i nie ma możliwości uaktywnienia go z menu ekranu dotykowego.
A wielka szkoda, gdyż wtedy w celu
zmiany trybu pracy urządzenia wystarczyłoby otworzyć tylko tylną klapkę
„pancernej” obudowy. Nawiasem mówiąc, ten ekran dotykowy w zastosowaniu motocyklowym nie przydaje się na
nic.
Drugi duży minus to brak możliwości ładowania baterii podczas pracy aparatu
w obudowie. Wykorzystując ładny dzień
(testy przeprowadzane były na przełomie grudnia i stycznia) wyjechałem na
02/2014 – Swoimi Drogami –
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trasę motocyklem, uruchamiając Camcorder w trybie jazdy (filmiki po pięć
minut długości). Po powrocie do garażu okazało się jednak, że urządzenie
zawiesiło się podczas pracy. Konieczny
okazał się „twardy reset” przy użyciu
szpilki.
Niestety, awaria nastąpiła zaledwie po
czterech minutach pracy kamery i zapisywany plik z filmem przepadł. Tak więc
pierwsze testy zakończyły się porażką.
Podejrzewając, że urządzenie mogło
zawiesić się od wibracji generowanych
przez motocykl, tudzież od zimna, postanowiłem przetestować Camcorder
w samochodzie.
Tu poszło już nieco lepiej, chociaż przy
pierwszej próbie aparat także się zawiesił. Wiec to raczej nie wibracje ani
niska temperatura były przyczyną poprzednich niepowodzeń.
Tryb foto w ruchu nie zachwyca, bo i zachwycać nie może. Na zdjęciach nadal
brak szczegółów, widać poszczególne
piksele. Jest to „zasługą” bardzo niskiej
rozdzielczości zapisywanego obrazu
– tylko 72 dpi. Kompakt użyty wcześniej do porównania, mimo teoretycznie słabszej matrycy, zapisywał zdjęcia
z rozdzielczością 300 dpi.
W zależności od tego, czy w obrazie
przeważają cienie czy światła, zdjęcia
są niedoświetlone lub prześwietlone.
Dodatkowo długi czas naświetlania,
wynoszący zazwyczaj około 1/100 sekundy i tylko przy wyjątkowo dobrych
warunkach oświetleniowych przekraczający 1/300 sek nie może zagwarantować, że zdjęcia wyjdą nieporuszone. Jak to się ma do rzekomo jasnego
obiektywu – tego nawet najstarsi górale
nie są w stanie ogarnąć.

5 MP

3 MP

1 MP

Przy okazji okazało się, że najdłuższy
czas ekspozycji tego aparatu także nie
powala na kolana i wynosi 1/20 sekundy. Oznacza to, że fotografie robione przy słabszym świetle będą zawsze
ciemne.
W samochodzie przy trybie foto, do wyzwalania migawki używałem wspomnianego wcześniej ekran dotykowego z zaznaczonym na zielono polem. Jest to
dość wygodne, z drugiej jednak strony
sam ekranik jest jednak bardzo mały.
Kilkukrotnie zdarzyło mi się nie trafić
www.SwoimiDrogami.pl
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w zaznaczony obszar i niechcący zredukowałem sobie wielkość matrycy z 5
MP do 3 MP, a nawet 1 MP. Okazało się,
że finalnie zdjęcia różnią się w zasadzie
tylko wielkością zapisywanego pliku.
Przy użyciu matrycy 5MP plik ma wielkość około 800 kB, przy 3MP około 400
kB, a przy 1 MP to tylko jakieś 250 kB.
Natomiast podczas przeglądania zdjęć
naprawdę ciężko dostrzec jakąkolwiek
różnicę.

Bateria wytrzymała
podczas testów około
godziny, przy czym na
jej wskaźniku raczej
nie można polegać.
Pełna bateria ma trzy kreski, jednak
pierwsza znika już po kilku minutach
pracy urządzenia, mimo wcześniejszego pełnego naładowania. Druga kreska
wyświetlana jest dość długo, trzecia
znów ma krótki żywot – szybko znika
i pozostaje symbol pustej baterii. Żeby
było śmieszniej, ostatnia kreska potrafi
wrócić z powrotem, czasem kilka razy,
a aparat, mimo wskazywania całkowicie rozładowanej baterii, ciągle pracuje… Wszystko to jest dość tajemnicze.
Dodatkowo urządzenie ma tryb oszczędzania energii – po dwóch minutach
kręcenia filmu automatycznie wygaszany jest ekran urządzenia.
Początkowo do jakości nakręconych
w samochodzie filmów nie miałem większych zastrzeżeń. Wynikało to z faktu,
że pierwsze testy odbyły się zimą. Nasłonecznienie było wówczas niewielkie,
kontrasty małe, a kolorystycznie dominowały szarości. Obiecywane 30 klatek
na sekundę w trybie 1280x720 nie jest
fikcją. Test wykazał 29 klatek na sek
w zapisanym pliku.
Sytuacja zmieniła się w maju, kiedy
postanowiłem wypróbować Camcorder
na motocyklu. Gdy obejrzałem później
nakręcone nim filmy, nie mogłem uwierzyć, że powstały na tym samym urządzeniu.

02/2014 – Swoimi Drogami –

O stabilizacji obrazu raczej trudno mówić.
Słowem – nawet nie klęska. To pogrom.

Ktoś powiedział kiedyś, że prawdziwy mężczyzna potrafi rozpoznać tylko
trzy kolory (oszczędzę Czytelnikom ich
nazw). Wypisz, wymaluj, pasuje to do
Camcordera. Mam wrażenie, że w warunkach dobrego nasłonecznienia widzi
on również trzy barwy: zieleń przechodzącą w odcienie niebieskiego, szarości oraz biel przepalenia tam, gdzie
powinno być niebo… Do tego dorzucić
trzeba małą ilość szczegółów obrazu.
Po prostu zimowa sceneria zamaskowała wszystkie niedoskonałości optyki
urządzenia…
Drgania silnika przenoszą się dość
mocno na obraz, szczególnie przy niskich obrotach. Za to pancerne wdzianko Camcordera i uchwyt do mocowania
na gmolu dość dobrze radzą sobie z naporem wiatru, przynajmniej przy prędkościach „turystycznych”.
Zupełnie inaczej sprawa ma się z jakością dźwięku. W filmikach wykonanych w samochodzie można określić
go mianem „niezły”. Zupełnie inaczej
jest jednak na jednośladzie. Motocykl
jest dla aparatu za głośny, dźwięk jest
nieprzyjemnie przesterowany, „zachrypnięty”. Na domiar złego, mimo pełnego
osłonięcia mikrofonu, daje się słyszeć
przejmujące wycie wiatru.

sażenie w akcesoria, z drugiej strony
żałosna jakość rejestrowanego obrazu
i dźwięku. Tryb foto nie zadowoliłby nawet amatora fotografii cyfrowej 15 lat
temu. Samo wykonanie akcesoriów też
pozostawia wiele do życzenia. Wyglądają one w pierwszej chwili na solidne,
jednak plastikowy zamek „pancernego
wdzianka” ułamał się już po kilkukrotnym użyciu (!!!).
Jedyne zastosowanie, jakie widzę dla
Jay-tech Camcordera to tani rejestrator
przejazdu dla samochodu lub motocykla, w sytuacji gdy jakość obrazu nie
jest zbyt istotna. W tym drugim przypadku należy pamiętać o ograniczonej pojemności baterii, wystarczającej w optymalnych warunkach na około godzinę
pracy.
Amatorzy fotografii oraz motocyklowi
podróżnicy-filmowcy będą niestety zmuszeni poszukać czegoś innego.

Hubert Pawłowski

Podsumowując, trudno nie być zawiedzionym jakością tego Camcordera.
Z jednej strony, bardzo bogate wypo-
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SHL M04

AUTOR ZDJĘĆ: Graba
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„Harcowanie”
po sąsiedzku

autor:

Michał Przybyła

Uwe i Jens to moi sąsiedzi. Znam ich od nieco ponad pięciu lat, czyli od mojej przeprowadzki do jednej z dzielnic Bremen, w której obecnie mieszkam. Czy połączyły nas
motocykle? Zdecydowanie nie w pierwszej
kolejności, ale za kulisami jakieś szmery na
pewno było słychać.
Uwe, gość pod sześćdziesiątkę, biega cały
czas w roboczych ogrodniczkach, w lato
często bez podkoszulka, prezentując nam
wszystkim swoje wdzięki. Jest majsterkowiczem, złotą rączką starej daty i nie wychodzi
z garażu. Pracuje w szpitalu jako hausmajster. Przy samochodzie, motocyklu oraz
w domu, robi wszystko sam. Nie uznaje polskich hydraulików, ani innych specjalistów.
02/2014 – Swoimi Drogami –
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Po prostu twierdzi, że umie lepiej. Ma Bandita, ale częściej niż on, śmiga na nim jego
córka Melanie. Brakuje Ci jakiejś nietypowej śrubki albo jakiegoś narzędzia specjalistycznego? Spytaj mnie o adres Uwe! Ojej,
jest po 22.00? To nic, Uwe chętnie skoczy
z Tobą do swojego garażu, nawet jak jest już
w samych majtkach, wcale się tym faktem
nie przejmując.
Jens dopiero osiągnął pięćdziesiątkę.
W przeciwieństwie do Uwe nie zsiada z motocykla. Ma Horneta i traktuje go jako środek transportu. Na badania serwisowe
jeździ grzecznie do Hondy, bo tak piszą
w instrukcji. Jak na Niemca jest wyjątkowo
odprężony. Pracuje w sprywatyzowanych zawww.SwoimiDrogami.pl

DALEJ JEŹDZIMY
kładach komunalnych i angażuje się związkowo. Nawet jakby mi tego nie powiedział,
prędzej czy później bym się domyślił, bo
jego wrażliwość społeczna jest widoczna na
każdym kroku. Często wieczorami, podając
mu rękę, czuję lekki zapaszek chmielu. Dłubie sobie na ogół coś w ogródku, albo po
prostu tylko pali papierosa. Zawsze bardzo
serdeczny, chętnie zamieni słówko z każdym z przechodniów. Nigdy nie odmawia
pomocy.
No i co, gdzie tu motocyklizm? Jeden nie
jeździ prawie wcale, drugi traktuje motocykl jak tramwaj... Zgadza się! Dlatego też
napisałem, że to raczej nie motocykle nas
połączyły. Jednak już w zeszłym roku dowiedziałem się, że panowie sobie ostro „harcowali” i to z czynnym udziałem jednośladów.
Nikt przede mną niczego nie ukrywał, ale na
owe „harce” nie dostałem zaproszenia. Było
to oczywiście porozumienie stron, ponieważ
miałem w tym okresie tylko dwusuwową
pierdziawkę z koszem i po prostu nie dałbym rady za nimi podążyć. W zeszłym roku
kupiłem jednak znowu „normalny” motocykl
i od razu dostałem zapewnienie, że za rok
i ja będę się mógł przyłączyć do zabawy...

Uwe

Jens

nia – zupełnie jak w polityce. W porządku,
wiem, głupie porównanie, ale niech już zostanie. Różnica wieku najmłodszego i najstarszego z nas przekracza nieco 30 lat, ale
chyba nie muszę Was przekonywać, że magnetyzm serca motocyklisty jest silniejszy
od tych nieistotnych szczegółów!

się na dobre 10 cm. Co w tym dziwnego?
Bywałem już na wyjazdach, na których gasząc silnik w piątek, odpalałem go spakowany do powrotu w niedzielę. Tutaj chłopaki
mają jednak swoje twarde zasady: pobudka
7:00 – 7:30, śniadanie 8:00, wyjazd najpóźniej krótko po dziewiątej. I jak to z niemiecką dyscypliną bywa, wszyscy siadają na motocykle punktualnie! Git!

Cel:
Herzberg / Góry Harz
Imprezę organizuje już od kilku lat Jens.
Termin z roku na rok się zmienia. Raz jest
to czerwiec, raz sierpień, nie ma reguły. W tym roku padło na ostatni weekend
sierpnia. Pod Harley Container w Bremen
zebrało się aż 16 maszyn, i to już w czwartek o 10.00 rano. Wybór tego, z pozoru nie
mającego znaczenia, punktu spotkania,
jest oczywiście celowy. Duch jednośladu
ma towarzyszyć wyprawie od pierwszych jej
chwil. Ze względu na pracę, dojechałem do
chłopaków dopiero na czas polskich „Wiadomości”, ale jak się okazało, trzygodzinna
droga autostradą zajęła mi tylko 1/3 czasu,
który oni sobie na dojazd do celu przeznaczyli. Trochę więc mnie ominęło, ale od razu
oświadczyli mi z podstępnym uśmieszkiem,
że szybko nadrobię zaległości...
Dobra... teraz mały skok w czasie. Dwóch
sąsiadów, siedemnaście motocykli, o co
tu chodzi? No więc główni „zawodnicy” to
pracownicy zakładów Jensa. Przez kilka lat
dołączyło do grupy kilku znajomych i znajomych znajomych, ktoś odszedł, ktoś doszedł, jest pewien trzon, a reszta się zmiewww.SwoimiDrogami.pl
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Lewitacja
Ruszając w piątek na wyprawę, jeszcze nie
wiedziałem, co mnie czeka. Nasz pensjonat
znajdował się na skraju rezerwatu, więc
podczas czwartkowej podróży zaledwie
otarłem się o uroki Harzu. Już po kilku kilometrach wpadłem w stan mocnej euforii.
Przepiękna natura, bardzo ładna, charakterystyczna dla tego regionu, architektura,
niesamowite natężenie zakrętów... Na Ziemię „powróciłem” koło południa.
„Jak będę tak dalej bujał w obłokach, to nie
zrobię ani jednego zdjęcia do Swoimi Drogami” – pomyślałem, upewniając się jeszcze, czy aby na pewno zabrałem aparat.
Tak właśnie, cali w pozytywnych emocjach,
dojechaliśmy do naszego pierwszego celu,
Biker Oase, przy masywie górskim Kyffhäuser. Część grupy od razu rzuciła się na lokalne bratwursty, specjalność z Turyngii (tak
przynajmniej twierdzą tutejsi sprzedawcy),
a druga część... nawet nie myślała zsiąść
z motocykli.
Ktoś mnie zagadał:
- „Jedziesz na górę?”
- „No przecież nie przyjechałem tu na kiełbasę!“
Okazało się, że chodzi po prostu o to, żeby
wjechać na górę i z niej zjechać. A potem
jeszcze raz to samo i jeszcze raz... Po co?
Odpowiedź na to pytanie umieszczona jest
na znaku drogowym, który ostrzega motocyklistów, że na odcinku czterech i pół kilometra, aż 36 razy zmienia się kierunek ruchu...
02/2014 – Swoimi Drogami –
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Żołądki napełnione, adrenalinka podniesiona, można jechać dalej. W znanych mi już
w tej chwili klimatach dojechaliśmy do miasteczka Harzgerode. W tym momencie muszę zaznaczyć, że w dość swobodnym tonie
użyłem słowa „dojechaliśmy”. Warto jednak
jeszcze raz podkreślić, że to w nim zawiera się cała esencja naszych motocyklowych
emocji!
W Harzgerode właśnie rozpoczynał się zlot
motocyklowy na zamku (http://sherinn.
wordpress.com/motorradtreffen2013/ ),
o którym wcale nie wiedzieliśmy. Jako że
byliśmy pierwsi, ucieszeni organizatorzy gorąco nas przywitali, by po chwili z zawiedzionymi minami odejść, po otrzymaniu informacji, że uczestniczymy właśnie w naszym
własnym zlocie.
Przy zamku wypiliśmy kawkę, zjedliśmy lody
i celowo wydłużając sobie drogę do hotelu,
powróciliśmy na obiadokolację, pokonując
tego dnia prawie 270 km.
Wieczorem mieliśmy możliwość korzystania
m.in. z basenu, sauny i bilarda, więc nastąpiła druga część integracji, tym razem nie
z górami i naturą, a z uczestnikami wyprawy.
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Harzdrenalina
W sobotę harmonogram dnia był podobny,
poza oczywiście zaplanowanymi przystankami. Krótko przed południem zrobiliśmy
postój niedaleko byłej granicy bloku wschodniego. Knajpka nosiła odpowiednią nazwę,
Grenz-Imbiss, ale była niestety zamknięta.
Czyżby właściciel aż tak utożsamiał się z nazwą lokalu, że zamknął go w 1990 roku,
wraz ze zlikwidowaniem granicy?
Stamtąd ruszyliśmy na ogromną zaporę
wodną, Rappbodetalsperre, o długości 415
metrów, wysokości ściany 106 metrów i tamującą 109 milionów metrów sześciennych
wody! Na parkingu prawie same jednoślady. „Motocykle są wszędzie“, pomyślałem
sobie, przywołując w myślach znajomego,
który nie lubi tego hasła, bo przecież, jak
mawia, „samochody są wszędzie, a nie motocykle”. Przywiozę Cię tu kiedyś, to zmienisz zdanie!
Poza możliwością dobrego posilenia się oraz
przepięknego widoku na zaporę i akwen
wodny, główną atrakcją tego miejsca jest
kolejka linowa o wyjątkowo trafnej nazwie
Harzdrenalin. Na specjalnych pasach do
liny przypina się dwóch kandydatów, którzy dosłownie z lotu ptaka mogą podziwiać
wspomniane dzieło inżynierii hydrotechnicznej, nie wspominając o towarzyszących
przelotowi nad akwenem emocjach. Koszt
zabawy to niecałe 40 euro. Ze względu na
spory czas oczekiwania w kolejce i mozolny powrót busikami z brzegu z powrotem
na parking, zrezygnowaliśmy z tej atrakcji,
ale obiecałem sobie, że wrócę jeszcze w to
miejsce!
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Czar pruskiego muru
Wracając powoli w stronę naszej bazy, zahaczyliśmy o wyjątkowo uroczą miejscowość
Stolberg. Całe miasteczko, czy to główny
rynek, czy leżące w oddali prywatne domostwa, powalają na kolana. Moje zdolności
literackie nie pozwalają niestety na to, żebym opisał to lepiej, niż oddają to zrobione
przeze mnie fotografie, więc muszę się nimi
troszeczkę wesprzeć. Nawet budynek szkoły, przy którym upatrzyłem stojący dziecięcy
rower, oddaje charakter tego miejsca. Jeżeli
będziecie kiedyś w tej okolicy, zajrzyjcie tu
koniecznie na kawkę i bajaderkę – wrażenia gwarantowane!

www.SwoimiDrogami.pl
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Różnice łączą
Bardzo spodobał mi się „przekrój“ ludzi
w naszej grupie. Od miłośnika maszyn sportowych Carstena, poprzez fana café racerów
Andreasa, do zwolennika japończyków z lat
70. Axla, reprezentowaliśmy chyba wszystkie „rasy” motocyklistów. Mogłem zgłębić
różne formy realizacji naszego wspólnego
hobby, z perspektywy tych łączących nas
różnic.
Teraz powinienem chyba jeszcze poprawić
wstęp do artykułu. Uwe i Jens to motocykliści z krwi i kości. Co innego może nas połączyć, jak nie motocykle? No przecież nie
cotygodniowe wystawianie śmietników na
ulicę, chociaż i to należy do naszych wspólnych ulicznych rytuałów...

Inne atrakcje Harzu
Będąc w górach Harz warto też skorzystać
z tych atrakcji:
- Miasteczko kowbojskie Pullman City 		
		w Hasselfelde
- Muzeum lotnictwa (Luftfahrt Museum)
		w Wernigerode
- Przejazd historyczną kolejką wąskoto		 rową Selketalbahn
- Historyczna kopalnia rudy żelaza i siarki
		 „Drei Kronen und Ehrt”
Należy też koniecznie spróbować lokalnego
niefiltrowanego piwka Harzer Urstoff – ale
to już po odstawieniu motocykla do garażu!
Prost!*
(*Na zdrowie!)
Michał Przybyła

www.SwoimiDrogami.pl
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W OBIEKTYWIE

Kinga Cyran
Kobiety i Motocykle Model:
MUA: Kinga Cyran

2014 Moto: SUZUKI V-STROM DL
1000 GT 2008r
Foto: Piotr Kołakowski

www.SwoimiDrogami.pl
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autor:

Leszek ”Lehoo” Luty

1948 r. Sekcja Motocyklowa Rzemieślniczego Klubu Sportowego.

Witam wszystkich czytelników „Swoimi Drogami”. Nazywam się Leszek
Luty i dzięki uprzejmości Redakcji,
chciałbym się z Wami podzielić moją
pasją – Motocyklowym Archiwum Jarosławia.

02/2014 – Swoimi Drogami –

Ale może od początku, skąd się to wzięło?
Otóż zaczęło się w 1999 r., kiedy to z moim
dawnym klubem – JKMZ „Red Dragon” organizowaliśmy w Jarosławiu wystawę „Stare
Motocykle”. Na wystawie oprócz kilkunastu
zabytkowych motocykli znalazły się także
stare silniki, przedwojenne foldery reklamowe i różne takie. Wśród nich było też kilka
starych fotografii z jarosławskich wyścigów
żużlowych z końca lat 40., które obok innych swoich „gadżetów” na wystawę udostępnił nasz starszy kolega Tadek „Hans”
Rybka – znany w regionie i nie tylko, posiadacz i miłośnik zabytkowych motocykli.

zawodników sportów motocyklowych z przełomu lat 40. i 50. Pana Daniela – mojego
wieloletniego sąsiada znam od dziecka, nigdy jednak nie kojarzyłem go z taką wiedzą.
Dzięki niemu poznałem wiele nazwisk, kontaktów i tropów. I wtedy „wzięło mnie”.

Wtedy to po raz pierwszy zetknąłem się z historią jarosławskiego motocyklizmu, o której
wcześniej nie miałem pojęcia. W pewnym
momencie obok tych kilku fotografii pojawił
się stary album, w którym takich zdjęć było
kilkadziesiąt.

Dalej to już książka telefoniczna i szukanie, umawianie się na spotkania, rozmowy. Po pewnym czasie udało mi się zebrać
całkiem spory materiał. Zebraną wiedzą
postanowiłem się podzielić i tak na przełomie 1999/2000 r. ukazał się cykl artykułów
„Z Motocyklowego Archiwum Jarosławia”
w „Gazecie Jarosławskiej i okolicznej”. Pojawił się nawet pomysł stworzenia strony internetowej, jednak moja znajomość komputera ogranicza się jedynie do niezbędnego
minimum, a nie znalazł się nikt, kto by zechciał to zrobić za darmo – sprawa zapadła
w nicość.

Okazało się że album ten na wystawę przyniósł p. Daniel Kondrat – syn Leopolda Kondrata – jednego z czołowych jarosławskich

Przełomowy okazał się rok 2009, kiedy to
Jacek Gajda – prezes nowo powstałego
wówczas klubu „Motor Bike Drivers Team”,
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zaproponował mi opracowanie materiału
o historii jarosławskiego motocyklizmu, który wzbogaciłby ich stronę klubową. Na początku była to podstrona, obecnie jest to już
strona niezależna. Nadal współpracujemy
z Jackiem, dodając ciągle nowe materiały,
a efekt naszej pracy możecie zobaczyć na
www.motoarchiwumjarosławia.pl.
Powstanie strony dało mi „kopa” do dalszego szukania, rozbudowywania Archiwum o kolejne działy. Ciągle pojawiają się
nowe historie i nowe tropy. Czasem szukając czegoś zupełnie innego, przypadkiem
natrafiam na jakąś nieznaną motocyklową
historię. Tak było na przykład, kiedy wpadłem na trop proporca Sekcji Motocyklowej
Rzemieślniczego Klubu Sportowego z 1946
r., który był uznawany za zaginiony jeszcze
pod koniec lat 50. XX w., a w tej chwili jest
najcenniejszym eksponatem w moich zbiorach.
Archiwum na dzień dzisiejszy obejmuje
okres poprzedzający wybuch I wojny światowej do roku 2003. Zbiory otwiera fotografia
jarosławianina Franciszka Jońca, który służąc w armii austro–węgierskiej, jeździł na
motocyklu Wanderer 500. Dalej jest okres
międzywojenny i fotografie dwóch z siedmiu
przedwojennych jarosławskich motocyklistów, z których jednego (inż. Kratz) udało mi
się poznać osobiście. Moim ulubionym okresem w historii jarosławskiego motocyklizmu
jest druga połowa lat 40. XX w. i działalność Sekcji Motocyklowej Rzemieślniczego
Klubu Sportowego. Najwięcej archiwaliów
w moich zbiorach pochodzi z tego właśnie
okresu. A był to okres chwały jarosławskich
sportów motocyklowych. W moim mieście
odbywały się wówczas wyścigi żużlowe, wyścigi uliczne, okolicznościowe parady, a nawet mecz piłki nożnej na motocyklach.
Robert Noga – znany dziennikarz żużlowy,
przypominając dawne, nieistniejące już
ośrodki żużla w Polsce, opisuje Jarosław
z 1947 r., jako „…niekoronowaną stolicę
powojennej przygody Podkarpacia z żużlem
…”. Kolejny rozdział to Moto Veteran HD
Club z początku lat 70., który uczestnicząc
w wielu zlotach w całym kraju, brał udział
w tworzeniu się ruchu Harley-Davidson
oraz ruchu weterańskiego w Polsce. Kolejne kluby to Jarosławski Klub Motocyklistów
„Traper” (wcześniej Veteran Club Beggar),
powstały w końcu lat 80. – inicjator zlotów motocykli zabytkowych w Radawie k/
Jarosławia oraz Jarosławski Klub Motocykli
www.SwoimiDrogami.pl

Jarosławianin Franciszek Joniec
podczas służby w armii austro
–
węgierskiej i motocykl Wanderer.

1948 r. pamiątka z Częstochowy.

na niemieckim
1943 r. Henryk Kratz
Triumph-ie BD 250.

Proporz
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Zabytkowych „Red Dragon”, powstały w połowie lat 90.– tychże zlotów
kontynuator. Zlotów, których tradycja
przetrwała do dziś. Kolejny – 24. już
w czerwcu.
Motocyklowe Archiwum Jarosławia
to nie tylko strona internetowa. We
wrześniu 2012 r., zorganizowaliśmy
Jarosławskie Motocyklowe Spotkanie
Pokoleń, na które zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich pokoleń jarosławskich motocyklistów, aby w miłej atmosferze wysłuchać ciekawych wspomnień
naszych seniorów. Obecnie w trakcie
przygotowywania jest pomysł wykonania pamiątkowego graffiti na Stadionie
Szkolnym – w miejscu, gdzie ponad 60
lat temu odbywały się wyścigi żużlowe.
Na jeden z elementów graffiti, jako najbardziej interesujący, wybrałem fotografię p. Leopolda Kondrata – jednego
z czołowych jarosławskich żużlowców.
Najciekawsze jest to, że wykonanie
tego graffiti zaproponowałem wnukowi
p. Leopolda – Pawłowi Kondratowi.
Podczas poszukiwań materiałów dotyczących motocykli w moim mieście
znajduję często także archiwalia związane z zabytkowymi samochodami
w Jarosławiu. I choć to motocykli dotyczy moja pasja, żal mi przejść obok
nich obojętnie. Na razie materiały te
gromadzę i opracowuję. Jak uzbiera się
ich odpowiednia ilość, zrobimy z nich
odrębną galerię: „Zabytkowe 4 koła
w Jarosławiu i dookoła”.
Mimo że nie jeżdżę już od ładnych paru lat,
a moja Honda Rebel 250 z 1985 r. zapewne
długo jeszcze poczeka na koniec remontu,
bo proza życia przygina do ziemi, Archiwum
pozwala mi na pozostanie w kręgu „motocyklowym”, dając przy tym wiele satysfakcji.
Spotykam się z wieloma wyrazami sympatii
i uznania dla tego, co robię od wielu osób,
w tym także od autorytetów. A takim jest
niewątpliwie p. Tomasz Szczerbicki – autor
wielu książek z mojej motocyklowej biblioteczki. Pan Tomasz – poprzez swoją wiedzę
i umiejętność przekuwania jej w słowo drukowane, a także życzliwość i otwartość, to
dla mnie autorytet i wzór do naśladowania.
Już jakiś czas temu przyszedł mi do głowy
pomysł, aby ideę tworzenia podobnych do
mojego Archiwów, „zasiać” wśród ludzi z całej Polski. Przecież w każdym mieście znajdą się (niekoniecznie młodzi) pasjonaci lub
02/2014 – Swoimi Drogami –

1950 r. Wycinek prasowy relacjonujący mecz piłki
nożnej na motocyklach.

pasjonatki historii swojego miasta, staroci
i (nie tylko) starych motocykli lub po prostu motoryzacji, gotowi wytropić, zebrać do
kupy i pokazać innym ciekawą, zapomnianą
czasem historię swojego miasta. W każdym
mieście znajdzie się jakaś motocyklowa
historia do odkrycia. Jest to ciekawe, użyteczne społecznie hobby, nie wymagające
(w odróżnieniu do większości innych) dużych nakładów finansowych. Wystarczy tylko trochę czasu i chęci.
Zacznijcie od ludzi…
…od osób dla których motocykle były kiedyś
pasją. Ich wiedza i wspomnienia są bezcenne. Kiedy ich zabraknie, to wszystko przepadnie bezpowrotnie. Umawiajcie się na
spotkania, rozmowy i utrwalajcie je pisemnie lub audio albo i video. Odnajdujcie rodziny tych, którzy już odeszli. Na pewno pozostawili po sobie wspomnienia – warto je
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spisać. W rodzinnych archiwach i albumach
fotograficznych na pewno zachowały się ich
fotografie, trofea, dokumenty i pamiątki.
Skanujcie je i fotografujcie. Będzie to okazja do poszperania na strychach, w kufrach
i walizach, i odnalezienia zapomnianych
i uratowania od zniszczenia niechcianych
pamiątek. Ja do wielu ludzi niestety dotarłem za późno i tak przepadło bezpowrotnie
wiele bezcennych materiałów.
Warto też zakumplować się z lokalną prasą.
Ja, kiedy uda mi się znaleźć coś wyjątkowego, cennego, przygotowuję o tym materiał
do zaprzyjaźnionej „Gazety Jarosławskiej”.
W ten sposób szerokie grono ludzi poznaje moje Archiwum i to, czym się zajmuję.
Każdy materiał kończę tymi mniej więcej
słowy: „…Drodzy czytelnicy, jeżeli macie coś
związanego z motocyklami w Jarosławiu –
dzwońcie, zwracam powierzone materiawww.SwoimiDrogami.pl
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ły…”. Zwracam – to ważne, bo nie wszyscy
chcą się rozstawać z rodzinnymi pamiątkami, chyba że ktoś jasno zadeklaruje chęć
przekazania ich do archiwum. Ja spotkałem
się ze sporym odzewem na te moje apele
i tą drogą moje Archiwum wzbogaciło się
o wiele „namacalnych” lub wirtualnych pamiątek.
Na pewno trzeba też spędzić trochę czasu
w miejscowym Muzeum i poszperać w starej prasie i starych fotografiach. W naszym,
jarosławskim Muzeum „Kamienica Orsettich” znalazłem pomoc i spotkałem się
z życzliwością wykraczającą poza zawodowe
obowiązki. Odnalazłem tu wiele ciekawych
materiałów, ale wiele jeszcze pozostało do
„ogarnięcia”.
W swoich poszukiwaniach natrafiam również na ciekawe dokumenty nie związane
z historią jarosławskiego motocyklizmu,
a na przykład ze sportami motorowymi
w przedwojennym Lwowie. Pod koniec lat
40. jarosławscy zawodnicy brali czynny lub
bierny udział w zawodach w innych miastach Polski. Dysponuję więc materiałami
z Przeworska, Przemyśla, Rzeszowa, Zakopanego, Szklarskiej Poręby, czy nawet
Poznania i chętnie udostępnię je osobom
zainteresowanym. Marzy mi się chwila, kiedy „motocyklowi archiwiści” w całej Polsce,
będą wymieniać się materiałami pomiędzy
sobą.

we.
1948 r. Wyścigi żużlo

Mam nadzieję, że udało mi się choć w kilku z Was „zasiać ziarno” i rozbudzić ciekawość motocyklowej historii w Waszej okolicy. Historii lokalnej, ale jak pisze p. Tomasz
Szczerbicki: ”…Historia polskiego motocyklizmu składa się właśnie z dziesiątek czy
setek takich małych lokalnych historii. Bez
nich nie byłoby całości …”. Tym, którzy spróbują, życzę owocnych łowów i wytrwałości
oraz takiej satysfakcji, jaką ze stworzenia
Motocyklowego Archiwum Jarosławia mam
ja. Pomogę każdemu, kto będzie tego potrzebował i odpowiem na każdy mail.
Pozdrawiam

Leszek ”Lehoo” Luty
Motocyklowe Archiwum Jarosławia
leszekluty@wp.pl

www.SwoimiDrogami.pl

1994 r. Uczestnicy V Zlotu Motocykli Zabytkowych w Radawie.
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Z PANEM MARKIEM
Na pograniczu Wołynia,
Podola i województwa
lwowskiego.
Krzemieniec(Kremenec)-75 km-Ostróg (Ostrog)-80 km-Dubno (Dubno)-66 km-Radziwiłłów (Radiwiłiw)-28 km-Poczajów (Poczajiw)-23 km-Krzemieniec - ok. 270 km
Krzemieniec-51 km-Radziwiłów-35 km-Olesko (Olesko)-14 km-Podhorce (Pidhirci)-16 km-Złoczów (Zołocziw)-75
km-Zbaraż (Zbaraż)-25k m-Wiśniowiec (Wiszniwec)-25 km-Krzemieniec - ok. 240 km
autor: Marek
Dla Czytelników, którzy przywykli, że
proponowana przeze mnie Trasa Kominowa wiedzie po pięknych rejonach
naszego kraju, ten opis będzie zdecydowanie nietypowy. Ale czy na pewno?
Odpowiedzi udzieli tekst tego reportażu. Tegoroczne krwawe wydarzenia na
Ukrainie po raz kolejny wykazały, że
ten kraj nie jest stabilny ani politycznie, ani gospodarczo. Czy zatem warto
zwiedzać go na motocyklu? Ponieważ
byłem na Ukrainie wielokroć (jeżdżę
tam od 1997 r.), właśnie jednośladem
i oprócz wschodnich, przemysłowych
i mało interesujących z turystycznego
punktu widzenia rejonów Donieckiego
i Ługańskiego, obejrzałem jej pozostałe połacie, więc pozwolę sobie trochę
się „pomądrzyć”. Naturalnie, najważniejszy jest opis ciekawostek wartych
zwiedzenia i o tym będzie w tym artykule, ale przy okazji pozwolę sobie na
wtrącenia natury geopolitycznej i narodowościowej.
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W czerwcu zeszłego roku mój dobry kumpel
Andrzej Garbowski, mieszkający na „Ziemiach Wyzyskanych” w łużyckim Jasieniu
nieopodal granicy z byłym NRD, a mający
rodzinne korzenie w okolicach Tarnopola,
nigdy dotychczas nie będąc na Ukrainie,
zachęcił mnie jako bywalca do wspólnego
zwiedzenia wymienionych w tytule okolic.
Miałem robić za „wyszczekanego” przewodnika. Andrzej ma BMW R1100R, czyli nowszą, następną generację mojej R100RT.
Już na szosie z Warszawy do Hrubieszowa
sprawdziliśmy na ile moja, prawie 20-to
latka, podrasowana w fachowym warsztacie niemieckim, u samego Siebenrocka,
jest w stanie stawić czoła mającej 80 KM
i 97Nm Beemie Andrzeja. Okazało się, że
warto było się wykosztować, gdyż różnice
w prędkości i dynamice były prawie niezauważalne (oczywiście na korzyść nowszego
modelu), ale za to mój motocykl (z pełną
obudową) palił w trasie trochę mniej niż
jego wtryskowy następca o podobnych przełożeniach i masie własnej plus bagaże.
Przespawszy się w gościnnym domu rodziców Mariusza Sawy w Werbkowicach,
następnego dnia bez problemu przekroczyliśmy granicę. Nawet gdyby była kolejka samochodów, to i tak trzeba boczkiem,
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boczkiem podjechać do szlabanu i nikt
nie pyskuje. Motocykle tak mają! Zaplanowaliśmy, że główne „noclegowisko” będzie
w Krzemieńcu i z niego będziemy robić wypady. Byliśmy oczywiście kilka dni i zrobiliśmy kilka tras. Ponieważ jest to, mimo że
po Ukrainie, ale jednak, Trasa Kominowa,
więc pozostaniemy przy tej formie zwiedzania i z Krzemieńca wyjeżdżając, zwiedzimy
okoliczne zabytki, wracając na noc z powrotem do grodu królowej Bony i Juliusza
Słowackiego, którego rzeźba zdobi wnętrze
katolickiego kościoła w centrum Krzemieńca. Ponieważ jednak odległości i stan dróg,
a zatem i prędkości przelotowe, nie pozwolą
zrobić tej wycieczki w ciągu jednego dnia,
więc musimy poświęcić na ten rejon minimum dwa objazdy. Warto tego dokonać
z dwóch powodów. Jest tu trochę zabytków
i nostalgicznych krajobrazów. No i naturalnie są to zabytki stricte polskie, a zatem
wspomnieniowe dla naszej niegdysiejszej
wielkości.
Nocleg „zaklepaliśmy” sobie w całkiem
przyzwoitym hoteliku, zaraz na wjeździe
do Krzemieńca od strony Łucka i Dubna.
Ponieważ spałem tu już kilka razy, więc
wiedziałem, że jest to sympatyczne i bezpieczne miejsce. Hotel nazywa się „Edem”
www.SwoimiDrogami.pl
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Przed bastionem z kawalierą w Dubnie

i jest przy dworcu autobusowym. Wokół jest
pełno sklepów (m.in. z wódeczką i kwasem
chlebowym) i można też bez problemu coś
zjeść. Palący zaś mogą się do woli ufetować
tanimi papierosami. A zatem ruszamy w trasę! Przejechawszy przez miasteczko i skonstatowawszy jego zapyziałość, sięgającą
czasów sowieckich, skręcamy w lewo na
Szumsk (droga P26) i jedziemy do Ostroga.
Tutaj należy udać się do ruin zamku Ostrogskich (można wjechać na teren twierdzy),
na terenie którego, oprócz cerkwi prawosławnej (magnat Konstanty Wasyl Ostrogski
był zdecydowanym ortodoksem i przeciwnikiem Unii Brzeskiej z 1596 r.), znajduje
się ciekawe muzeum ze zbiorami historii,
geologii i etnografii tego rejonu. Z Ostroga
kierujemy się na Równe. A potem, wytrzęsieni na dziurach i nierównościach drogi
Krzemieniec-Ostróg, wpadamy na wreszcie dobrą trasę (M 06), wiodącą od Kijowa przez Lwów, aż do granicy węgierskiej
w Czop. Kiedy zobaczymy tablice z napisem
Dubno, wjeżdżamy (w lewo) do centrum. Po
chwili parkujemy przed bramą XVII-wiecznej
fortecy bastionowej. W swoim czasie była
to silnie rozbudowana fortalicja, skutecznie
broniąca Wołynia przed zakusami Tatarów
i Moskwy. Najciekawiej twierdza wygląda od
strony fosy, przed kurtyną bramną ryglowawww.SwoimiDrogami.pl

ną dwoma bastionami z charakterystycznymi kawalierami, czyli budkami strażniczymi
na narożach bastionów. Nad suchą (aktualnie) fosą przez zwodzony most można się
dostać do bramy fortecznej. Są tu różne
muzea, ale znając ich, (na Ukrainie) niespecjalnie ciekawą i przesyconą współczesną
ideologią, zawartość ruszamy dalej w drogę.

Ciekawostką niech będzie umieszczone na
budynku w fortecy malowidło dwóch wielkich postaci z historii Polski i Kozaczyzny,
czyli hetmana Jana Karola Chodkiewicza
i atamana Piotra Sahajdacznego, którzy dowodzili wojskami podczas zwycięskiej bitwy
z Turkami pod Chocimiem w 1621 r. Obok są
wymalowane wyobrażenia Lidzbarka War-

Most nad fosą do bramy wjazdowej w fortecy dubieńskiej
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mińskiego i Dubna z podpisem o „braterstwie średniowiecznych grodów”. Faktycznie
murowany zamek w Lidzbarku Warmińskim
jako siedziba biskupów warmińskich to XIV
w., czyli dość późne średniowiecze. Natomiast forteca w Dubnie to XVII w. Okazuje
się, że średniowiecze na ziemiach dawnej
Rzeczpospolitej ciągnęło się niespotykanie
gdzie indziej baaaardzo długo.
Powracamy na dobrze zbudowaną, podobno przez drogowców z Turcji (z okazji mistrzostw Europy w piłce kopanej w 2012 r.),
drogę M 06 i dojeżdżamy do Radziwiłłowa.
Tu wbijamy się w kolejne chaotyczne i zakurzone miasteczko o wyboistych ulicach.
Stąd po ok. 30 km drogi P 26 docieramy do
„prawosławnej Częstochowy”, czyli Poczajowa.

Widok na Poczajów

Dzwonnica
cerkiewna

Już z daleka świecą w słońcu niezliczone
pozłacane kopuły, nie pozwalając zboczyć
z drogi. Historia tego miejsca (mnisi zaczęli
się tu osiedlać w XIII w.) i przebywających
tutaj mnichów różnych wyznań i przynależności do rozmaitych patriarchatów jest
zbyt skomplikowana, aby ją tutaj naświetlić.
W każdym bądź razie ławra, czyli najważniejszy monastyr (klasztor) wygląda na tle
otaczającej go ukraińskiej rzeczywistości
kwitnąco. Żebrzące pod murami klasztoru
babuszki z godnością przyjmują polskie pieniądze. Naprawdę warto z kilku powodów
obejrzeć w środku, jak ten zabytek wygląda.
Obok zadbanych zabytków najwyższej klasy, złocą się i puszą krzykliwymi barwami,
rozmaite bezguścia, zresztą chyba niewiele
mające wspólnego z kultem Matki Boskiej
Poczajowskiej. Pomieszanie stylów, związanych z różnymi epokami powstawania
budynków, na potrzeby odmiennych dogmatycznie i architektonicznie religii (główny budynek Ławry Poczajowskiej wygląda
z zewnątrz jak katolickie kościoły z okresu
baroku, dotyczy to również wyniosłej dzwonnicy, a nieopodal jest typowo „moskiewski”
sobór Troicki z początku XX w.), dopełnia
niepoważna tablica przy głównej bramie,
gdzie w potężnym pniu drzewa, jakim jest
chrześcijaństwo, z oczywistą dla tego miejsca dominantą prawosławia, katolicyzm
przedstawiony jest jako usychająca, schizmatycka gałązka.

Główna ławra jest pieczołowicie
restaurowana
Kapliczka w stylu “kapiącego
pozłotką odpustu”

Z Poczajowa wracamy do Krzemieńca
i wspinamy się motocyklami na Górę Bony
z ruinami zamku, od średniowiecza strzegącego Krzemieńca. Widok na położone
w dolinie, między wzgórzami, miasteczko
02/2014 – Swoimi Drogami –
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Widok na Krzemieniec z Góry Bony

jest przepiękny. Przypomina się tylko cytat
z filmu „Wniebowzięci”, kiedy jeden z bohaterów lecąc samolotem mówi: „Polska jest
piękna! …z lotu ptaka”. Budynki w Krzemieńcu, a zwłaszcza te zabytkowe, niestety
z bliska przedstawiają obraz nędzy i rozpaczy. Ciągle są wszechobecne, mimo że to
zachodnia „anty-moskiewska” część kraju,
symbole sowieckiej władzy. Bolszewicki liszaj w „samostijnej Ukrajinie” ciągle jest
mocno wżarty w mury byłych polskich zabytków. „Na frasunek dobry trunek (z umiarem
– dop. autora)” – mawiali Sarmaci, a ponieważ wódeczkę Ukraińcy mają dobrą i niedrogą, więc dla kurażu można sobie wieczór
fajnie umilić.
Rano wyruszamy w dalszą peregrynację po
zachodniej połaci Ukrainy. Znaną, nie najgorszą drogą przez Poczajów docieramy do
Radziwiłłowa i drogą nr M 06 kierujemy się
w stronę Lwowa. Przez moment na pagórku
nad szosą próbuje nas zastraszyć dwóch
z czterech Jeźdźców Apokalipsy. Imiona
ich wszystkich, według tradycji, to Wojna,
Zaraza, Głód, Śmierć, a według Apokalipsy św. Jana, jako że znamy imiona dwóch
jeźdźców, są to Śmierć i Piekło (Otchłań).
Ponieważ tutaj atakują przejeżdżających
kierowców tacy dwaj apokaliptyczni dżentelmeni, więc muszą to być tow. Śmierć
www.SwoimiDrogami.pl

Brama wjazdowa do zamku Królowej Bony górującego nad Krzemieńcem

i Piekło, którzy przybrali postać jeźdźców
Konarmii Siemiona Budionnego. Niezadługo, zostawiwszy ich w tyle dzięki chyżości
naszych „stalowych rumaków”, trzeba baczniej uważać, aby w stosownym momencie
nie przegapić odjazdu (w lewo) do Oleska.
W położonym na wzgórzu zamku przyszedł
w burzową, pełną piorunów noc, ostatni
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wielki polski król, czyli Jan III Sobieski. Widok z zamku, posadowionego na wzgórzu,
na otaczającą, płaską okolicę jest niezwykle
przestrzenny.
Zwiedziwszy zamkowe muzeum, wracamy
kilka kilometrów do momentu, kiedy można
skręcić (w prawo) w stronę Złoczowa. Jadąc
– Swoimi Drogami – 02/2014
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Jeźdźcy Apokalipsy próbują uniemożliwić nam przejazd do Oleska

Przed zamkiem w Olesku

w tym kierunku, za chwilę parkujemy przed
wyniosłym kościołem w kształcie rotundy.
Jesteśmy w Podhorcach. Wiedzie od niego
aleja w stronę kolejnego obiektu, który gdyby był odrestaurowany, niewątpliwie znalazłby się w pierwszym szeregu XVII-wiecznych
zabytków europejskich typu architectura
militaris. Dochodzimy do podhoreckiego
palazzo in fortezza. Do tego usadowionego na skraju wyżyny obiektu można wejść
do środka, aby pogapić się na podwórzec.
Potem koniecznie trzeba obejść tę fortecę,
aby spod jego murowanych obwałowań popatrzeć na nieprzeniknioną, równinną dal
Wołynia. Niby coś się tutaj robi. Niby coś
restauruje. Ale za 100 lat jak tam przyjadę
(może do tego czasu trochę drogi poprawią), to myślę że …ech, szkoda gadać!

Płaskorzeźba upamiętniająca króla,
który się w Olesku urodził

W tle alei widać
barokowy kościół
w Podhorcach

Forteca z pałacem powstała w pierwszej
połowie XVII w. na zamówienie jednego
z najwybitniejszych polskich dowódców
wojskowych, czyli hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Jego grób znajduje się w rodzinnym Koniecpolu nad Pilicą w kościele,
z którym związane są afery dotyczące rozmiarów budowli i kosztów za wykonaną pracę. Opowieści o aferach budowlanych sięgają czasów Cheopsa! Nieopodal Koniecpola
jest Czarnca, rodzinna miejscowość, gdzie
pogrzebany jest inny znamienity „wojennik”
Rzeczpospolitej, czyli hetman Stefan Czarniecki. Genius loci wielkich wodzów Rzeczpospolitej!?
Droga wiodąca do Złoczowa doprowadzi nas
do kolejnej potężnej, jak na swoje czasy,
fortyfikacji bastionowej. Powstała w podobnym co fortece w Dubnie i Podhorcach czasie, czyli w pierwszej połowie XVII w. Pełniła
02/2014 – Swoimi Drogami –
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funkcje cytadeli, czyli ostatniego punktu
obronnego w ufortyfikowanym mieście. Była
oczkiem w głowie, wtedy jeszcze hetmana
Jana Sobieskiego, który stąd wyruszał, aby
gromić czambuły tatarskie czy zdobywać
tytuł „Lwa Lechistanu” w walkach przeciw
Turkom.
Obejrzawszy z zewnątrz (powody nieoglądania wnętrza, patrz Dubno) bastiony, kurtyny
i zwodzony most nad suchą fosą, wiodący
do bramy fortecznej, ruszamy dalej w stronę Zborowa i Tarnopola drogą nr M 12. Tarnopol objeżdżamy od północy obwodnicą
z reguły niemiłosiernie zatłoczoną wszelkiego typu samochodami osobowymi, „marszrutkami” oraz „gruzawikami” i kierujemy
się na północ w stronę Krzemieńca drogą
nr. M 19. Czeka nas chyba najlepiej znana
z historii, m.in. dzięki potędze pióra Henryka Sienkiewicza, twierdza w Zbarażu. Jadąc
z Tarnopola w stronę Łucka, trzeba po kilku
kilometrach odbić w prawo i po chwili znaki
pokażą, jak dojechać do zamku. Naturalnie,

Złoczów. Zwodzony most nad fosą
wiedzie do bramy w kurtynie chronionej
przez bastiony

w kolejnym zapyziałym miasteczku na placu
(trudno to nazwać rynkiem) vis a vis katolickiego kościoła, nie do końca odbudowanego po sowieckiej barbarii, stoi „tank oswoboditiel”. Dziwną mentalność mają niektóre
narody w państwach od jakiegoś już czasu
niepodległych, żeby dalej hołubić pamięć po
swoim najgorszym zniewoleniu w dziejach.

Jeden z pięciu bastionów w złoczowskiej
twierdzy

Niestety, oprócz Ukraińców z podobnym myśleniem spotykam się na Słowacji. A zresztą
uderzmy się i w nasze piersi. Jak trudno jest
jeszcze, tu i ówdzie, z polskiej ziemi usunąć
pomniki sowieckiej okupacji. Mimo to, zostawiwszy motocykle na parkingu niestrzeżonym (jakoś dziwnie wbrew ostrzeżeniom
„życzliwych” nic nam nigdzie na Ukrainie

Widok na twierdzę w Zbarażu. Widać specjalnie nieukończony
bastion z wejściem do bastionowych kazamat.

www.SwoimiDrogami.pl
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Kazamaty w bastionach Zbaraża

Dziedziniec zbaraskiego zamku

nie „podiwaniono”), warto jest zwiedzić, całkiem już nieźle zrewitalizowaną, bastionową fortecę zbaraską. Oczywiście muzeum
eksponuje, obok folkloru i swoiście interpretowanej historii, przede wszystkim „krew,
pot i łzy” ludu ukraińskiego, jęczącego pod
polskim knutem. Jednak jest tutaj zgromadzone również trochę historycznego oręża,
a w bastionowych kazamatach urządzono
repliki dawnych izb tortur.
Po wyjeździe ze Zbaraża kierujemy się na
Krzemieniec. Ale w Wiśniowcu, zachowując stosowną czujność, skręcamy w lewo
w stronę centrum i podjeżdżając pod górkę,
docieramy do pałacu położonego w parku. Zostawiwszy motocykle i opłaciwszy
stosowne wpisowe, umożliwiające zwiedzanie, wkraczamy na pałacowe podwoje.
Pałac oglądany z zewnątrz i hol wejściowy
ze schodami robi niezłe wrażenie. Wielki
fresk, a może obraz (zapomniałem) w holu
robi dziwne wrażenie: déjà vu ! Dopiero po
chwili, ja „leguralny warsiawiak” skonstatowałem, że oglądam panoramę Warszawy
z XVIII w. Spacerek po opustoszałych pałacowych pomieszczeniach dość szybko rozwiewa wrażenia chwilowego luksusu. Niestety
fasady i tyły poważnie od siebie odbiegają
standardem. Ale widok z okien na jeziorko
u stóp pałacu i remontowaną cerkiewkę
jest bardzo uroczy. Zmęczeni i pełni wrażeń
docieramy do parkingu przed naszym hotelem w Krzemieńcu i robimy stosowne zakupy na wieczór, nie zapominając o popitce,
czyli kwasie chlebowym. Zupełnie nie mogę
02/2014 – Swoimi Drogami –
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Z okien pałacu widok na cerkiewkę nad jeziorem
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zrozumieć, jak ludzie mogą pić„cocacolopodobne” napoje, kiedy jest tyle znakomitych
odmian chlebowego kwasu. Kolacyjkę uzupełnia suszona kiełbasa z Polski.
A teraz krótkie résumé, czy warto jechać
na Ukrainę.
Podstawowe pytanie to, jakie są drogi oraz
jakie cenowo i jakościowo jest paliwo. Niestety drogi poza nielicznymi głównymi są
w stanie złym, a nawet katastrofalnym.
Malkontenci, psioczący na polską rzeczywistość szosową, powinni w ramach terapii
koniecznie jechać na proponowaną przeze
mnie wycieczkę. Na dodatek stan dróg jest
z roku na rok coraz gorszy. Nikt o nie nie
dba. Ich stan często uniemożliwia jakąkolwiek obserwację otoczenia w czasie jazdy.
Stan dróg jest nieprzewidywalny i często
kilkukilometrowa przyzwoita nawierzchnia
znienacka staje się dziurawa i pofałdowana.
Czujność i jeszcze raz czujność. Kierowcy,
tych lepszych samochodów, za punkt honoru uważają że koniecznie muszą wyprzedzić
i ewentualnie zepchnąć z drogi motocyklistę. Paliwo jest jakościowo dobre i nie ma
problemu z jego nabyciem. Coraz rzadziej
spotyka się stacje, na których trzeba „zapodać” ilość nabieranego paliwa i opłacić go

z góry. Moja Beema i w ogóle większość motocykli może jeździć na tutejszej 92, zresztą powszechnie dostępnej i tańszej niż 95.
Ceny paliwa niestety już nie odstają zbytnio
od cen paliwa w Polsce (max. 20% różnicy).
Co się tyczy przydrożnych knajpek, gdzie
można zjeść, to też jest zdecydowanie gorzej niż w Polsce. Dotyczy to zarówno ilości
tych punktów jak i rozmaitości oraz jakości
serwowanych posiłków. Ceny też są, co najmniej na polskim poziomie. Zresztą w ogóle
jedzenie w sklepach (może poza nabiałem)
nawet według opinii tubylców, jest gorsze,
a wcale nie tańsze niż polskie. Dotyczy to
również owoców i warzyw. Na granicy, jak
pewnie wiedzą to wszyscy, my Polacy nie
potrzebujemy wiz. Wystarczy tylko paszport
i zielona karta. Co się tyczy bazy noclegowej to też jest gorzej niż w Polsce (prawie
nie ma kempingów). Dotyczy to zarówno jakości, ilości i cen. Trzeba przed wyjazdem
starannie grzebać w internecie. Z wymianą pieniędzy generalnie nie ma większych
problemów. Oczywiście trzeba wwieźć euro
(przy granicy wymienimy też złotówki) i potem je sukcesywnie wymieniać na hrywny,
przewidując i szacując wydatki. Kursy walut są podobne w całym kraju (oczywiście
w bankach). Reasumując, Ukraina (abstrahując od sytuacji politycznej, kiedy odpadł

Spojrzenie na twierdz
ę w Podhorcach z inn
ej
strony
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Marek Harasimiuk

Widoki owszem piękn
e, lecz ciężko je obse
rwować z takiej
drogi. Szutrówa, ale pr
zynajmniej równa.

w

od pałacowych muró

any widok sp
Podhorce. Nieprzejrz

Krym) przestała być interesującym krajem
dla przeciętnego turysty. Krajobrazy, zwłaszcza Wołynia też nie są zbyt urozmaicone,
a zabytków w jakim takim stanie, „jak kot
napłakał”. Pozostaje tylko dla Polaków sentyment, który gna ich na niegdysiejsze „kresy” Rzeczpospolitej. Ludzie są nawet dość
uprzejmi, ale przynajmniej dla mnie, który
zwiedzał połacie byłego ZSRR i to wielokroć,
jest to uprzejmość nieprzewidywalna. Nasza wycieczka prowadziła tylko po terenach
Zachodniej Ukrainy. Uczyniliśmy to również
z powodu (dzieje pomordowanych członków
rodziny mojego towarzysza podróży i poszukiwanie ich grobów) właśnie tych zmienności „przyjacielskich” relacji, skutkujących
ludobójstwem ludności polskiej zwłaszcza
na Wołyniu, ale również i na Podolu. A zatem stawiamy hamletowskie pytanie: „to be
or not to be” na Ukrainie? Moim zdaniem
większość argumentów (aktualnie) przemawia za NIE!

ntalne schody
Wiśniowiec. Monume
w pałacowym holu
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Gdzie kiedyś mieszkali Polacy, stoją jeszcze
ruiny kościołów. Widok z zewnątrz i wewnątrz.

Moździerz z “moź

dzierzowym” w

Olesku

Olesko. Wnętrza zamkowe

Takimi motocyklami też da się
jeździć (po Ukrainie)

Kawaliera bastionowa w Podhorach

02/2014 – Swoimi Drogami –
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OD CZYTELNIKÓW

ŚLUB
MOTOCYKLOWY
autorzy:

,,Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący…’’

Joanna i Norbert

Mija pierwsza rocznica naszego wyjątkowego dnia – pierwszy czerwca 2013 r. to dzień,
w którym spełniły się nasze marzenia.
Pobudka o 5 rano, czas przygotować się do
wyjazdu, przed nami 80 km do klasztoru,
w którym odbędzie się uroczystość.
Radecznica od zawsze była nam bliska. To
właśnie Tu mój obecny mąż wyznał mi miłość dziewięć lat temu, to właśnie Tu mi się
oświadczył. Nie mogło być inaczej, właśnie
w Tym miejscu musieliśmy powiedzieć sobie sakramentalne „Tak”!

www.SwoimiDrogami.pl
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Historia Sanktuarium sięga XVII wieku. Wtedy po raz pierwszy w Polsce objawił się św.
Antoni. Było to na Łysej Górze nieopodal
Radecznicy. Dzięki pracy o. Bernardynów
sława tego miejsca od zawsze przyciąga
bardzo dużo pielgrzymów. Sanktuarium św.
Antoniego w Radecznicy zwane również Jasną Górą Lubelszczyzny przyciąga nie tylko
swoim urokiem, roztaczającym się wokół
klasztoru, ale przede wszystkim to o. Bernardyni nadają mu wyjątkowość. Między innymi organizują w tym magicznym miejscu
coroczne rozpoczęcie jak i zakończenie sezonu motocyklowego. Impreza ta cieszy się
coraz większą sławą, zrzeszając grono ludzi
nie tylko związanych z motocyklami.
– Swoimi Drogami – 02/2014
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Piąta rano.

Przed nami to, co zwykle robią pary przed
ślubem, fryzjer, ubieranie … mycie motocykli.
Suknia, jak również garnitur dla męża, czeka na nas już w klasztorze. Ubrana w pełny
strój motocyklowy, siedząc na mojej maszynie, czekam na grupę, która miała jechać
ze mną do Radecznicy. Mąż niestety zapomniał koszuli z domu, więc musi zawrócić.
Ekipa ma jakieś problemy z zebraniem się,
moje emocje sięgają zenitu. Zamieniając
się z mężem na motocykle, ruszam w drogę
sama. Cisnąc manetką do oporu (w Intruderze 800 to niewiele), myślałam tylko o tym,
jak bardzo uwierają mnie spinki wczepione
w moje włosy, dodatkowo uciskane przez
kask.
Kiedy dojeżdżałam na miejsce, spadło na
moją szybę w kasku kilka deszczowych kropel. Rozejrzałam się wokoło, mówiąc, wręcz
zaklinając: “nie będzie padać…’‘
Jak się potem okazało – nie padało, a wręcz
lało!
Wchodząc do klasztoru, poczułam przyjemny spokój, który szybko znikł. Ku mojemu
zdziwieniu nie było w nim nikogo. Zaskoczyło mnie to trochę, ponieważ moja świadkowa od dawna powinna tu być. Weszłam
do pokoju, który był dla mnie przygotowany,
suknia wisiała samotnie na szafie, czekając
na punkt kulminacyjny.
Jak się szybko okazało Ojciec Zenon zabrał
wszystkich na wycieczkę po okolicach klasz-
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toru. O o. Zenonie mogłabym opowiadać
godzinami. Człowiek ten bowiem jest pełen
optymizmu oraz powołania i potrafi z sukcesem przemówić do każdego (nie)wiernego.
Przyszedł czas na przygotowania. Motocykle już stoją przy wejściu do kościoła.
Rozpadało się i to bardzo. Przyjaciel, który
miał całą paradę motocykli prowadzić po
uroczystości zadzwonił, że nie da rady dojechać do Radecznicy swoim Indianem. Kilku motocyklistów również powiadomiło nas
z przykrością, że chyba nie dadzą rady…
W międzyczasie odwiedzał nas o. Zenon,
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który z wielkim optymizmem powiedział, że
przecież nie mamy się czym martwić, możemy na wszystkich poczekać przesuwając
godzinkę lub dwie uroczystość. Usłyszałam
od niego również, że jestem pierwszą panną młodą, która w murach klasztoru szykuje
się do pójścia przed ołtarz. Byłam dumna,
że choć troszkę przyczyniłam się do tworzenia historii tego niezwykłego miejsca.
Uroczystość była piękna. Kazanie o. Zenona
doprowadziło wiele osób do łez. W czasie
trwania mszy dojechali już wszyscy motocykliści, przezwyciężając niepogodę. Gdy

www.SwoimiDrogami.pl

OD CZYTELNIKÓW
wychodziliśmy z kościoła czekał na nas
szpaler kasków. Przestało padać, więc bez
obaw mogłam siadać na motocykl. Najpierw
rundka w samej sukni ślubnej wokół kościoła, a następnie przygotowanie się do stukilometrowej jazdy, czyli buty motocyklowe
i kurtka. Przypięcie sukni do motocykla nie
trwało długo. Z każdej strony słyszałam, że
nie dam rady tyle przejechać motocyklem
w sukni, że za daleko, że za zimno, ale przecież to było moje marzenie od zawsze – jak
mogłam z niego zrezygnować?
Paradnie przejechaliśmy ulicami Szczebrzeszyna i Zamościa. W Rejowcu Fabrycznym
czekała na nas niespodzianka! Zatrzymała
nas policja! Szybko się okazało, że to nasi
znajomi robią nam psikusa. Oczywiście
musieliśmy im zapłacić kilka flaszeczek, by
wypuścili nas bez „mandatów”, jak również
długim pocałunkiem udowodnić naszą miłość. Szczęśliwie dojechaliśmy do Chełma,
zrobiliśmy kilka rundek na rondach, robiąc
dużo hałasu.
Kolana miałam strasznie zmarznięte,
w końcu przejechałam 100 kilometrów przy
dwunastu stopniach. Suknia nie ucierpiała
prawie wcale, nie złapał nas również deszcz.
Wszystko wyszło idealnie. Wzbudzałam
wielkie poruszenie w przechodniach, którzy
widzieli, jak jadę na swoim BMW, a mój mąż
w garniturze na Intruderze. Pozostało nam
więc bawić się i cieszyć naszym szczęściem.
Zabawa weselna również nie mogła być zwyczajna. Chcieliśmy, aby goście nie motocykliści zintegrowali się z gośćmi motocyklistami. Udało się to jeszcze przed oczepinami.
Goście „niemotocyklowi” chodzili w skórach
motocyklistów, bawiąc się do muzyki rockowej. Z głośników leciały między innymi utwory Akceptu, AC/DC. Własnej roboty trunek
przyjaciół lał się strumieniami. Przy naszym
stole były dwie splecione opony motocyklowe, symbolizujące nie tylko obrączki, które
kilka godzin temu przysięgając, wsunęliśmy
sobie na palce, ale również naszą miłość do
motocykli. To właśnie pasja nas połączyła
i wspólna chęć podróżowania. Myślę, że nie
ma dla nas rzeczy niemożliwych. Na koniec,
po oczepinach wjechał tort, na którym widniało logo naszego klubu – Stowarzyszenia
Motocyklistów Chełmskich „Niedźwiedzie
Wschodu”
Już na zawszę zostanę panną młodą na motocyklu.
Joanna i Norbert
www.SwoimiDrogami.pl
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„Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.”

02/2014 – Swoimi Drogami –
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Samotna wyprawa
motocyklowa
„Razem do Gruzji 2014”

Mój nowy projekt zatytułowałem Oczywiście chcę zobaczyć miejsca, w któ- Start planuję 16 sierpnia. Mam trzy tygoz przymrużeniem oka. Ponieważ będę rych jeszcze nie byłem. Piękne widoki i za- dnie urlopu i chcę cały ten czas poświęcić
bytki. Uwiecznić to na zdjęciu. To, co każdy na jazdę i odwiedzanie miejsc, które wyznajechał sam. Z nikim oprócz... siebie.
Nie każdy tak potrafi. Wszyscy pytają – dlaczego? Jest na to prosta, a jednocześnie,
głęboka odpowiedź. Bo tak lubię, A poważnie?
Każdy kiedyś chce trochę pobyć sam i odpocząć od ludzi. Przynajmniej ja tak mam.
Kiedy się znudzę samotnością wystarczy,
jak zaparkuję motocykl na jakiejś małej stacyjce benzynowej. Gdzie ktoś tankuje stare
zardzewiałe auto. Gdzie ktoś inny pije piwo
siedząc na ławce. I gdzie małe dziecko biega, jedząc loda. Wystarczy zapytać o drogę
lub poprosić o ogień. Po pięciu minutach
rozmowy okazuje się, że ten pijący piwo
gość to bohater wojenny. Zaczyna opowiadać historie, których nie przeczytam w żadnej książce. Poznaję jego dzieciństwo, młodość i dzień dzisiejszy.
Jest to niesamowite, kiedy człowiek podróżuje samotnie i nie czuje się samotny.
Każda napotkana osoba na trasie zostawia
po sobie ślad w moich relacjach z podróży
i również w sercu.
www.SwoimiDrogami.pl

podróżujący chce zrobić. Ale wartość takiej
podróży kryje się w napotkanych ludziach.
I dlatego wybrałem tym razem Gruzję. Słyszałem, że są tam bardzo gościnni ludzie.
We wszystkim pomogą. Przenocują, nakarmią i będą przed wypiciem wina wznosić
toasty. Mam taką cichą nadzieję, że dołączę do grona biesiadników. Posmakuję gruzińskiego wina. Usłyszę na żywo tradycyjną
muzykę.

Wybieram się na swoim „motiku”, czyli Hondzie CB 500. Sprawdziła się podczas podróży po Rosji i mam nadzieję, że podoła temu
wyzwaniu. A prawdopodobnie będzie to wyzwanie ze względu na stan dróg w Gruzji.
W przygotowaniu mojego motocykla do podróży pomaga mi liczne grono sponsorów,
za co jestem bardzo wdzięczny.
Przejadę przez Ukrainę oraz Rosję i raczej
potraktuję te dwa kraje jako drogę do celu.
Cała przygoda będzie miała miejsce na terenie Gruzji. Tam wytyczyłem trasę, która
będzie liczyła około 3000 kilometrów. Znając życie nabiję pewnie na licznik więcej.
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czyłem na mapie.

Wszelkie sprawy związane z wyprawą znajdziecie na moim blogu:
http://gruzja2014.blogspot.com/

Opisuję tam wszystko, co jest związane
z przygotowaniem do podróży. A po powrocie ukaże się relacja ze zdjęciami. Mam zamiar też nakręcić filmik.
Moją podróż będziecie mogli przeżyć, czytając kwartalnik „Swoimi Drogami”. Jest
to mój patron medialny, z czego się bardzo
cieszę.
Widzimy się po moim powrocie. Czekajcie
na mnie. Opowiem, jak było.
Pozdrawiam
Maciej „Groda” Grodzieński

– Swoimi Drogami – 02/2014

W OBIEKTYWIE

Katarzyna Berć
Kobiety i Motocykle Model:
MUA: Katarzyna Barć

2014 Moto: Dniepr K-650 1970 r
Foto: Piotr Kołakowski

02/2014 – Swoimi Drogami –
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Eleven Bike Fest
2014

Niestety Organizatorzy Eleven Bike Fest trafili na fatalną pogodę. Deszcz padał przez
całą imprezę i nie odbyła się większość konkursów. Nie wystąpiła też Budka Suflera,
która odmówiła występu na scenie z powodu warunków atmosferycznych.
Sytuację poratował zespół Big Cyc, który pomimo godzinnego programu zagrał grał aż
2,5 godziny. Imprezę odwiedziło około 40
klubów motocyklowych.
Najliczniejszym klubem, który pojawił się,
był GREMIUM MC w ilości około 120 osób.
www.SwoimiDrogami.pl

Przedstawiciele tego klubu przyjechali z różnych oddziałów z Polski i zagranicy.

Część zespołów także chce wystąpić raz
jeszcze.

Na bramie zarejestrowano tylko 1200
uczestników pomimo tego, że samych biletów w przedsprzedaży sprzedało się ponad
2000 szt. Większość osób nie dojechała z powodu silnych opadów, które miały
miejsce w różnych częściach Polski. Organizatorzy zastanawiają nad powtórzeniem
ELEVEN BIKE FEST 2014 w sierpniu tego
roku. Budka Suflera prosiła o zmianę daty
koncertu.

Będziemy na bieżąco informować o tych
planach.
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Michał Grossman

notował: Mariusz Sawa
www.hdc11.pl
www.11bikefest.pl
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Zapraszamy wszystkich zainteresowanych motocyklami custom do Browaru Mieszczańskiego we Wrocławiu. 26-27 lipca odbędzie się tam nietuzinkowa impreza Custom &
Classic Bike Show. Nie są to kolejne zawody a konwent, wystawa, zlot, targi w tematyce custom, classic, Kustom Kulture, Pin-Up, Rock&Roll!
Surowe wnętrza starego Browaru Mieszczańskiego idealnie pasują do klimatu imprezy, dodatkowym atutem wydarzenia jest lokalizacja w centrum miasta.
Swoją obecność zapowiedziało już kilkudziesięciu wystawców. Przewidziano wiele atrakcji
m.in <http://m.in>. pokazy live aerografu oraz pinstriping, wystawę fotograficzną „Custom
Garage”. Na zwiedzających czekają liczne konkursy np. na najgłośniejszy wydech oraz stoiska tematycznie związane z szeroko pojętą kulturą Custom & Rock’n’Roll.
Wszystkie informacje o imprezie znajdziecie na www.KustomKonwent.pl

Koszty udziału w wydarzeniu:
bilet wstępu - 15 zł
karnet dwudniowy - 25 zł
karnet dwudniowy ekspozycja motocykla - 50 zł
Kontakt z organizatorami:
info@kustomkonwent.pl <info@kustomkonwent.pl>
tel. 663 175 021

www.SwoimiDrogami.pl
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Tajemnicza podróż
tajemniczych ludzi
na tajemniczych
motocyklach.

Już niebawem wyruszą,
a Wy przeczytacie o tym...
...w kolejnym numerze SD!
ale na razie wszystko to tajemnica...
02/2014 – Swoimi Drogami –
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Jesteście tylko

cegiełką w murze!
autor:

Pisząc ten tytuł tak naprawdę zamknąłem sobie drogę do uwodzenia Was,
jak to zwykle robię i prowokowania
do zgadywania o czym to dzisiaj autor
chciał muzycznie opowiedzieć. Oczywiście, każdy z Was wie już doskonale,
że mówimy o Pink Floyd.

Paweł Michał Szymański

Jednak o tym zespole można napisać dziesięć magazynów objętości Swoimi Drogami
i będzie mało. Dlatego nawet nie będę próbował, tylko skupię się na moim ulubionym
wycinku, czyli albumie „The Wall”.

twierdzam, że tak było. Ten album towarzyszy mi zawsze w trudnych chwilach i podejmowaniu życiowych decyzji. W ostatnim
czasie znowu często sąsiedzi słyszą u mnie
w nocy gitarę Davida Gilmoura.

Dla mnie, jako człowieka z pokolenia stanu
wojennego, ta płyta będzie się niezmiennie kojarzyć z murem berlińskim, a raczej
z jego widowiskowym końcem. Dodatkowo
nie wyobrażam sobie „Ściany” właśnie bez
rock opery i filmu Alana Parkera z Bobem
Geldofem.

„Zniknął gdzieś ból a ty odpływasz
Jak statku hen na horyzoncie dym
Nadchodzisz tylko jako fala,
Twe wargi szepczą, lecz któż słyszy dźwięk ?
Gdy byłem dzieckiem, dostrzegłem coś
w przelocie,
Kącikiem oka ja spostrzegłem to
Ścigałem wzrokiem, lecz wnet znikło.
Nie potrafię tego zrozumieć.
Dziecko dorosło,
Sen się wyśnił,
Stałem się przyjemnie odrętwiały”

Podobno „The Wall miał być protestem przeciw rockowym koncertom stadionowym, wyobcowaniu artysty rockowego oraz metaforycznemu murowi, który odizolował go od
publiczności” Przynajmniej tak można wyczytać w Internecie. Jak widać po efekcie,
chyba Waters poczuł potrzebę uzewnętrznienia się przed ludźmi i poszedł w swoim
zamyśle znacznie dalej. Stworzył manifest
pokoleniowy z mocnym kopem. Nie ukrywam, że nie raz zdarzyło mi się siedzieć po
ciemku i słuchać „Mother”, czy „Goodbye
Cruel World”. Brzmi trochę strasznie i powww.SwoimiDrogami.pl
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W każdym razie w The Wall znaleźć można
rozczarowanie szkołą i młodością. Pewnie
brytyjskie standardy różniły się trochę od
naszych, ale „Another Brick in The Wall”
jest ewidentnym protest songiem przeciwko
podcinaniu skrzydeł młodym ludziom i produkowaniu rzeszy pustych, zimnych ludzkich wydmuszek. Z kolei „Hey You” pokazu– Swoimi Drogami – 02/2014
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je dramat człowieka, pragnącego wydostać
się z marazmu, niezrozumienia i wyobcowania.
„Hej ty tam, skazany wyłącznie na siebie
Siedzący przy telefonie, jedynie w ciała bieli
Czy dotkniesz mnie może?
Hej ty, z uchem dociśniętym do ściany
Czekający na bycie wezwanym
Czy dotkniesz mnie może?
Hej ty, czy głaz nieść zechcesz mi pomóc?
Otwórz swe serce, wracam do domu”
Na pewno też wielu z Was dostrzeże elementy polityczne. Obrazy Drugiej Wojny
Światowej, totalitaryzm, czy fascynację
potęgą siły za którą oczywiście jak zawsze
kryje się strach i kompleksy. Mix emocji jest
ewidentny i potrafi doprowadzić słuchacza
do obłędu. Wydaje mi się czasami, że Waters celowo nadał temu albumowi taki ładunek, żeby wyzbyć się swoich koszmarów.
„Mamy dziś jakichś pedziów na sali?
Zabrać ich przed oblicze ściany!
Tamten w świetle krzywo na mnie patrzy,
Zabrać go przed oblicze ściany!
Tamten wygląda na Żyda!
A ten to czarnuch!
Kto wpuścił całą tę hołotę na salę?
Tam jeden pali skręta
a kolejny ma piegi!
Gdybym miał taką możliwość,
Powystrzelałbym was wszystkich!”
02/2014 – Swoimi Drogami –

Wyjątkowo przeżywam zawsze, mówiąc
o filmie który jest dla mnie nieodłączny od
albumu, właśnie tę przemianę Pinky`ego.
Zastanawiam się ilu takich ludzi konsumuje
swoje dramaty w czterech ścianach i jaką
tykającą bombą oni są. Dookoła inni ludzie
udają, że nic się nie dzieje. Kim mogą się
stać, albo do czego będą zdolni żeby pokazać światu, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. W jaki sposób będą chcieli
walczyć? Jeżeli oczywiście będą mieli siłę
do jakiegokolwiek działania.

w ciemnym pustym pokoju, założyć słuchawki i chłonąć tę muzykę. Potem zapłakać i powiedzieć sobie dość. Zerwać bezkształtną
maskę i stać się znowu kimś. Za murem jest
lepsze życie!
Paweł Michał Szymański

Czy „The Wall” jest po prostu kunsztownym
albumem, który okazał się jednym z najlepiej sprzedających się w historii muzyki rockowej (23 razy platyna)? Czy to, że album
został sklasyfikowany na 87 miejscu listy
500 albumów wszechczasów? Czy może to,
że słuchając go czujemy, że sami odgrodziliśmy się wysokim murem od życia, przyjaciół i staliśmy się kimś obcym. Może jeżeli
zorientujemy się, że ściany wokół nas się
zacieśniają wywalczymy sobie jeszcze jedną szansę na to żeby rozbić te cegły i wpuścić trochę słońca?
„W sumie to była tylko cegła w murze
W sumie to wszystko było tylko cegłami
w murze”
Każdy prawdopodobnie odpowie sobie na
te pytania po swojemu. Dla mnie „The Wall”
jest po to, żeby w razie potrzeby usiąść nago
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Dominacja Marqueza

Za nami już dwa wyścigi MotoGP
(w Katarze i Austin).

Nowy sezon rozpoczął się tak, jak się spodziewałem – większa konkurencja między
zespołami, to więcej emocji dla kibiców.
Zaczęło się od tego, że podczas jednego
z treningów wolnych w nocnym Katarze,
najszybszy z całej stawki był kierowca klasy „otwartej” – Aleix Espargaro. Była to naprawdę niesamowita, ale i trochę dziwna
sytuacja, ponieważ zawodnik klasy, która
miała być tańsza i mniej zaawansowana
technologicznie był szybszy od zawodników
teoretycznie bardziej konkurencyjnej klasy
fabrycznej, takich jak: Lorenzo, Marguez,
Pedrosa, Rossi i inni. Żeby nie było aż nadto
optymistycznie, to nie tylko fenomen motocyklisty przyczynił się do takiego wyniku, ale
przede wszystkim nowe regulacje w sprawie opon. Klasa „otwarta” ma do dyspozycji tzw. mieszankę „ekstra miękką”, która jest naprawdę niesamowita na jednym,
dwóch, trzech okrążeniach. Jest to przydatne w kwalifikacjach i w treningach, ale
w wyścigu zużywa się ona bardzo szybko,
więc zawodnicy klasy „otwartej” nie mają
absolutnie żadnych szans z kierowcami fawww.SwoimiDrogami.pl

brycznymi. Mimo to Aleix Espargaro ukończył wyścig na czwartym miejscu, co jest
naprawdę świetnym wynikiem. Nie wszyscy
jednak mieli takie szczęście na rozpoczynającej sezon nocnej rundzie w Katarze. Jorge
Lorenzo już w treningach narzekał na brak
przyczepności. Jego tempo nie imponowało.
Mimo to w wyścigu wystartował niesamowicie (do czego nas zdążył przyzwyczaić) i objął prowadzenie. Niestety, po kilku okrążeniach stracił przyczepność przedniego koła
i nie ukończył wyścigu. Za to jego konkurent
Marc Marquez wystartował z pole position
i ukończył wyścig na pierwszym miejscu,
mimo słabej dyspozycji w treningach z powodu gojącej się złamanej nogi. Zaskoczył
również Valentino Rossi, który stoczył niezwykły pojedynek z „93” i co najdziwniejsze
nie narzekał na opony. Jako trzeci dojechał
Dani Pedrosa, dla którego ten sezon może
być niezwykle ciężki. Szanse na tytuł maleją, ponieważ Marc Marquez przyzwyczaja
się do motocykla Hondy coraz bardziej i jest
do tego piekielnie szybki.
W drugiej rundzie (Austin) emocje wzięły górę i Jorge Lorenzo zrobił coś niesły-
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chanego. Popełnił falstart i musiał odbyć
karę – jazdę przez boksy. W czasie całego
weekendu imponował swoim tempem Marc
Marquez. Za to Valentino Rossi tym razem
miał problemy z motocyklem i nie powalczył
z Marquezem. Co gorsza nie ukończył tego
wyścigu nawet na podium. Najdziwniejszą
(chociaż dla kibiców mile widzianą) była pozycja kierowcy Ducati – Andrea Dovizioso,
który ukończył wyścig na trzeciej pozycji po
niesamowitej walce ze Stefanem Bradlem.
Drugą pozycję „zgarnął” Dani Pedrosa. Rozczarował nas Cal Crutchlow, który nie ukończył wyścigu z powodu wywrotki, co niestety
może być w tym sezonie częstym widokiem.
Nie są też pocieszeni kierowcy motocykli
Honda w specyfikacji „otwartej”, którzy tracą mnóstwo czasu do kierowców fabrycznych. Hondzie przede wszystkim brakuje
prędkości na prostych.
Zapowiada się więc niesamowicie emocjonujący sezon.
Piotr Kropisz
zdjęcia:
motogp.com
wallpaperdetails.com
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Na polskie wydanie tej książki czekałem
z niecierpliwością, więc kiedy do mnie dotarła, ochoczo zabrałem się do czytania.
Nie, nie jest to powieść sensacyjna. To po
prostu podręcznik jazdy motocyklem po nie
całkiem utwardzonej nawierzchni i zasady pokonywania przeszkód, które możemy
spotkać na drodze z dala od asfaltu.

Po co mi to? – zapyta większość z Was.
Przecież umiem jeździć. To fakt, każdy z nas
potrafi jakoś tam się przemieszczać z punktu A do punktu B. Jedni lepiej, drudzy gorzej
(ja niestety należę do tej drugiej grupy). Postanowiłem w praktyce sprawdzić opisane
w tej książce zagadnienia. Do współpracy
zaprosiłem kolegę, który jest o niebo lepszym “jeźdźcem” ode mnie i razem ruszyliśmy w drogę.
Wyznaczamy “figurę” do obserwacji np.:
– hamowanie.
Po kolei każdy z nas wykonuje tę “ewolucję”
jak potrafi najlepiej. Zapisujemy wyniki. Czytamy podręcznik, po czym ponawiamy ćwiczenie stosując się do zaleceń autora. Znów
zapisujemy wyniki i dokonujemy analizy. Potem kolejne ćwiczenie i kolejne, itd. W jednym wypadku poprawa jest wręcz epokowa,
w innym zaś prawie niezauważalna. I tak do
znudzenia.
02/2014 – Swoimi Drogami –

Kilka dni później samotnie po deszczu przemierzam dróżkę, na której nawet kiedy jest
sucho potrafię co najmniej pięć razy stracić
równowagę, kończąc na podnoszeniu motoru. Tym razem pomimo dużego wzrostu
trudności przejeżdżam ją bez upadku, jednak najbardziej zdziwił mnie czas pokonania tego odcinka, który był mocno zbliżony
do tego, jaki uzyskiwałem na tej samej trasie w warunkach prawie doskonałych. Wniosek jest prosty – dzięki zastosowaniu się do
rad zawartych w książce cierpię znacznie
mniej, więc zabrałem ją jeszcze kilka razy
na “trening”. Efekt jest taki, że teraz zjeżdżając z asfaltu czuję się znacznie pewniej i
z dużą precyzją określam swoje możliwości.
Na marginesie dodam, że już nie odstaję
technicznie tak bardzo od kolegi, z którym
po raz pierwszy “przerabiałem” ten podręcznik.

lekturze nie powiesz już – “nie dam rady”,
co najwyżej odpowiesz – “jeszcze nie wiem
jak to zrobić, ale dajcie mi chwilkę, sięgnę
tyko do książki”.
Polecam gorąco lekturę tej publikacji
wszystkim tym, którzy uważają jazdę na motorze za fajną zabawę. Jak mawiał klasyk –
“im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej
krwi w boju”. Życzę miłej i owocnej zabawy.
Wydawnictwo RM www.rm.com.pl

Krzysztof Rudnicki

Podsumowując:
Niech tytuł was nie zwiedzie. Nie musicie być
“motocrossowcami”, by skorzystać z wiedzy
jaką tu znajdziecie, ale i “zawodowcy” pewnie znajdą w tej publikacji odpowiedź na pytanie – “jak być jeszcze lepszym?”. Wszyscy
znajdziecie tu pełne kompendium wiedzy
o zagadnieniu jazdy terenowej, począwszy
od stroju, poprzez ustawienia motoru, na
rozgrzewce organizmu skończywszy. Po tej
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42 Rajd Świętokrzyski.
autor:

Jarosław Ozdoba

Wiosenne zmagania z roku 1985.
Motocyklowy Rajd Świętokrzyski to impreza o uznanej renomie w kraju i za granicą,
mająca swoje korzenie jeszcze w latach
trzydziestych dwudziestego wieku. Rajdy:
Świętokrzyski i Tatrzański to jedne z najstarszych imprez motocyklowych, jakie są
rozgrywane w Europie. Rajd u podnóża Łysogór z reguły ma ciekawą, ale także trudną
i wymagającą trasę, a zazwyczaj odbywa się
w przemiennych warunkach pogodowych.
W czasach realnego socjalizmu Rajd Świętokrzyski był wielokrotnie areną rywalizacji
o Puchar Pokoju i Przyjaźni. Tak dyplomatycznie nazywano mistrzostwa w automobilizmie i motocyklizmie, czyli w sportach
motorowych, ówczesnych krajów socjalistycznych, nazywanych pompatycznie Krajami Demokracji Ludowej (KDL).
O ile w dyscyplinach samochodowych, a także w wyścigach motocyklowych, motocrossie, czy trialu ów Puchar Pokoju i Przyjaźni
stanowił na tle europejskiej – tej zachodnioeuropejskiej dla ścisłości – konkurencji
“drugą ligę”, to w motocyklowych rajdach
Enduro było zgoła inaczej. Tutaj Puchar stanowił istotne zaplecze dla Mistrzostw Europy w tej dyscyplinie motocyklizmu. Mistrzostwa Europy były wówczas najwyższą formą
rozgrywek w Enduro, gdyż indywidualnych
Mistrzostw Świata wtedy nie rozgrywano.
Przemysł motocyklowy wiodących w RWPG
marek: Jawy, Simsona i MZ postawił na
rajdy Enduro – zawody może mniej widowiskowe niż, choćby przykładowo, motocross,
ale wymagające konsekwencji, wytrwałości,
twardości charakteru i hartu ducha. Swoją rolę miała też mniejsza konkurencja niż
w motocrossie, czy wyścigach drogowych.
Oficjalnie mawiano, że starty – i odnoszone
www.SwoimiDrogami.pl

tam sukcesy – w serialach Mistrzostw Europy, Pucharu Pokoju i Przyjaźni oraz w Sześciodniówkach Motocyklowych są doskonałą reklamą dla fabryk z Czechosłowacji
i NRD, a także poligonem doświadczalnym
dla przyszłych wyrobów seryjnych. Tere-fere!
Prototypowe wyczynowe motocykle Jawy,
MZ i Simsona z seryjnymi produktami miały wspólne w zasadzie tylko firmowe logo
i może kilka żarówek. Działalność Działów
Sportu wyżej wymienionych fabryk była podporządkowana nadrzędnemu celowi, jakim
było wykorzystanie sportu jako środka walki propagandowej, na co szły niezłe sumki
z państwowej kasy. Taka była wówczas rzeczywistość...
W terminie 20-21 kwietnia 1985 roku zaanonsowano 42 Rajd Świętokrzyski, będący inauguracją wspomnianego wyżej
Pucharu Pokoju i Przyjaźni w tym sezonie.
Rajd był także pierwszą i drugą eliminacją Mistrzostw Polski. Organizacji imprezy
podjęli się działacze Sekcji Motorowej MKS
Korona Kielce. Pomogli ludzie z Automobilklubu Kieleckiego i “ sąsiedzi zza miedzy “,
czyli działacze z Kieleckiego Klubu Motorowego. Swoją rękę przy organizacji 42 Rajdu Świętokrzyskiego przyłożył także Zarząd
Okręgowy Polskiego Związku Motorowego
w Kielcach. Patronat nad imprezą objął –
skądinąd znany przyjaciel motocyklistów –
Wojewoda Kielecki Włodzimierz Pasternak.
Rajd Świętokrzyski z roku 1985 swoją bazę
miał w gościnnym Ośrodku Wypoczynkowym Budowlanych “ Wierna “ w Bocheńcu
koło Chęcin. Nie narzekano na warunki,
a malownicza okolica wprost zachęcała
do jazdy. Trasa prowadziła z Bocheńca do
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Chęcin, dalej poprzez Szewce na Słowik.
A następnie podjazd pod Górę “ Kolejową “,
czyli ówczesny żelazny punkt kieleckich zawodów, stamtąd mocno wybitym szlakiem
do Posłowic. W Kielcach na Alei W. I. Lenina (obecnie ulica ks. Jerzego Popiełuszki)
zlokalizowano próbę przyspieszenia, czyli
element obecnych wyścigów na 1/4 mili
wpleciony w rajd. Następnie motocykliści
jechali szlakiem przez Górę Pierścienicę
i Pasmo Posłowickie, by powrócić – ale z innej strony – do Słowika. Po pokonaniu, co
nie było wcale takie proste, pełnego korzeni, kamieni i liści podjazdu pod Górę Patrol
strzałki i kółka rajdowych znaków kierowały
rajdowców w okolice Jaworzni. Dalej trasa
prowadziła do Bolmina, gdzie na Grząbach
Bolmińskich zlokalizowano Próbę Szybkości
Terenowej, czyli dzisiejszego Enduro Testu.
Z Grząbów Bolmińskich zawodnicy jechali
terenem i leśnymi wykrotami do Bocheńca.
Pętla liczyła około osiemdziesięciu kilometrów, a pokonywano ją trzykrotnie każdego
dnia. Na trasie nie pożałowano trudnego terenu, mocarnych podjazdów z korzeniami,
wyrw, zwalonych pni drzew, kamienistych
szlaków. Do tego dochodziły liczne rozległe
kałuże i mnóstwo błota. Uczestnicy 42 Rajdu Świętokrzyskiego mieli wszystko, czego
dusza miłująca rajdy Enduro zapragnie! Nawet aura była jak na zamówienie. Nie było
chłodno, ale też i niezbyt ciepło. Momentami zza chmur ukazywało się na krótko
słońce, bywały przelotne, ale intensywne,
deszcze.
W tamtych latach polska kadra w rajdach
Enduro startowała na użyczonych Simsonach i Jawach. Motocykle z Suhl, jakie dostarczono ludziom trenera Mirosława Malca
– Swoimi Drogami – 02/2014
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na przedrajdowe zgrupowanie w Chęcinach,
a następnie na zawody, były modelami Six
Days`84. Według Stanisława Olszewskiego i spółki Simsony te nieco różniły się in
minus od motocykli zawodników z NRD,
bezpośrednio związanych z fabryką w Suhl.
Mimo to polscy zawodnicy udanie rywalizowali z konkurentami zza Odry, osiągając całkiem przyzwoite wyniki.

POLECAMY

Z kolei Jawa postarała się o niespodziankę
dużego kalibru. Krzysztof Serwin otrzymał
do dyspozycji najnowszy model ( wykonany
jednostkowo w zakładach w Pradze-Strasznicach w ilości zaledwie... pięciu sztuk! )
Jawy 500 VVZ z systemem centralnego resorowania tylnego koła. Zrobił z tego podarku dobry użytek zdobywając siódmą i piątą
lokatę w mocno obsadzonej klasie powyżej
250 Pucharu Pokoju i Przyjaźni. Niejako
przy okazji Krzysztof Serwin zdeklasował
rywali na krajowym podwórku w klasie powyżej 250. W klasie 125 – a właściwie połączonych 80 i 125 – błyszczeli: Zbigniew
Przybyła i Ryszard Gancewski wygrywając na przemian obydwa dni. Zespołowo
w gronie seniorów najlepsi byli zawodnicy
z CSRS, czyli ówczesnej Czechosłowacji,
przed ekipami NRD i Polski. W kategorii juniorów wygrali zawodnicy z byłej NRD, przed
CSRS i Polską.
W Mistrzostwach Polski motocykliści Korony wyprzedzili w obydwa dni ekipy Kieleckiego Klubu Motorowego i AMK Pałac Młodzieży Warszawa. Krajową konkurencję trapiły
awarie sprzętu i – niestety! – widoczne po
zimie braki kondycyjne.
42 Rajd Świętokrzyski był dobrą imprezą,
sprawnie zorganizowaną i przeprowadzoną. Wyznaczone czasy przejazdu pomiędzy
kolejnymi PKC-ami zmuszły do skrupulatnej
jazdy, no i nie dawały większych szans na
nadmierne kontemplowanie uroków okolicy. A i trasa nie była przecież z gatunku tych
spacerowych, więc im ktoś się mniej spóźnił, ten był panem sytuacji.
Tak wówczas rozgrywano rajdy Enduro.
Bardziej liczyła się walka na trasie, a Próby
Szybkości Terenowej – to też terminologia
z tamtych lat – schodziły na drugi plan, będąc w zasadzie urozmaiceniem rywalizacji.
Czy kiedyś jeszcze ktoś pomyśli o ponownym zlokalizowaniu motocyklowego Rajdu
Świętokrzyskiego w okolicach Chęcin, Bolmina, Bocheńca, czy Korzecka? Jeżeli komuś tak naprawdę na tym zależy, to chyba
warto spróbować...
Jarosław Ozdoba
02/2014 – Swoimi Drogami –
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W OBIEKTYWIE

Amelia Sadowska & Joanna
Kobiety i Motocykle Model:
Luka Sychowicz

2014 MUA: Katarzyna Berć

Moto: Kawasaki W800 2011r
Foto: Piotr Kołakowski
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Yamaha
z koszem
XS1100
autor: Mariusz

02/2014 – Swoimi Drogami –
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„Życie jest zbyt krótkie, by jeździć typowymi motocyklami” – powiedział
i wręczył mi kluczyki, nie wiedząc
o tym, że oddam mu zaprzęg na typowym, tradycyjnym kapciu.

Motocykl, jaki widzicie, przyjechał nieco ponad rok temu ze Szwajcarii, gdzie nadano
mu obecny kształt. Połączono ze sobą dwa
byty: Yamahę XS 1100 oraz wózek boczny
holenderskiej firmy EML GT 2. Czy taki zestaw się sprawdza? Do tej pory jeździłem
zaprzęgami tradycyjnymi i siadając na takie
cudeńko oczekiwałem przede wszystkim
większej wygody w prowadzeniu.

zaopatrzony w kardan z przełożeniem do
wózka, czyli jedzie się nieco wolniej, ale
pewniej czuje się człowiek przy ruszaniu.
A jest co poruszyć: wszystko waży 440 kg.
Dobre hamulce w motocyklu to za mało,
dlatego też wyposażono w nie również kosz.
Wszystkie koła posiadają felgi oraz ogumienie (tu zimowe) samochodowe, co docenia
się – bądź nie – podczas jazdy.

Motocykl

Wózek boczny

O samej Yamasze XS 1100 nie ma się co
rozpisywać. Motocykl został dostosowany
do ciągania wózka. Rama jest wzmocniona,
szczególnie w okolicy główki. Doceni to każdy, komu kiedyś pękła właśnie w tej okolicy.
Przód na wahaczu z amortyzatorem skrętu
ma za zadanie eliminować niepożądane,
dokuczliwe i niebezpieczne „trzepotanie”
kierownicą (tzw. shimmy). Napęd wałem
kardana to jest to, co osobiście bardzo lubię, acz rozumiem tych, którzy wolą tradycyjny łańcuch bądź pas zębaty. Ten model
wedle oceny właściciela oraz mojej został
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Najpierw jechałem krótko jako pasażer. Do
wózka wsiada się bardzo wygodnie. Jednakże kierowca musi zadbać wpierw o to, żeby
kierownicę skręcić maksymalnie w prawo.
W przeciwnym razie gondola nie otworzy
się. Pamiętam tę wadę z MZ Jaskółki z fabrycznym wózkiem Super Elastic i z Simsona AWO, który ciągał u mnie taki sam
kosz. Zakładając wózek Velorex do Jawy
i przerabiając go na otwierany do przodu,
udało się już ten problem wyeliminować
poprzez maksymalne odsunięcie gondoli
od motocykla. W przypadku opisywanego

– Swoimi Drogami – 02/2014
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zestawu mogłoby być lepiej, kosz mógłby
znajdować się nieco dalej. Dlatego też konstruktorzy niektóre wózki boczne EML robią
z otwieraniem do przodu po skosie. Wózek
boczny posiada pasy bezpieczeństwa dla
dwóch osób. Wedle art. 40. pkt. 2 ustawy
prawo o ruchu drogowym możemy w takim
wypadku jako pasażerowie jechać w wózku
bez kasku. Jednakże – nie jest to do końca
oczywiste. Dzwoniłem w tej sprawie do kilku
stacji diagnostycznych oraz rzeczoznawców
i nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Dopiero w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Lublinie zapytany
przeze mnie funkcjonariusz odnalazł wspomniany zapis i po szczegółowym opisaniu
mu sprzętu, stwierdził, że tak – można w takim wózku jechać bez kasków. Wyczułem
w jego głosie wahanie i brak przekonania.
Kto wie, jak postąpiłby on sam lub jego kolega podczas kontroli drogowej. Wynika to
po prostu z nieobeznania w tak nietypowych
maszynach. W każdym razie możemy posadzić w koszu pasażerów, motocykl jest bowiem zarejestrowany na przewóz czterech
osób. W praktyce mieści się w koszu dwójka dzieci bądź osoba dorosła z dzieckiem.

02/2014 – Swoimi Drogami –
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Inny model – EML GT 3 – jest o osiem centymetrów szerszy i usiądą w nim dość wygodnie dwie osoby. GT 2 zapewnia komfort
podczas jazdy. W chłodne i deszczowe dni
można szybko założyć plandekę na składanym stelażu, która przyznać muszę – jest
trochę klaustrofobiczna – ale skutecznie
ochrania przed złymi warunkami pogodowymi. Za fotelem jest duży bagażnik. Jeśli
do tego dodamy jeszcze kufry – ładowność
jest spora. Parafrazując słowa redakcyjne-
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go kolegi – jest to motocykl dla tych, którzy
jeżdżą mało, blisko i wydaje im się, że w podróż trzeba zabierać wiele rzeczy. Ja jeżdżę
ostatnimi laty bardzo mało i raczej blisko,
więc dla mnie ładowność jest wyśmienitym
prezentem. Ciekawostką związaną z wózkiem jest to, że klosz tylnej lampy pasuje
z samochodu Suzuki Alto, a przedni z Mazdy 323 Notchback.
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Jazda

Do uruchomienia silnika służy elektryczny
rozrusznik, ale w razie problemów można
użyć również kickstartera, jeśli wydobędziemy go spod siodła i zamontujemy. Odpalanie z kopa prawą nogą nie jest zbyt wygodne z racji małej przestrzeni między silnikiem
a mocowaniami gondoli, ale na pewno
w pewnych sytuacjach okaże się przydatne. Skrzynia nie posiada biegu wstecznego.
Taki luksus miałem jedynie w sowieckim
Dnieprze. Motocykl musimy wypchać z garażu, ale nie jest to specjalnie trudne. Gdy
już odpalimy – ruszamy. „Ja mu gaz, a on
zgasł” – zdarzyło się dwa razy… Jestem
przyzwyczajony do tradycyjnego dwucylindrowego BMW, który ciągnie już od najniższych obrotów i nie trzeba aż tak bardzo
troszczyć się o wyczucie sprzęgła. Wkrótce
jednak przekonuję się, że mocny ponad
dziewięćdziesięciokonny silnik trzydziestopięcioletniej Yamahy zachęca do odkręcenia, słabszy dół, lecz mocna góra. Ale zaraz,
zaraz! Musimy uważać na koleiny! I dlatego
jestem zwolennikiem tradycyjnych, czyli motocyklowych opon. Niektórzy także potwier– Swoimi Drogami – 02/2014
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dzają, że na samochodówkach jeździ się
mniej pewnie w koleinach. Trzeba się przyzwyczaić i uświadomić sobie, że w kosmos
się nie poleci, a jedynie należy zredukować
prędkość. Z pasażerem w koszu jazda jest
nieco przyjemniejsza, bo zaprzęg jest dociążony. Kierownica z uwagi na wahacz pchany
nie wykazuje żadnych tendencji do skoków
w bok. Ręce i ramiona przy dłużej jeździe
w ogóle się nie męczą, a muszę zaznaczyć,
że moja BMW z wózkiem od Dniepra potrafi dokuczyć, nie tylko na bieszczadzkich
serpentynach. Zakręty pokonuje się tym
motocyklem bezstresowo. Przy hamowaniu
nie ściąga w żadną stronę. Gorzej jest na
nierównej drodze. Trzeba wtedy kontrolować tor jazdy. Przy prawym zakręcie ciężko
jest podnieść wózek. Możemy się czuć bezpiecznie. Nie jest dobrym pomysłem jazda
po wybojach poza asfaltem z racji niskiego zawieszenia. Zestaw nie jest demonem
prędkości i jak mówi właściciel – 110 km/h
to maksymalna prędkość podróżna. Ja nie
rozwijałem takiej szybkości z uwagi na sil02/2014 – Swoimi Drogami –

ne podmuchy wiatru. Rozłożona plandeka
z dachem to duża powierzchnia, więc należy
uważać. Zasłania także częściowo widoczność w prawym lusterku. Owiewki spełniają swoje zadanie, szczególnie w okolicach
nóg. Szyba, jak dla mnie, mogłaby być nieco
wyższa. Cudowna sprawa to podgrzewane
manetki. Na stacji paliw benzyniarz zapytał,
ile pali. Powiedziałem, że pewnie siódemkę
zasysa, nie więcej. Okazało się, że wciąga
jedenaście litrów. Podsumowując, trzeba
przyznać, że mimo to, komfort jazdy jest wysoki. Yamaha XS 1100 w wersji sidecar jest
idealnym zestawem do wygodnych rodzinnych przejażdżek po okolicy, jak i dalszych
wojaży.

Prezentowany egzemplarz jest na
sprzedaż. W razie pytań, zachęcamy
do kontaktu z redakcją.

Mariusz Sawa
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Fichtel&Sachs

Narcisse
Tandem

MIGAWKA HISTORYCZNA

Tandem Narcisse

z roku 1951, typ N10, z silnikiem
Fichtel & Sachs o pojemności 98cm3
Firma Narcisse, z siedzibą przy rue Alphonse Helbronner 24 w St Ouen w Paryżu, w roku 1951 wypuściła na rynek
tandemy motorowe z silnikami Sachsa
i Aubiera. Wersja dla jednego cyklisty,
z analogicznym napędem, była produkowana w latach 1951-1954 (obie
można zobaczyć w reklamie po lewej).
W tym samym okresie wytwarzany był
też przez nich motorower z silnikiem
SER o pojemności 48cm3.

Pierwszego sierpnia 1895 w Schweinfurcie
powstała spółka Schweinfurter Präzisions-Kugellagerwerke Fichtel & Sachs (oHG). Założycielami byli dwaj wynalazcy, Ernst Sachs
oraz Karl Fichter. Firma początkowo zajęła
się produkcją łożysk kulkowych i piast rowerowych. W 1897 wprowdziła na rynek wolne
koło, które szybko zyskało wielką popularność. Do roku 1911, kiedy zmarł Karl Fichtel, wytwórnia zatrudniała już blisko 7000
pracowników. W 1923 roku oHG przekształcono w spółkę akcyjną, a oddział zajmujący
się łożyskami kulkowymi sprzedano szwedzkiej firmie SKF, pod warunkiem że zakład
nadal będzie działać w Schweinfurcie.
Od roku 1929 do 1996 F&S zajmował się
produkcją silników, najpierw rowerowych,
potem motocyklowych, skuterów śnieżnych
i małych samochodów, a także podzespołów samochodowych, głównie sprzęgieł
i amortyzatorów. Ernst Sachs zmarł w roku
1932. W 1936 jego syn, Willy Sachs, ufundował stadion w mieście Schweinfurt (Willy-Sachs-Stadion). W 1987 roku większość
udziałów spółki wykupił Mannesmann AG,
po czym w roku 1997 firmę przemianowano
na
We wczesnych latach 70-tych Sachs wsławił się skonstruowaniem motocykla Herkules z rewolucyjnym silnikiem Wankla, (który
również znajduje się w tej kolekcji). W roku
2001 Sachs został sprzedany ZF Friedrichshafen AG, a nazwę firmy zmieniono na ZF
Sachs AG. Oddział zajmujący się produkcją
rowerów został sprzedany amerykańskiej
firmie SRAM, a część wytwórni pozostająca
w rękach ZF skoncentrowała się na produkcji części samochodowych. ZF Sachs AG
z powodzeniem działa do dziś.
Uwagi poprzedniego właściciela (Colina)
na temat renowacji pojazdu:
Ta renowacja nie należała do najtrudniejszych, ale szczególnie łatwa też nie była.
Silnik jest popularny, to było znaczną pomocą. Kupiłem inny i połączyłem dwa pojazdy
w jeden dobry.
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Jednak ten tandem można by określić jako
„przeinżynierowany”. Nic dziwnego, że motorowe tandemy zarzucono tak szybko; niełatwo jest sobie z nimi poradzić. Przypomina
to pracę z najwcześniejszymi motocyklami,
przy czym tamte konstrukcje szybko się dokonaliły, a tandemom nie udało się wyjść
ponad poziom jaki wyznaczył pierwotny projekt, daleki od doskonałości.
Najwięcej problemów przysparza tylny łańcuch; z wydechem, podnóżkiem i pedałami
mija się dosłownie o milimetry.
Nie jestem pewien czy używam właściwych
terminów, lecz dźwignia zmiany biegów
znajduje się tu na kierownicy, a próba zmiany biegu w czasie jazdy często kończy się
spadnięciem łańcucha z zębatki; przy tak
ciasnym upakowaniu elementów stwarza to
pewne ryzyko. Zmodyfikowałem więc skrzynię biegów tak, by drugi bieg był niedostępny; obecnie można przerzucać się tylko między luzem a pierwszym biegiem, co w tym
przypadku wydaje się najpraktyczniejszym
rozwiązaniem.
Kolejny problem stwarza najefektowniejsza
część tej konstrukcji; wbudowany w ramę
zbiornik paliwa. Rower został postawiony
pionowo, aby przepłukać bak naftą, lecz nie
udało się go w ten sposób wystarczająco
oczyścić. Zwykle czyszczenia dokonuje się
zmieniając do znudzenia filtr, aż w końcu
cała kleista maź zostanie usunięta z baku.
Jednak w przypadku tego niezwykle długiego zbiornika – jest to prawdopodobnie
najdłuższy istniejący zbiornik motocyklowy
– wydaje się, że nie ma szans dojść kiedykolwiek do tego etapu. Na potrzeby jazd
próbnych odłączyliśmy więc oryginalny bak
i korzystaliśmy z małego baku zastępczego,
podwieszonego do ramy.
Przy renowacji starych motocykli zwykle
staramy się robić wszystko tak, by działało
jak najlepiej, nawet lepiej niż to przewidział
niegdyś ich konstruktor. Jednak w tym przypadku postanowiliśmy zachować niedoskonałości pierwotnej konstrukcji, gdyż stanowią one esencję charakteru tego pojazdu.
Materiał publikujemy dzięki uprzejmości:

http://www.zabytkowemotocykleirowery.pl
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Szostaki 2014
Otwarcie sezonu Sokolarzy

autor:

Tradycją ostatnich lat stało się spotkanie posiadaczy motocykli Sokół,
rozpoczynające kolejny sezon motocyklowy. Głównym organizatorem był
Stasiek Śląski, dosiadający na co dzień
Sokoła 1000. Miejscem tegorocznego
zebrania właścicieli, miłośników i tzw.
bratnich dusz spod znaku CWS i PZInż.
było gospodarstwo agroturystyczne
„Mamucia Dolina” w Szostakach. Jest
ono położone w przepięknym i nieco
dzikim fragmencie Podlasia, nad Bagnami Biebrzańskimi i doliną rzeki
Biebrzy.

www.SwoimiDrogami.pl
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Andrzej Awramiuk

Na spotkanie, które odbyło się w dniach
11-13.04.2014 r., przybyli ludzie z różnych
okolic Polski: Stasiek z Łomży, Krzysiek
z Białegostoku, Arek z Aśką z okolic Wyszkowa, Paweł z Anią z Urli, Heniek spod Warszawy, Grzesiek z Chreptowic oraz piszący
te słowa z Wojtkiem z Wasilkowa. Część
uczestników przyjechała motocyklami na
kołach, część przywiozła swoje rumaki na
przyczepkach. Oprócz wojskowych i cywilnych wariantów CWS M111 i PZInż. M111
„Sokół 1000” (po dwie sztuki solo i z wózkiem) podziwiać można było AWO Simsona
Sport i bardzo wczesną wersję Hondy Gold
Wing 1000. Ja dotarłem w siodle motocykla
Harley Davidson WLA z 1942 r., zaś Wojtek
na M72 z połowy lat 50.
– Swoimi Drogami – 02/2014
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Mimo że był to jeszcze początek kwietnia,
pogoda dopisała i bez przeszkód i niespodzianek ze strony nieba dotarliśmy na miejsce około 17. Nieco później dojechała część
uczestników z centralnej Polski. Po gorącym powitaniu zabraliśmy się za pokrzepianie różnymi smakołykami naszych strudzonych ciał. Rozpoczęły się długie rozmowy na
temat motocykli obecnych na zlocie, tych
które właśnie składamy i które chcielibyśmy
dopiero mieć. Dysputy tradycyjnie przeciągnęły się do białego rana.
Następnego dnia – nieco trudna pobudka, szybkie śniadanie, przegląd maszyn
i ok. 11, gdy dojechał do nas nasz przewodnik, Kazik z Moniek na MW 650, ruszyliśmy
w trasę. Na wyraźną sugestię osób uczestniczących w ubiegłorocznym rozpoczęciu sezonu, stwierdzających, że wojskowe Sokoły
warto by było spróbować w terenie, postanowiłem z Kaziem zaproponować wędrówkę
po polnych i leśnych drogach z Szostak do
Tykocina i z powrotem. Na początek dla niepoznaki, droga przez kilometr wiodła asfal-
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tem, po czym zjechaliśmy na trakt biegnący
nad brzegiem rozlewisk Biebrzy. Ponieważ
zima w tym roku była prawie pozbawiona
śniegu, Biebrza nie rozlała się tak obficie
po okolicy, jak miało to miejsce w roku ubiegłym. Droga, która normalnie wygląda jak
błotnista breja z frontu wschodniego, teraz
przypominała suchy trakt wijący się niemal
na samym skraju rozlewisk.
W czasie jazdy podziwialiśmy urokliwe
wiejskie drewniane domki rozsiane wśród
budzącej się do życia roślinności, olbrzymią masę latających i brodzących w rzece
batalionów, czapli, bocianów, żurawi, gęsi
i innego ptactwa. Do kompletu zabrakło
tylko króla tych ziem, czyli łosia, który wolał
skryć się w bagiennej głuszy przed rykiem
zabytkowych motocykli. Widoki i poczucie
dostępnej na wyciągnięcie ręki przyrody zapewne na długo zostaną w pamięci każdego z uczestników.
Nasze maszyny dzielnie radziły sobie z terenem. Co jakiś czas Kazio organizował po-
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stoje, aby móc podziwiać kolejne atrakcje:
a to prom przewożący latem przez Biebrzę
dobytek rolników na położone na drugim
brzegu pastwiska, a to średniowieczne grodzisko znajdujące się w miejscu, gdzie Biebrza wpada do Narwi, a to skarpę w Strękowej Górze, na której w 1939 roku kapitan
Raginis dzielnie bronił swojej placówki przed
agresorami z Niemiec. Gdy opór był już niemożliwy, wysadził się granatem w bunkrze.
Z miejsca tego heroicznego czynu roztaczała się wspaniała panorama na dolinę Narwi,
z wyraźnie widocznym głównym korytem
rzeki. Przed rokiem było to jedno wielkie,
ciągnące się aż po horyzont jezioro, z którego wystawały jedynie wierzchołki drzew.
Dalsza trasa w stronę Tykocina prowadziła wzdłuż Narwi po usypanym w latach 60.
wale przeciwpowodziowym. W kilku miejscach, gdzie spływająca z łąk woda podmyła
przepusty, niektóre Sokoły miały niewielkie
kłopoty z pokonaniem przeszkód, jednak
wysiłki kierowców wspieranych przez ręce
popychających maszyny kolegów pozwoliły

www.SwoimiDrogami.pl
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wszystkim kontynuować jazdę. Drogą biegnącą nasypem dotarliśmy do miejscowości Zajki i dalej przez Niecie, Kiermusy, po
pokonaniu 35 km, dotarliśmy do Tykocina.
Spacerowe tempo i wszystkie atrakcje po
drodze zaowocowały sporym czasem przejazdu, wynoszącym ok. 3 godzin. Ponieważ
nasze strudzone ciała domagały się strawy
i odpoczynku, ustawiliśmy maszyny na parkingu obok jednej z najstarszych w Polsce
synagog i udaliśmy się do karczmy serwującej tradycyjne potrawy żydowskie. Klimatyczna knajpka położona w zabytkowym
wnętrzu oraz serwowane potrawy nieco nas
rozleniwiły. Część kierowców zaproponowała, aby dalej już nie jechać gruntowymi
drogami i wybrać te bardziej cywilizowane.
Przychylając się do tych życzeń, po obowiązkowej wizycie w świeżo odbudowanym
Tykocińskim Zamku następne 10 km pokonaliśmy po asfalcie. W wiosce Łazy Wielkie
skręciliśmy jednak z głównego szlaku i znowu poruszaliśmy się po piaszczystym trakcie wiodącym nad brzegiem Narwi.
www.SwoimiDrogami.pl

Tuż po zjeździe w moim Harleyu wystąpiła
niezbyt miła i dosyć kłopotliwa usterka. Coś
wysiadło w układzie ładowania i akumulator przestał dawać napięcie do instalacji
zapłonowej. Mimo wysiłków z mojej strony,
by uruchomić silnik, ten milczał jak zaklęty.
W takich sytuacjach zawsze można liczyć na
jadących razem przyjaciół. Po podczepieniu
wuelki linką do innego motocykla i nadaniu mu odpowiedniej prędkości udało się
odpalić motocykl „na pych”. Silnik działał
jednak tylko dzięki prądowi wytworzonemu
przez samą prądnicę. Jazda w takiej sytuacji jest trochę mało komfortowa, bo trzeba
stale utrzymywać wyższe obroty, jest jednak
możliwa. Zmuszony sytuacją samodzielnie
wyrwałem do przodu i szybko dotarłem do
bazy spotkania.
Po niespełna godzinie reszta ekipy cało
dotarła do Szostak. Wszyscy byli wymęczeni, ale i zadowoleni. Wspólnie z Kaziem pokazaliśmy tereny i miejsca, których zwykły
śmiertelnik nieobeznany z okolicą nigdy by
nie zobaczył.
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Jako że następnego dnia była Palmowa
Niedziela, wraz z Wojtkiem i Grześkiem,
dosyć wcześnie musieliśmy pożegnać towarzystwo i ruszyliśmy w drogę powrotną. Na
koniec mieliśmy jeszcze jedną przygodę.
Otóż jadąc przez las, już niemal nieopodal
zabudowań Wasilkowa doznaliśmy bliskiego spotkania z wypatrywanym w Szostakach królem bagien. Na niewielkim poletku
zobaczyliśmy wyjadającego oziminę łosia.
Stał tak blisko nas, że prawie mogliśmy go
podrapać. Takie to atrakcje czekają na odwiedzających Podlasie.
Mimo sporego wysiłku włożonego w jazdę
i nieprzewidzianych atrakcji ze strony motocykla, pierwszy zlot motocyklowy w 2014
roku można uznać za bardzo udany. Miałem niewątpliwą przyjemność spotkania
się z prawdziwymi pasjonatami legendarnej
marki motocykli Sokół, dobrymi kolegami
i po prostu fajnymi ludźmi. Dzięki, Stasiek,
za fantastyczne spotkanie. Mam nadzieję,
że za rok będę mógł znowu skorzystać z gościny tej „ptasiej rodzinki”.

Andrzej Awramiuk
redakcja tekstu: Jerzy Awramiuk
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przełęczy alpejskich

na motocyklu

„Trasy alpejskich przełęczy są marzeniem
i wyzwaniem dla każdego motocyklisty.
W tym zbiorze omówiono sto najpiękniejszych przełęczy Alp. Każda przełęcz została
opatrzona ilustracjami, dokładnym opisem
tras, szczegółowymi mapami oraz profilem
wysokości. Dodatkowo w przewodniku zamieszczono informacje o atrakcjach turystycznych i przyrodniczo-krajobrazowych,
znajdujących się w pobliżu opisywanych
szlaków.” To informacja, którą niesie na tylnej okładce zwiastun treści zawartej w środku przewodnika.
Solidnie i elegancko wydana książka, którą ze względu na wagę, trudno upchnąć do
bagażu przeciętnego turysty z Polski. No
chyba że ma on złotą kartę bankową i jest
to jedyny, obok zapasowych rękawiczek, bagaż w tylnym kuferku. Trasy wiodące przez
wybrane 100 przełęczy mają od kilkunastu
do kilkudziesięciu kilometrów. Oczywiście,
że jako trasa całodzienna, to jest za krótki
dystans do przebycia, a nie wszystkie trasy
przez przełęcze da się ze sobą w sposób
rozsądny połączyć.
A zatem potraktujmy ten przewodnik jako
dodatkową informację, że jeśli będziemy
planować wycieczkę do krajów alpejskich,
Austrii, Włoch, Szwajcarii czy Francji, to warto popatrzeć przed wyjazdem na mapę i zobaczyć, czy w pobliżu zamierzonej przez nas
trasy są opisane w przewodniku przełęcze.
O Alpach w Niemczech nie wspomniałem,
nie z lekceważenia, gdyż można je traktować jako wariant do wycieczki po Austrii.
Ponieważ do jazdy po Alpach, już nie dokonując podziałów geograficznych, nie trzeba
chyba nikogo przekonywać (oprócz ludzi
cierpiących na agorafobię), więc ten przewodnik jest tylko dodatkowym wykazem ciekawostek tego, jednego z najpiękniejszych,
również dla motocyklistów, rejonów na kuli
ziemskiej.
Osobiście najpożyteczniejsze dla mnie było
zamieszczenie na końcu książki opisów
sześciu całodniowych tras, mających ponad
200 km.
www.SwoimiDrogami.pl

Krótkie résumé wyjazdowe:
1. Wyznaczamy sobie termin i rejon wycieczki motocyklowej
2. Na mapach „kreślimy” trasy i miejsca pobytu
3. Po przeczytaniu przewodnika nanosimy
na te trasy wybrane przełęcze
4. Zapisujemy, co chcemy w czasie naszej
wycieczki obejrzeć, w tym wieści z przewodnika po przełęczach alpejskich
5. Wyruszamy w gronie sprawdzonych motocyklistów i zrealizowawszy ¾ naszych zamierzeń wiemy, że „złapaliśmy Pana Boga
za nogi”.
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Tytuł:
“100 przełęczy alpejskich na motocyklu”
Autor: Heinz E. Studt
ISBN: 978-83-937171-0-1
Druk: oprawa miękka, pełny kolor
288 stron
Format: 165 x 235
Marek Harasimiuk
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Zjadłem
Marco Polo
Autor: Krzysztof Samborski
Wydawca: Bezdroża (http://bezdroza.pl)
Format: 150x210
ISBN Książki drukowanej: 978-83-246-8513-4,
9788324685134
ISBN Ebooka: 978-83-246-9307-8, 9788324693078
Ilość stron: 240 (228)
Cena okładkowa: 39,90zł (aktualnie do kupienia za 31,92zł)

http://bezdroza.pl/ksiazki/zjadlem-marco-polo-kirgistantadzykistan-afganistan-chiny-krzysztof-samborski,beazjc.htm
Moja ocena:

Jakość wydania i druku: 9 punktów - Treść: 2 - Średnia: 5,5 punktów

Pierwsze, o czym myślałem w trakcie czytania, i w czym utwierdzała mnie każda kolejna
strona, to fakt, iż autorowi udało się dobrać
niebywale trafny tytuł dla swojej książki. Po
mistrzowsku puentuje on bowiem lekturę,
przywodząc na myśl podejrzenie, że twórca
zjadł nie tylko Marco Polo, ale i więcej osób,
a raczej ich wyselekcjonowane i cenne części...*
Na okładce możemy przeczytać, iż autor
„zabiera nas w podróż do Azji Centralnej,
która jest jego miłością i celem wypraw od
dwudziestu lat.” To może być klucz do rozwiązania zagadki chaosu, jaki cechuje to
wydawnictwo. Jak bowiem można zawrzeć
wspomnienia, przemyślenia i czar dwudziestu lat obcowania z bogactwem Azji na 237
stronach? Odpowiedź jest prosta: nie można!
Autor starał się rozwiązać ten problem, tworząc coś na wzór gawędy, lekkiej, przyjemnej i ciekawej, co jednak nie do końca mu
się udaje. Oczywiście w moim prywatnym
odczuciu. Mimo szczerych chęci już po kilkunastu stronach zaczynałem przeskakiwać akapity w poszukiwaniu wątków, które
dadzą punkt zaczepienia i będą stanowiły
jakąś logiczną konstrukcję, która pozwoli
się relaksować przy lekturze, a może nawet wczuć w nią. Niestety, najwyraźniej mój
kiepski gust literacki i całkowity brak zrozumienia formy narracji sprawił, że zaczy02/2014 – Swoimi Drogami –

nałem zastanawiać się, czym podpadłem
Naczelnemu, że kazał mi recenzować tę
pozycję.
Pozwolę sobie na pierwszy lepszy cytat:
„My jedziemy w prawo, w stronę przełęczy
Tosor. Trzy lata temu próbowałem dotrzeć
tu od drugiej strony, byliśmy jednak nieprzygotowani i utknęliśmy 10 kilometrów stąd.
Ale dziś też się nie uda, upadam kilka razy
na dystansie kilkuset metrów. Nic strasznego się nie dzieje, po prostu nie da się jechać
– jest za dużo śniegu, nie widać kamieni
ani strumyków. Trzeba będzie spróbować
za rok”.
Zdziwienie (poza samą konstrukcją wypowiedzi) wywołuje fakt, iż autor wyraźnie pisał iż... jadą samochodami. Jest! W kolejnym zdaniu już pisze o motocyklu... skąd,
gdzie i kiedy – nie wiadomo, zresztą nie ma
to znaczenia, bo zaraz znów będzie jechał
autem.
I tak mniej więcej przez cały czas: chaos,
zbędny patetyzm i niekończący się zalew
pytań retorycznych mordują lekturę i czytelnika. Ale aby zostawić kilka suchych nitek
napiszę, iż książka jest bardzo estetycznie
wydana i złożona do druku, zawarte w niej
fotografie są naprawdę piękne. Dzięki dużej
interlinii i rozsądnej wielkości kroju czyta
się ją w okamgnieniu. Może się podobać,
bo w końcu każdy ma nieco inny gust. Polecam ją tym z Was, którzy lubicie luźne
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i przyjemne książki idealne dla nieabsorbującego zabicia czasu i liberalnie patrzycie
na niedoskonałość formy lub związki przyczynowo-skutkowe oraz nie wymagacie, aby
po zamknięciu książki “coś pozostało”.
Karol Olgierd Borchardt w jednej ze swoich książek przedstawił postać Eustazego Borkowskiego, nadając mu przydomek
„Szaman Morski”. Po lekturze „Zjadłem...”
autor, dzięki specyficznemu stylowi, bardzo
plastycznie kojarzy mi się właśnie z tą postacią, stając się w moich oczach „Szamanem Motocyklowym”...
Ale ja wcale nie muszę mieć racji – przekonajcie się sami, czytając książkę Krzysztofa
Samborskiego i wyróbcie sobie własne zdanie!
Ułatwimy Wam to w ten sposób, że pierwsze dwie
osoby, które do nas napiszą maila (swoimidrogami@
interia.eu) z hasłem “odwaga literacka”, otrzymają
egzemplarz tejże publikacji (dzięki uprzejmości wydawcy, czyli Wydawnictwa Bezdroża). Pamiętajcie,
aby podać adres do wysyłki.

*Autor w tytule nie miał na myśli znanego podróżnika, a gatunek
owiec, jednakże dwuznaczność tytułu postanowiłem i ja wykorzystać.

Jacek Łukawski
www.SwoimiDrogami.pl
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Damian Wójt

O ostatnich
swoich

pracach

www.SwoimiDrogami.pl

Ostatnimi czasy miałem okazję malować
motocykle z przesłaniem i z chwilą zadumy
oraz zastanowienia. Zaczęło się od, prezentowanego tutaj w poprzednim numerze,
“Ziuka”.

zbiornika. Boki ozdobiły widoki tatrzańskich
hal z owcami oraz Giewont. Dlaczego? O
to może uda Wam się zapytać właściciela,
napotkawszy go gdzieś na, może górskiej,
drodze.

Dosyć ciekawym projektem okazał się motocykl ku pamięci ojca właściciela motocykla. Ponieważ przeszedł on z ojca na syna,
ten postanowił upamiętnić go, umieszczając wizerunek ojca w centralnym miejscu

Drugim ciekawym projektem, który siedział
mi od dawna w głowie, był motyw husarii.
Nadarzyła się okazja, kiedy zadzwonił do
mnie klient, który chciał jakiś patriotyczny
motyw, ale zaznaczył od razu, że czasz-
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ki itp. odpadają, ponieważ jest księdzem.
Miałem już gotowy projekt, więc wszystko
poszło bardzo szybko i po akceptacji mojej
wizji, ruszyłem do dzieła. Całość, pomimo
dużej szczegółowości, namalowałem dosyć
sprawnie i z przyjemnością, oczywiście mając na uwadze, że motocykl potrzebny jest
na zlot. Z efektu końcowego jestem bardzo
zadowolony; na pewno nietuzinkowe malowanie jeszcze na wielu zrobi wrażenie.
Ostatnim motywem, na jaki chciałbym
zwrócić uwagę, jest stary, dobry i już przerabiany na motocyklach miliony razy motyw
“czaszek”. To był projekt, który również od
bardzo dawna siedział mi w głowie, ale nie
było odpowiedniego motocykla i osoby, która byłaby otwarta na nową odsłonę starego
motywu. Sam zamysł powstał już około rok
temu, ale niestety nie doszedł do skutku.
Klient przeczekał cały rok i uderzył z grubej
rury w tym sezonie, lekko modyfikując swój
motocykl i fundując sobie malowanie. Myślę, że ocenę mojego wykonania tego motywu pozostawię Czytelnikom.
Damian Wójt
02/2014 – Swoimi Drogami –
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MotoShow Lublin 2014

Podczas tegorocznej edycji MotoShow, organizowanej w ramach Lubelskich Dni Kultury Studenckiej, atrakcji nie brakowało.
Imprezę otworzyła parada ulicami Lublina,
która wzbudziła niemałe zainteresowanie
wśród przechodniów. Jako gwiazda imprezy wystąpiła grupa FRS Zamość – Łukasz
i Kamil Bełz. Oprócz stuntu na najwyższym
poziomie, ekipa Total Mess Crew dała zniewalający pokaz 100-konnym Gokartem,
z zamontowanym silnikiem z Kawasaki
zzr600, gdzie stosunek mocy do masy wynosi 1:1. Było dużo dymu i pisku opon, a zapach palonej gumy unosił się w powietrzu
jeszcze przez jakiś czas. Podczas MotoShow2014 można było podziwiać klasyczwww.SwoimiDrogami.pl
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ne samochody oraz piękne kobiety. Pokaz
taneczny zapewniły lubelskie cheerleaderki
Perełki Tytanów. Nie zabrakło również konkursów dla starszej, jak i młodszej grupy
fanów oraz pokazów pierwszej pomocy od
OSK Władcy Dróg. Już dziś możemy Was zaprosić na kolejną edycję MotoShow, która
obędzie się za rok.

tekst: Olga Kimel
zdjęcia:
Jakub Pecio, Mariusz Sawa

– Swoimi Drogami – 02/2014
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Grupa typowych “dawców”

W namiocie organizatorów gorąco
02/2014 – Swoimi Drogami –
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Do FRS Zamość lgną kobiety

Niepowtarzalny “wyraz twarzy” Maluchów

Pocieszny widok
www.SwoimiDrogami.pl
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Nauka jazdy na tylnym kole

Z
Po konkursie wolnej jazdy, zwycięzca z prawej

02/2014 – Swoimi Drogami –
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MOTOCYKL

ZAZ ROD

Motocykl z silnikiem Zaporożca kupiony
przez poprzedniego właściciela gdzieś na
południu. Zaz trzyma bardzo ładną linię
dzięki ciasno spasowanemu silnikowi w ramie.
Do Hawk Custom Garage trafił jak większość samów jedynie na kosmetykę, na którą komuś zabrakło czasu, zdrowia i kasy.
Po wstępnych oględzinach i odpaleniu silnika okazało się, że ‚’kosmetyka’’ rozpocznie
się od wymiany silnika, bo w starym poluzowało się koło zamachowe i drgania zrobiły w
nim niezły bałagan.
Nowa jednostka napędowa przeszła w HCG
remont kapitalny oraz zewnętrzną obróbkę
skrawania w celu upchnięcia jej w ciasnej
ramie. Została położona instalacja elektryczna, kierownica została zwężona, bo
miała ponad 150 cm i brakowało ręki na
zakręcie.

02/2014 – Swoimi Drogami –
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Większość elementów motocykla zostało
pomalowanych na czarno plus detale chromowane i nierdzewne wraz ze wszystkim
śrubami. Z przodu silnika został zamontowany filtr paliwa, zbudowany na bazie butelki po jedynym godnym trunku na tym padole.
Zaz-rod robi wrażenie wszędzie, gdzie się
pojawi, ale przede wszystkim cieszy właściciela, a o to przecież w tym chodzi.
W planach jest jeszcze wymiana przedniego
zawiasu, ponieważ obecny nie sprawdza się
za bardzo, ale to tylko tak zwana ‚’kosmetyka’’
www.hawkcustomgarage.pl
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KOŁA

DRA

KWA

TURA
autor:

Hubert Pawłowski

Czyli szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców po polsku…
„Szkoły jazdy nie uczą jeździć, tylko
zdawać egzamin na prawo jazdy” –
z takim zarzutem można spotkać się
dość często, gdy mówimy o bezpieczeństwie ruchu drogowego i przyczynach wypadków, bądź o fatalnych wynikach uzyskiwanych przez zdających
egzamin państwowy.
Jako żywo, przypomina to sformułowanie wypowiedziane dawno temu,
w czasach słusznie minionych: „Staliśmy już na skraju przepaści, ale zrobiliśmy krok naprzód”.

02/2014 – Swoimi Drogami –

Mało kto z wypowiadających te słowa zdaje sobie sprawę z tego, co tak naprawdę
powiedział. Otóż, ni mniej ni więcej stwierdził, że skoro szkoły jazdy nie uczą jeździć,
tylko zdawać egzamin, oznacza to że egzamin państwowy nie sprawdza umiejętności
bezpiecznego poruszania się po drogach
i znajomości przepisów, tylko znajomości
wykonania pewnych czynności (według
ustawy nazywa się to „programem egzaminacyjnym”), których wynikiem, w przypadku
pozytywnego ich przejścia, jest uzyskanie
upragnionego dokumentu prawa jazdy.
Stare porzekadło mówi, że „ryba psuje się
od głowy”. Szkoły muszą szkolić tak, aby ich
klienci zdali egzamin. Można wyobrazić sobie hipotetyczną sytuację, gdy szkoła jazdy
będzie uczyła jeździć, nie nauczy zaś zasad
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egzaminu. I co z tego, że ten wymyślony
kursant będzie jeździł dobrze i bezpiecznie,
skoro nie ma szans zdać egzaminu, a tym
samym wyjechać legalnie na drogę?
Oczywiście, przykład był hipotetyczny, bowiem szkoła ma obowiązek nauczyć zasad
egzaminowania. Instruktor wszak w dokumentach swoim podpisem potwierdza, że
kursant „jest przygotowany do egzaminu”
a nie że „umie jeździć bezpiecznie”.
Dziwnym trafem, nie wspomina nikt ani
słowem tylko o ośrodkach egzaminowania,
które w naszym kraju zdają się być „doskonałe z definicji” i już.
Na początku lat dziewięćdziesiątych powołano WORD-y, najpierw prywatne. Podstawową zaś zasadą każdej firmy prywatnej
jest to, że jej działalność musi przynosić
www.SwoimiDrogami.pl
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zyski. Widząc, jakimi pieniędzmi firmy te
obracają, szybko je upaństwowiono. W samej formule zmieniono tyle, że dyrektorem
nie jest jak dawniej – właściciel, tylko działacz partii która aktualnie wygrała wybory
(a o niektórych perypetiach przy obsadzaniu tych stanowisk można powiedzieć tylko
jedno – „życie przerosło kabaret”).
Tym sposobem powstał jedyny urząd, który musi się sam finansować. A pieniądze
na prowadzenie tej działalności ma, rzecz
jasna, z opłat za przeprowadzane egzaminy. A im więcej tych egzaminów przeprowadza, tym więcej ma wpływów. A czym
trudniejszy egzamin i więcej osób, które
go nie zdają, tym więcej egzaminów poprawkowych, bowiem WORD nie ma konkurencji. A czym więcej poprawek, tym
więcej opłat. I tak spirala się nakręca.
Tym sposobem powstał ogromny urząd –
moloch, który nie ma żadnego odpowiednika w cywilizowanym świecie. Niczym wielki
miś w słynnym filmie Barei pod tym samym
tytułem.
Czasem tylko ktoś zada bardzo niewygodne
pytanie: „po co to wszystko”?
„Aby zagwarantować zgodne z przepisami
przeprowadzanie egzaminów państwowych
dla kandydatów na kierowców”, jak podczas
szkolenia w WORD jednym tchem wyrecytował prowadzący. Teoretycznie wszystko wygląda w porządku; duży, odizolowany urząd,
dobrze wyposażony… W praktyce okazało się niedawno, że WORD jednak nie jest
w stanie niczego zagwarantować. Jeden
ze zwolnionych egzaminatorów z ośrodka
egzaminowania w Katowicach przyznał, że
egzaminy na kategorię A odbywały się w tym
ośrodku z naruszeniem prawa. Na wyznaczonej bowiem dla motocyklistów trasie egzaminacyjnej nie było możliwości wykonania części obowiązkowych, przewidzianych
instrukcją egzaminowania zadań. Innymi
słowy, jeśli zarzuty okażą się prawdziwe,
oznaczać to będzie, że egzaminy odbywały
się niezgodnie z prawem a egzaminatorzy
swymi podpisami potwierdzali nieprawdę!

stawiciel jednego z WORD-ów podczas
spotkania szkoleniowego, wzbudzając tym
stwierdzeniem ogólną wesołość. Nie dalej
bowiem jak kilka tygodni wcześniej kilku
jego kolegów wyprowadzono z tego budynku w kajdankach, o czym nie omieszkała się
poinformować szczegółowo lokalna prasa…
„Korupcji w tej branży nie da się wyplenić, tutaj wszyscy znają się ze wszystkimi”
(w domyśle: egzaminatorzy z instruktorami)
– usłyszeć można było taki komentarz zaraz po słynnej aferze łapówkarskiej w Radomiu, gdy tamtejszy WORD został niemal
sparaliżowany, bowiem aż 18 z 20 zatrudnionych w nim egzaminatorów wylądowało
w areszcie z zarzutami „przyjęcia korzyści
majątkowej”. No cóż, ciężko walczyć z jakimkolwiek zjawiskiem, nie rozumiejąc (lub
udając, że się nie rozumie) mechanizmów
jego powstawania. Problem nie leży bowiem
w tym, że instruktorzy i egzaminatorzy widują się codziennie w pracy a wiele osób pracowało często w jednym i drugim zawodzie
- trudno więc, żeby się nie znali. Prawdziwą
przyczyną korupcji jest ograniczenie dostępu do jakiegoś dobra do takiego stopnia,
aby znaleźli się „desperaci” gotowi zaryzykować i zapłacić, aby tylko to dobro otrzymać. Ludzie nie wręczają przecież łapówek
dla sportu.
Dziś zdawalność na najpopularniejszą kategorię prawa jazdy „B” wynosi około 30%.
Oznacza to, że nie zda aż 7 na 10 osób przystępujących do egzaminu.
Oczywiście, istnieją pewne „zabezpieczenia” w postaci kamer w niektórych pojazdach egzaminacyjnych, na placach manewrowych oraz salach WORD, komputerowych
systemów losujących egzaminatorów dla
konkretnych kandydatów na kierowców,
które to urządzenia mają niby wyeliminować korupcję.
System dzielnie walczy z problemami, które
sam sobie stwarza...
Sam “mechanizm łapówkarstwa” wygląda
oczywiście inaczej i naiwnością byłoby sądzić, że przekazanie „dowodu wdzięczności” odbywa się w samochodzie. Jak więc
wygląda to w praktyce? Wystarczy w „Google” wpisać frazę „korupcja w WORD”.
Mi wyskoczyło 94 400 wyników, ostatnia
wiadomość z końca ubiegłego roku. Można
przyjąć, że niemal nie ma miesiąca bez afery. Na ogólną liczbę około 50 WORD-ów…

Inna z udzielonych na szybko odpowiedzi
brzmiała: „aby ukrócić korupcję podczas
egzaminów na prawo jazdy”, odizolowując
egzaminatorów od szkoleniowców i kursantów. Bo korupcja w tej grupie zawodowej to
temat bardzo wstydliwy.
„U nas ten problem nie występuje”, skwi- Zazwyczaj mechanizm wygląda bardzo potował krótko pytanie o łapówkarstwo przed- dobnie.
www.SwoimiDrogami.pl
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Żeby ryzyko wpadki było niewielkie, potrzebna jest swoista „współpraca” pomiędzy
szkołą jazdy a egzaminatorami skłonnymi
„ułatwić” zdanie egzaminu. Czasem nawet
specjalnie w tym celu powstaje „szkoła jazdy” w której wyszukuje się „klientów”, skłonnych zapłacić za to ułatwienie. Jak na razie
wszystko odbywa się poza murami WORD.
Kolejny etap to przekazania informacji
o „klientach” i gratyfikacji finansowych. Ale
to przecież żaden problem, ot, chociażby
podczas „przypadkowego” spotkania przy
śmietniku… Dalej dopilnować tylko trzeba
aby konkretna osoba trafiła na „właściwego” egzaminatora. Teoretycznie są systemy mające zapobiegać takim przypadkom
a praktyka pokazuje że wystarczy wciągnąć
do „układu” odpowiednie osoby i nie ma
trudności nie do przezwyciężenia.
System działa aż do wpadki. A dzieje się
tak zwykle w momencie gdy ktoś, kto „miał
zdać” przypadkowo oblewa egzamin i postanawia się zemścić, donosząc o procederze odpowiednim służbom.

Wielkie koszty, a jaki rezultat?

Można zaryzykować stwierdzenie, że korupcja za „szczelnymi” murami ośrodków
egzaminowania przeszła na nowy, nie znany wcześniej, wyższy poziom organizacji.
Z przypadków jednostkowych stała się „systemowa”.
Chwilę trwa spokój, a potem wybucha afera
w innym ośrodku, bowiem pokusa jest bardzo silna. Wiadomym jest wszem i wobec,
że z każdych dziesięciu zdających obleje
siedmiu. Wobec tego znajdą się tacy, którzy
zapłacą, aby mieć pewność że to akurat oni
będą wśród tych trzech szczęściarzy.
Tymczasem w całym 2012 roku w Niemczech zanotowano jeden przypadek korupcji na egzaminie (słownie – JEDEN), gdy
egzaminator zgodził się przeegzaminować
analfabetę, mimo ustawy nakładającej na
kandydatów na kierowców obowiązek posiadania umiejętności czytania i pisania. Innych przypadków korupcji nie stwierdzono,
co jest logiczne w przypadku, gdy zdanie
egzaminu na prawo jazdy jest formalnością,
sam egzamin prosty a zdawalność bardzo
wysoka.
Czy tak niska zdawalność oznacza, że szkoły jazdy tak źle szkolą? Jest to jedno z wyjaśnień, chociaż jest mało prawdopodobne
że z tysięcy szkół jazdy wszystkie uczą źle.
Z drugiej strony, kiedyś, ci sami instruktorzy,
– Swoimi Drogami – 02/2014
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którzy przed powołaniem WORD-ów mieli
zdawalność na poziomie 80 - 90%, po reformie spadli gwałtownie na 20 – 30%...
Jak wygląda zdawalność egzaminu na prawo jazdy na świecie?
Zdawalność dla kat B w różnych krajach:
Niemcy: 75%, kurs obowiązkowy min. 12 godzin
lekcyjnych (45 min)
Francja: 60%, kurs obowiązkowy min. 20 godzin,
Irlandia: 50%, kurs obowiązkowy min 12 godzin,
Wielka Brytania: 50%, kurs nieobowiązkowy;
Nowa Zelandia: 81%, kurs nieobowiązkowy;
Japonia (okręg Tokio): 35%, kurs nieobowiązkowy.
Polska: 30%, kurs obowiązkowy 30 godzin.

Jak to jest, że będąc jednym z najlepiej wyedukowanych społeczeństw - maturę zdaje
około 80% uczniów, a większość kształci
się dalej, pod względem zdawalności egzaminu na prawo jazdy wyglądamy jak banda
półanalfabetów? I to pomimo najdłuższego,
obowiązkowego kursu przygotowującego!

Czy z nami jest coś nie tak?

Raczej nie. Polacy mieszkający za granicą
nie mają problemów z egzaminami na prawo jazdy, natomiast nasi kierowcy zawodowi
mają opinię jednych z lepszych w Unii Europejskiej.
02/2014 – Swoimi Drogami –

Innym wyjaśnieniem jest księgowy WORD.
Każda firma musi sobie zaplanować przychody i wydatki, a księgowego głowa w tym,
żeby pod koniec roku rozliczeniowego różnica pomiędzy rubrykami „ma” i „winien”
wyszła na plus. Stąd też wniosek, że musi
być jakaś minimalna liczba „oblewających”
egzamin, żeby całe przedsięwzięcie zachowało płynność finansową. Oczywiście, każdy
WORD zaprzeczy że takie planowanie odsiewu istnieje, jednak każdy kto kiedykolwiek prowadził jakąkolwiek działalność wie,
że przedsięwzięcie musi mieć biznesplan.
A WORD przecież finansuje się sam. Jest
konflikt interesów? Jest.
Pięknym przykładem takiego „biznesowego„ nastawienia jest ostatnia afera (chyba
można już tak to nazwać) ze zmianami w egzaminach teoretycznych. Stare testy miały
wiele wad, zarzucano im że jawna baza pytań pozwala nauczyć się ich na pamięć.
Czy jednak zastanowił się ktoś, dlaczego ludzie zadawali sobie trud wkucia na pamięć
niemal 500 pytań testowych wraz z odpowiedziami, zamiast nauczyć się kilku zasad
ruchu drogowego? Zapewne z nudów albo
na złość instruktorom i egzaminatorom, tak
z przekory, aby jednak za wszelką cenę nie
nauczyć się przepisów.
A może w samych testach coś było nie tak?
Poniżej wymyślony przykład pytania testowego, jednak nie ma się co śmiać – podobnej
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konstrukcji pytania funkcjonowały w starej
bazie egzaminu teoretycznego. Proszę zaznaczyć wszystkie prawidłowe odpowiedzi.
Na wyznaczonym przejściu dla pieszych
pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem ma:
A: przechodzień,
B: tylko inwalida,
C: żadna z powyższych odpowiedzi nie jest
prawidłowa.
Jeśli ktoś zaznaczył odpowiedzi A i B to
pragnę poinformować, że właśnie nie zdał
egzaminu. Dlaczego? W Ustawie Prawo
o Ruchu Drogowym nie ma bowiem sformułowania „przechodzień” tylko „pieszy”. Nie
ma także „inwalidy” a „osoba o niesprawności ruchowej”. Na tym nie koniec haków.
Słówko „tylko” dodane w odpowiedzi „B”
automatycznie wyklucza inne odpowiedzi.
W powyższym przykładzie prawidłową odpowiedzią jest „C”.
Był to oczywiście prymitywny i przejaskrawiony przykład, jednak ukazuje cały absurd
tego egzaminu: proste pytania urastają do
rangi problemów filozoficznych. Odpowiedź
niby jest oczywista, tylko jeszcze trzeba wiedzieć, co dokładnie miała na myśli osoba
układająca test.
Powstaje pytanie: czego nauczyła się osoba, która rozwiązała taki test? Gdzie jest
jego wartość dydaktyczna?
www.SwoimiDrogami.pl
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Czy nie można by skonstruować testu tak,
żeby nawet osoba ucząca się pytań na pamięć przy okazji niejako, wkuła też wraz
z nim reguły ruchu drogowego? Pytanie
było retoryczne. Oczywiście że można, tak
też robi się na świecie.
Stare testy miały wiele wad, jednak najpoważniejszą z nich okazała się za wysoka
zdawalność, wynosząca aż 80%.
Zmieniono je więc na nowe. Gdy kilka lat
temu pokazano demo nowych testów, wszyscy byli zachwyceni. Proste, przejrzyste, intuicyjne. Każdy, kto miał prawo jazdy i zasiadł do dema projektu nowego programu
egzaminacyjnego, zdawał bez problemu.
Czyżby wreszcie odrobina normalności?
Tymczasem przyszedł niż demograficzny,
spotęgowany jeszcze przez masową emigrację i kryzys gospodarczy. Z wielką pompą wprowadzono nowe testy. Oficjalnie miało być łatwo i przyjemnie. Wyszło jak zwykle
– drogo i boleśnie. Na dodatek z aferą, nie
jedną zresztą.
Okazało się bowiem że na początek nowych
testów nie zdaje niemal 90% kandydatów
na kierowców. Oficjalnie „przez nieznajomość formuły egzaminu”. A to nie wystarczy
już znajomość przepisów?
Czy to kandydaci na kierowców są tak niedouczeni? Pięciu dziennikarzy – kierowców
próbowało to sprawdzić. Wszyscy oblali. Wobec tego, żeby udowodnić że nowe egzaminy nie są takie złe przed konsolą urządzenia egzaminującego zasiadł sam dyrektor
WORD w Zielonej Górze. Oczywiście także
oblał, oficjalnie „z powodu systemu punktacji”. Tak jakby coś to zmieniało. Wygląda
na to, że w pogoni za wpływami z egzaminów poprawkowych zbyt mocno dokręcono
śrubę stopnia trudności bo kolejne próby
rozwiązania testów przez kierowców rajdowych przynoszą także wyniki negatywne.
Przy okazji pragnę przypomnieć, że „nowe
testy egzaminacyjne” które można rozwiązać sobie np. w sieci są tylko programem
demonstracyjnym a pytania tam zawarte
nie występują w prawdziwej bazie pytań.
Demo rozwiązuje każdy. Żeby było jeszcze
„zabawniej”, poza oficjalnym demem szkoły
jazdy przez długi czas nie dysponowały żadnymi pomocami, pozwalającymi zaznajomić
kursantów z nowymi zasadami egzaminowania.
Jakby zamieszania było mało, doszło do
otwartej wojny dwóch producentów oprogramowania egzaminacyjnego. Wraz z dwowww.SwoimiDrogami.pl

ma nowymi systemami do ośrodków egzaminowania weszły dwie różne bazy pytań,
funkcjonujące równolegle. Każda z własnymi pytaniami. Co to oznacza? Że szanse
na zdanie egzaminu w różnych WORD-ach
nie są równe. A tymczasem z nowej ustawy zniknął zapis o nadzorze Ministerstwa
Transportu nad egzaminami, który wcześniej zatwierdzał bazę pytań. Przypomnijmy,
że same bazy pytań są utajnione i poza wąskim gronem osób „zamieszanych” ich tworzenie, nikt nie wie, jakie pytania się w nich
znajdują. W samym ministerstwie, rzecz jasna, nikt nic nie wie… Czeski film.

Dziś zdawalność egzaminów teoretycznych, według
oficjalnych danych różnych
WORD-ów oscyluje gdzieś
w granicach 25 – 50%.
Skąd ten rozrzut? No cóż, są dwie różne
bazy pytań.
Żeby było jeszcze ciekawiej, „przecieki” od
osób zdających egzaminy teoretyczne przynoszą sensacyjne informacje o treści niektórych pytań. Administrujący bazami pytań na wszelkie świętości zaklinają się, że
takich pytań nie ma w systemie, jednak na
pytanie: „jakie wobec tego pytania są obecne?”, nabierają wody w usta i zasłaniają się
ich „tajnością” . Z kolei sami instruktorzy
twierdzą, że spora część pytań jest, delikatnie mówiąc, „niejasna i nieprecyzyjna”.
Bardzo pomocnym narzędziem w wykonaniu biznesplanu jest również „instrukcja
egzaminowania”. Jest ona „negatywna”, co
oznacza że nie jest istotne co kandydat na
kierowcę zrobił dobrze podczas egzaminu.
Liczy się tylko to, co zrobił źle. A liczy się do
wystąpienia dwóch jednakowych małych
błędów lub jednego „dużego”. Wobec tego
egzaminator nie ocenia jak kandydat na
kierowcę w rzeczywistości jeździ, tylko staje
się swoistym „łowcą błędów”. Dodać należy,
że liczba i skala możliwych do popełnienia
błędów jest bardzo niska, do tego dochodzi brak przejrzystych reguł egzaminowania i duży stopień dowolności w ocenianiu.
Egzaminator ma pełną swobodę w wyborze
trasy egzaminacyjnej, jej przebiegu i kolejności wykonywania zadań oraz czasu trwania samego egzaminu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dla jednej osoby przygotował
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trasę trudniejszą, dla innej łatwiejszą. Do
tego doliczyć należy subiektywne „odczucia”
egzaminatora. Odległość od wymijanych
obiektów może być „za mała” lub „duża”,
tzw. dynamika jazdy „nieodpowiednia”, kierunkowskaz włączony „za wcześnie” lub „za
późno” czy nadinterpretację sytuacji – to,
że pojazd mający pierwszeństwo na skrzyżowaniu zwolnił, wcale nie oznacza jeszcze
że doszło do wymuszenia pierwszeństwa;
równie dobrze może to oznaczać, że jego
kierowca zachowuje szczególną ostrożność.
To wszystko powoduje, że problemy z pozytywnym zaliczeniem tego egzaminu mają
nie tylko początkujący kandydaci, lecz także
kierowcy z wieloletnim stażem za kierownicą. Analizując „instrukcję egzaminowania”
można dojść do wniosku, że sam egzamin
został specjalnie tak skonstruowany, aby
był on jak najtrudniejszy do zdania.
Jakby tego było mało, w każdym mieście
wojewódzkim są tzw. „gorące miejsca”,
czyli zatarte linie ciągłe, wyblakłe, źle ustawione bądź zasłonięte znaki. Czasem jest
to niejasne lub nawet błędnie oznakowane
skrzyżowanie, gdzie pięciu ekspertów ma
na jego temat pięć sprzecznych opinii. Ich
ofiarą padają zazwyczaj „przyjezdni kursanci”, którzy nie znają miasta i jego pułapek,
bądź też stosują „nieaktualną” już w danym
momencie wykładnię przepisów.
Oczywiście, każdy WORD będzie się bronił,
że przecież wykonuje także inne czynności
na rzecz „poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego”, jak chociażby szkolenia egzaminatorów czy osób przeprowadzających
dzieci przez jezdnię w pobliżu szkół. Nie
oszukujmy się jednak, to tylko kosmetyka.
Podstawą przychodu są egzaminy.
Trzeba też pamiętać, że koszta WORD ma
niemałe. Trzeba opłacić budynek, plac manewrowy, pojazdy, pensje dla personelu, bo
egzaminatorzy to przecież tylko wierzchołek
góry lodowej. Potrzeba placowych, mechaników, koordynatorów, informatyków, sprzątaczek, księgowych, osób obsługujących
klienta, sekretarek, o dyrektorze i jego zastępcach oraz pełnomocnikach nie wspominając.
***
W chwili obecnej przeprowadzenie obiektywnych egzaminów dla kandydatów na
kierowców jest niemożliwe, w sytuacji gdy
WORD musi finansować się sam.
– Swoimi Drogami – 02/2014
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Sam egzaminator ma świadomość że zbliża się niż demograficzny i niezdany egzamin poprawia sytuację finansową instytucji,
która go zatrudnia – a dziś nie wygląda ona
wcale różowo. Warto pamiętać, że dla najpopularniejszej kategorii prawa jazdy, kat
B, zyski z przeprowadzonych egzaminów
poprawkowych wynoszą średnio w skali kraju nieco ponad 70% wszystkich egzaminów
dla kategorii B. W przypadku „rekordzisty”,
WORD w Suwałkach, przychody z egzaminów poprawkowych to niemal 90% budżetu!
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden
szczegół. Otóż wraz ze zmniejszającą się
liczbą kandydatów na kierowców, spowodowaną głównie niżem demograficznym,
proporcjonalnie spada również zdawalność
egzaminów na prawo jazdy. Na początku,
w latach 90-tych, wynosiła ona w Polsce
około 40%, co i tak było bardzo słabym
wynikiem. Na przełomie wieków, gdy powstał obecny system WORD, zdawalność
spadła jeszcze bardziej – do około 35%.
Były to jednak jeszcze lata „wyżu demograficznego” i to za pieniądze ludzi wówczas
zdających zbudowano dzisiejszy system
egzaminowania. Jednak od 2005 roku następuje stagnacja a potem spadek liczby
chętnych. Wraz ze zmniejszaniem się liczby
kandydatów na kierowców spada również
także liczba zdających egzamin, oscylując
dziś niebezpiecznie wokół 30%. Z pomocą
02/2014 – Swoimi Drogami –

WORD-om przychodzą zmiany w systemie
egzaminowania. W 2005 roku zmieniono
formułę egzaminów. Społeczeństwu oficjalnie zakomunikowano, że będzie łatwiej na
placu manewrowym. Ani słowem nie wspomniano natomiast, że „dokręci się śrubę”
w ruchu drogowym, dodając między innymi
listę błędów, których popełnienie skutkuje
natychmiastowym przerwaniem egzaminu.
Ostatnie, zeszłoroczne zmiany również wpisują się w ten trend. Zmiana egzaminów
teoretycznych na trudniejsze czy wprowadzenie dowolności w wyborze trasy egzaminacyjnej dla kategorii A (wcześniej była
jedna, wyznaczona z góry), również mają za
zadanie poprawić na jakiś czas sytuację finansową WORD-ów.

mochodzie albo motocyklu, za to spokojnie
mogą przy przysłowiowym śmietniku…

Do wydatków WORD należą place manewrowe i pojazdy do przeprowadzania egzaminów. Można zadać kolejne pytanie: po co
to wszystko, skoro szkoły jazdy muszą posiadać także place i pojazdy szkoleniowe.
Nie można wykorzystać istniejącej infrastruktury do przeprowadzenia egzaminów
w szkołach, tak jak dzieje się to w cywilizowanym świecie i jeszcze 20 lat temu
odbywało się u nas?

Obu wersjom odpowiedzi przeczy pewien
mały szczegół, chociaż gabarytowo bardzo
duży. Mianowicie ośrodki egzaminowania
nie muszą mieć na stanie autobusu do
przeprowadzania egzaminów na kategorię
D. Więc jak to rozumieć? Czy w przypadku
tej kategorii nie ma podejrzenia o korupcję
przy wypożyczaniu pojazdu od szkoły jazdy,
czy też należy uznać że nie ma to znaczenia
w przypadku kierowcy, który będzie w przyszłości przewoził kilkadziesiąt osób w jednym pojeździe? A co ze stanem technicznym autobusu? Nie ma niebezpieczeństwa
że trzydziestoletni Autosan H-06 o przebiegu zbliżonym do promu kosmicznego będzie

Znowu jest problem z udzieleniem odpowiedzi na te pytania. Z jednej strony mówi się
o „ograniczeniu korupcji”. Znaczy że zainteresowani nie mogą spotkać się przy sa-
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Druga wersja odpowiedzi odnosi się do
stanu technicznego pojazdów, jakoby te
ze szkół jazdy były „złe” a te na egzaminie
„dobre”. Swego czasu uczestniczyliśmy
w „Dniach Otwartych” pewnego ośrodka
egzaminowania. W ramach promocji można
było sobie zrobić „egzamin praktyczny” na
placu manewrowym. Ze zdumieniem zorientowałem się że motocykl do przeprowadzania egzaminów państwowych jest „skoszony”, nie trzyma geometrii. W jedną stronę
skręcał sam, niemal waląc się w zakręt.
W drugą stronę trzeba było z nim walczyć
żeby w ogóle zechciał skręcić.

www.SwoimiDrogami.pl
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niesprawny, natomiast są wątpliwości w stosunku do kilkuletnich co najwyżej samochodów osobowych? Najwyraźniej wychodzi się
z założenia że po tych kilkudziesięciu latach
na dziurawych drogach i paru milionach kilometrów przebiegu odpadło od niego już
to, co odpaść miało i jest on pozbawiony na
100% wad wieku dziecięcego.
Wybór przez WORD pojazdu egzaminacyjnego rodzi kolejne podejrzenia. Żadną tajemnicą nie jest bowiem fakt, że wygrana na
dostarczanie pojazdów do ośrodka egzaminowania jest dla dilera danej marki okazją
do sprzedania swych samochodów i motocykli szkołom jazdy i tym samym podniesienia poziomu sprzedaży. A jest o co walczyć,
wystarczy wspomnieć że firma, która kilka
lat temu wygrała w większości WORD-ów
przetarg na dostawę motocykli na egzaminy na kat A stała się właśnie dzięki temu
liderem rynku, sprzedając o rząd wielkości
więcej motocykli niż jej konkurent, następny
najlepszy na liście. Znów może tworzyć to
pewne niejasności i podejrzenia o ułatwianie niektórym firmom wygrania przetargów.
***
Jedyne, w czym zgadzają się przedstawiciele WORD-ów, szkół jazdy i pracownicy
wydziałów komunikacji w starostwach to
fakt, że w ciągu ostatniego roku, czyli od
momentu wprowadzenia nowych przepisów dotyczących szkolenia i egzaminowana, ilość kandydatów na kierowców zmalała co najmniej o około jedną czwartą.
Warto dodać, że już przed wprowadzeniem
zmian w formule egzaminów sytuacja wcale
nie wyglądała dobrze – niż demograficzny
w połączeniu z emigracją zarobkową spowodowały kryzys w branży. W chwili obecnej
można już w zasadzie mówić o katastrofie.
Według nieoficjalnych danych tylko do połowy roku swoją działalność zawiesiło już
około 1300 ośrodków szkolenia kierowców. Padają nie tylko szkoły jazdy obecne
na rynku od 2-3 lat, ale również i te z ponad dwudziestoletnią historią – a to jest już
bardzo zły znak. Niejawne pytania testowe
na egzaminie państwowym skutecznie odstraszyły i tak już nielicznych chętnych a na
domiar złego szkoły jazdy nie dysponowały
żadnymi materiałami dydaktycznymi które
mogły by pomóc kursantom w nauce. Pierwsze pomoce dydaktyczne pojawiły się dopiero po kilku miesiącach od wprowadzenia
nowych testów egzaminacyjnych i od tego
momentu można zacząć mówić o jakiejś
www.SwoimiDrogami.pl

zdawalności. Tam, gdzie konkurencja jest
duża, czyli w obecnych i dawnych miastach
wojewódzkich, ośrodki szkolenia kierowców
konkurują ze sobą obniżając ceny kursów
poniżej kosztów własnych licząc, że uda im
się przetrwać trudny okres minimalizując
straty. Nie biorą chyba jednak pod uwagę,
że jest to długotrwały maraton a nie sprint
„na setkę”. Przy okazji cięcie kosztów odbija się na jakości szkolenia…
Na dzień dzisiejszy spadek liczby kandydatów na kierowców waha się od 20 do 40%
w zależności od regionu. Powoli WORD-y zaczynają odczuwać problemy finansowe.
WORD w Jeleniej Górze znalazł się „pod
kreską”; po raz pierwszy w jedenastoletniej
historii ośrodka wydatki są większe niż przychody.
WORD w Słupsku znalazł się na krawędzi
opłacalności. WORD w Białymstoku jest
w podobnej sytuacji.
WORD w Elblągu w ramach oszczędności
zrezygnował z wymiany samochodów egzaminacyjnych oraz remontu placu manewrowego.
W ośrodku egzaminowania w Katowicach
w chwili obecnej już sześciu pracowników
jest na wypowiedzeniach, dwie osoby już
odeszły a dwóm kolejnym właśnie skończyły
się umowy o prace na czas określony.
Tym sposobem dochodzimy do sedna problemu niskiej zdawalności egzaminu na
prawo jazdy w Polsce. Spadek liczby zdających średnio o 25%, co odpowiada hipotetycznemu podniesieniu zdawalności
egzaminu na prawo jazdy z naszych 30%
do średniej europejskiej, wynoszącej 55%,
powoduje zachwianie płynności finansowej
większości WORD-ów, brak pieniędzy na inwestycje, premie i w konsekwencji zwolnienia pracowników. Zdawalność na poziomie
niemieckim, wynosząca 75% spowodowałaby bankructwo wszystkich WORD-ów w Polsce w przeciągu niespełna roku.

Sytuacja musi wyglądać
naprawdę źle, skoro dostrzeżono problem w samym ministerstwie odpowiedzialnym za zaistniały
bałagan.
Zapowiedziano kolejne zmiany. Ujednoliceniu mają ulec bazy pytań tak, by w przyszłości funkcjonowała znów tylko jedna a szanse

157

zdania egzaminu były równe w całym kraju.
Pytania mają znów być jawne a układać ma
je specjalnie powołana w tym celu komisja.
Powrócić ma również ministerialny nadzór
nad treścią pytań egzaminacyjnych, bo dziś
sytuacja wygląda co najmniej kuriozalnie –
nie dość że istnieją dwie różne bazy pytań
egzaminacyjnych do których prawa należą
do firm ITS/PWPW, to na dodatek są one
utajnione a ministerstwo nie ma nad nimi
żadnej kontroli.
Dziś jedyny pożytek z zaistniałego bałaganu jest taki, że z powodu braku chętnych
nie trzeba jak kiedyś oczekiwać tygodniami na egzamin. Ba, okazuje się nawet że
w wielu ośrodkach egzaminowania teoretyczny egzamin poprawkowy można zdawać
w tym samym dniu.
Na zachętę mamy dostać także możliwość
zdawania egzaminów teoretycznych bez
obowiązku uczestniczenia w zajęciach teoretycznych w ośrodkach szkolenia kierowców, co ma, w zamierzeniach ustawodawcy,
spowodować obniżenie ceny samego kursu.
Taka promocja, tyle że nie z własnej kieszeni. Prawdopodobnie również posiadacz prawa jazdy kategorii B będzie mógł poruszać
się motocyklami o poj. do 125 cm sześciennych oraz automatyczną skrzynią biegów-a być może nawet z manualną.
Żeby nie było, że dostaniemy same „marchewki” bez przysłowiowego „kija” – zaostrzeniu mają ulec kary za jazdę bez
uprawnień pojazdami silnikowymi.
Szkoda tylko, że zapowiadane zmiany
znów mają ograniczyć się do kosmetyki,
natomiast nikt nie zwrócił uwagi, że gruntownych zmian wymaga cały system egzaminowania i szkolenia kandydatów na
kierowców. I to dokładnie w tej kolejności.
Patologia w egzaminowaniu powoduje patologię w szkoleniu.
***
A może jednak nasz system egzaminowania ma jakieś plusy; w końcu już wiele razy
słyszałem (zawsze jednak od osób powiązanych z wojewódzkimi ośrodkami ruchu
drogowego), że cała Europa nam go przecież zazdrości. Siląc się na maksymalną
obiektywność jakoś tych plusów nie mogę
odnaleźć.
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Duże ośrodki egzaminowania rozmieszczone wyłącznie w miastach wojewódzkich
(byłych i obecnych) to dodatkowy kłopot dla
osób z mniejszych miejscowości, w których
– urzędniczym kaprysem – zdawanie egzaminów na prawo jazdy obecnie jest niemożliwe. Nie dość, że wyjazdy do miasta wojewódzkiego to dodatkowe koszty i stracony
czas, to na niekorzyść tych ludzi działa także nieznajomość jego topografii. W efekcie,
ich szanse na pomyślny przebieg egzaminu
są mniejsze a ponoszone koszty dużo wyższe. Duże kombinaty do przerobu kandydatów na kierowców powodują u zdających
potężny stres – do tego stopnia, że w wielu
WORD-ach na etacie zatrudniony jest psycholog! Dodatkowym efektem ubocznym tej
sytuacji są, jakże kochane przez zmotoryzowanych mieszkańców miast wojewódzkich,
zakorkowane przez duże ilości pojazdów
do nauki jazdy newralgiczne skrzyżowania
położone w okolicach ośrodków egzaminowania. W wielu „miastach egzaminacyjnych” dwanaście – piętnaście „elek” na
jednej ulicy to powszechny i „normalny”
widok a czas potrzebny do przejazdu przez
większe skrzyżowanie wzrasta z jednego do
trzech – czterech cykli zmiany świateł. Często przerasta to wytrzymałość psychiczną
nawet najbardziej wyrozumiałych kierowców, czemu zresztą trudno się dziwić.
02/2014 – Swoimi Drogami –

Tymczasem w równoległym świecie
państw cywilizowanych motoryzacyjne takie problemy są nieznane.
Egzamin można zdawać również w małych
miastach, nie tracąc czasu i pieniędzy. Sam
egzamin może być z powodzeniem przeprowadzany korzystając z pojazdów i wyposażenia ośrodka szkolenia kierowców
w przyjaznej atmosferze i nie ma potrzeby
udzielania kursantom pomocy psychologicznej. Dzięki temu, że można zdawać egzaminy w wielu miejscowościach a nie tylko
kilku wybranych, samochody do nauki jazdy nie blokują skrzyżowań, bowiem są one
bardzo rozproszone wśród innych pojazdów
i nie budzą wśród innych użytkowników dróg
negatywnych emocji.
Zdarzyło mi się usłyszeć (znów z ust człowieka pracującego w WORD), że wszystko
to odbywa się „w trosce o bezpieczeństwo
w ruchu drogowym”, osoby zaś, które zdały egzamin w dużym mieście wojewódzkim
miałyby być „lepiej przeegzaminowane”
i tym samym lepiej przygotowane do poruszania się po drogach i w ogóle jeżdżą
bezpieczniej. Znaczy się, wielokrotne oblewanie i utrudnianie zdobycia prawa jazdy
ma być działaniem prowadzonym w celu
„zapewnienia bezpieczeństwa na drogach”.
To przecież dokładnie tak, jakby w trosce
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o zmniejszenie liczby błędów lekarskich
maksymalnie utrudnić chorym kontakt
z lekarzem, albo zminimalizować liczbę wypadków przy pracy wysyłając ludzi na bezrobocie. Inna sprawa, że statystyki wcale nie
potwierdzają tej tezy. W Niemczech, gdzie
egzamin z powodzeniem można zdawać
również w małych miasteczkach, liczba ofiar
śmiertelnych w wypadkach drogowych jest
jedną z najniższych. Polska, gdzie kierowcy
są „dobrze przeegzaminowani” w dużych
miastach wojewódzkich, zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli wśród krajów Unii
Europejskiej.
Zdaję sobie sprawę z tego, że zagadnienie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest bardzo złożone i nie da się go sprowadzić do
jednego czynnika; idę jednak o zakład, że
gdyby nagle WORD-y zlikwidowano i wprowadzono na przykład niemiecki system
szkolenia i egzaminowania, bezpieczeństwo na drogach wcale by się nie pogorszyło
– a być może, paradoksalnie, nawet zrobiłoby się bezpieczniej. W końcu ludzie zdawaliby egzamin tam, gdzie faktycznie jeżdżą na
co dzień.

O samej korupcji napisaliśmy już dość.
www.SwoimiDrogami.pl

PRAWO I PRZEPISY
Nasz system jest kosztowny, bo trzeba utrzymać wielki Ośrodek, który, jak pokazują doświadczenia krajów znacznie bardziej cywilizowanych motoryzacyjnie, jest całkowicie
zbędny. Ale finanse to rzecz mało istotna,
bo płaci finansowe Perpetuum Mobile, czyli
zwykły szary obywatel.
Szkody powodowane przez ten system są
większe niż się wydaje. To nie tylko stracone pieniądze kandydatów na kierowców,
którzy mogliby je przeznaczyć na inne cele,
jak chociażby zakup środków transportu
z pożytkiem dla nich samych, jak i dla skarbu państwa – bo przecież z tytułu podatków
od samego pojazdu oraz paliwa do niego
wpływałyby tam niemałe pieniądze.
To także pieniądze, które przez obywatela
nie zostały zarobione, bowiem pozbawiony
prawa jazdy automatycznie w wielu przypadkach utracił, konieczną w dzisiejszych czasach, mobilność. Prawo jazdy w dzisiejszej
sytuacji gospodarczej nie jest przywilejem
dla „wybrańców”, jak wielu zdaje się jeszcze
uważać. Wybrańcy i przywileje zniknęły wraz
z poprzednim systemem, talonami na Małego Fiata, kartkami na benzynę i skuterami
dla „wybitnych” członków jedynie słusznej
organizacji.

www.SwoimiDrogami.pl

Stworzyliśmy wielki system, zatrudniający
całą rzeszę urzędników. System niewydajny, który ciągle jest poprawiany i ulepszany
i końca tym ulepszeniom nie ma. I nie będzie.
Przypomina to wóz na kwadratowych kołach, na którym nie da się jechać bo trzęsie.
Wobec tego montuje się do niego resory,
sprężyny, miękkie siedzenia i inne protezy
aby to trzęsienie zminimalizować. Jednak
nikomu nawet nie przyjdzie do głowy zamienić praprzyczynę tych wstrząsów, czyli kwadratowe koła na okrągłe, tak jak w całym
cywilizowanym świecie.

„Bo to nasz wynalazek
i nikt inny nie ma takiego”
– jak określił nasz system
jeden z egzaminatorów.
Podobnie jak kwadratowych kół.
Hubert Pawłowski
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W OBIEKTYWIE

Amelia Sadowska
Kobiety i Motocykle Model:
MUA: Katarzyna Berć

2014 Moto: Kawasaki ZX-6R
Foto: Igor Godlewski
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Z listu do Zosi:
Witam serdecznie.
Czytuję Twoje felietony i tak sobie myślę, że
albo mnie się tak wydaje, albo prawdziwej
braci motocyklowej to już nie ma. Ale od
początku motocyklistą jestem od jakiegoś
już czasu trochę widziałem, trochę przeżyłem, a jeszcze więcej słyszałem. Jednak to
co akurat mnie spotkało podczas ostatniego rozpoczęcia sezonu pozwala mi stwierdzić, że ja do tej braci się nie zaliczam, lub
inaczej - nie jestem zaliczany. A było to tak,
jak zwykle co roku w wyznaczonym kościele o wyznaczonej godzinie stawiliśmy się
tłumnie na nabożeństwie rozpoczynającym
sezon. Po mszy główna atrakcja - przejazd
przez miasto pod eskortą panów policjantów na miejsce wyznaczone przez organizatora. Kiełbaski, grochówka, pogaduszki,
opowieści, czas leciał miło. Gdy postanowiłem się zbierać do domu, zaskoczeni. Mój
26 letni motocykl, który raczej nie stwarza
problemów, nie chciał gadać. Procedura
reanimacyjna zaczęła się od sprawdzenia
bezpieczników, bo zapomniałem tu dodać,
że ciemność na desce nastała straszna, ale
o dziwo wszystko było ok. I co teraz? Wzbudziłem ogólne zainteresowanie lecz nic po
za tym. Był nawet dobry samarytanin, który
to wręczył mi telefon do brata: gość może
za 100 pln podjechać i pomóc. Policja też
nie powiem a i owszem stwierdziła, że gdyby był na zlocie ich kolega, to pewnie by coś
poradził, a tak to oni już muszą lecieć. Gromada ludzi notabene w większości mi znana z widzenia, bo mieszkają w tym mieście
co ja od x lat, a na rozpoczęciu czy zakończeniu sezonu widzimy się raczej w tym samym składzie od lat, ochoczo komentowała
nasze starania w uruchomieniu motorka.
Piszę „nasze”, bo dwóch spośród tej gromady postanowiło mi pomóc. Nawet gdy próbowaliśmy odpalić na pych robili nam zdjęcia. Zrobiło się tak miło i rodzinnie. Wtedy
poczułem, że kogo mój los obchodzi, po za
tymi dwoma co mi pomagają. Motor jednak
nie zagadał, a my spoceni zadzwoniliśmy po
mojego sąsiada, który w przeciągu godziny
samochodem służbowym przyjechał. Zapakowaliśmy mojego chorego i do domu. Jednak zanim ruszyliśmy dobitnie podsumował
moją rodzinę motocyklową: „Lepiej było się
ze mną piwa w garażu napić niż spotykać
z taką rodziną” - przerywając te kilka słów
soczystą łaciną. Należy tu pamiętać o tych
co mi pomagali zapakowali ze mną motor
do busa, po powrocie do domu dzwonili czy
www.SwoimiDrogami.pl

wszystko ok a kolejne telefony były po kilku
dniach co za chorobę zdiagnozowano u pacjenta. Szacun dla gości. Nie napisałem, że
jeden z nich miał odebrać syna od znajomych, ale w związku z tym, że pomagał mi
poprosił kogoś ze swych znajomych, aby to
zrobił za niego. Najlepsze jest na końcu. Odwiedziła nas znajoma żony wiedząc, że niedawno było rozpoczęcie sezonu. Zapytała
czy byłem i jak było. Po moim potwierdzeniu
i opowieści jak to padło mi zasilanie i pomógł mi gość, który przeze mnie nie odebrał syna, wybuchnęła śmiechem. Okazało
się, że to ona odebrała jego dziecko. Świat
jest mały, oj jaki mały, pomyślałem. Tracąc
wielką rodzinę zyskałem fajnych znajomych.
Pozdrawiam miłośnik swojej rodziny i swojego motocykla.

Hubert Pawłowski:

Trzymaj z właściwymi ludźmi.
Wczoraj zabrakło mi paliwa niemal przed
samą stacją benzynową (po naprawie zbiornika w Kawie mechanik odmierzał chyba
benzynę pipetą, żeby nie zbiednieć) i oczywiście w najgorszym możliwym punkcie-tam,
gdzie krzyżują się wjazdy i zjazdy z dwóch
ważnych autostrad-a pomiędzy nimi znajduje się rzeczona stacja benzynowa. Do pełni
szczęścia musiałbym “tylko” przedostać się
na drugą stronę ulicy. Kłopot w tym, że są to
właśnie tak zwane “godziny szczytu”, auta
jadą “zderzak w zderzak”, do tego wciskają się ci ze zjazdów z autostrady. Żadnych
szans na przepchanie motocykla na drugą
stronę. Czuję że poczekam sobie aż ruch
zelżeje, mogąc sobie co najwyżej popatrzeć
na szyld i logo stacji. Chyba że zdarzy się
cud. I po chwili takowy się zdarza.
Mimo tłoku, zwalnia przy mnie trajka. Kierownik pyta, co jest. Odpowiadam, że zapewne skończyło się paliwo i chcę dostać
się na stację benzynową. Gość kiwa głową,
po czym daje kierunkowskaz w lewo i...
staje w poprzek jezdni, blokując na chwilę
oba pasy ruchu, abym mógł sobie swobodnie przepchnąć motocykl. Mało tego, facet
zjechał za mną na stację i pojechał dopiero wtedy, gdy po zatankowaniu przekonał
się że silnik zaskoczył bez problemu. Gość
miał ponad 60-tkę i nigdy wcześniej go nie
widziałem...
Prawdziwi ludzie są, tylko ulegli ogromnemu
rozcieńczeniu.
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Adam Medyna

Kilka lat temu jadę swoim BSA na rajd motocykli weteranów do Paris, Ontario.
Piękny czerwcowy dzień, a motocykl idzie
jak burza. Po lekkiej modyfikacji polegającej na założeniu bardzo ciężkich końcówek
kierownicy silne wibracje, które czułem
już od jakichś 80 km/h zniknęły, a właściwie przeniosły się w niższy zakres obrotów
i przestały być uciążliwe. To pozwala utrzymywać stałą szybkość na poziomie 90 - 110
km/h co znakomicie skraca czas podroży.
Zatrzymuję się na dużej stacji benzynowej,
ale tylko po to by walnąć kawkę i danish
w miejscowym Tim Hortons i wiedząc, że
mam jeszcze jakieś 10 km do celu radośnie
ruszam.
Po 2 km zjeżdżam z głównej ruchliwej drogi
na szosę idącą do Paris, która wije się łagodnymi łukami i aż zaprasza do odkręcenia
gazu. No więc odkręcam i motocykl przelatuje kilkaset metrów, po czym zaczyna się
krztusić, by wreszcie zgasnąć. Staję i stwierdzam po chwili całkowitą suszę w zbiorniku.
Niemożliwe, normalnie zbiornik wystarczał
mi z nawiązką na tę trasę i paliwo brałem
dopiero na stacji w Paris! Wreszcie dociera do mnie, że szybsza jazda dała również
większe zużycie paliwa (w czasach produkcji BSA nikt o wskaźnikach paliwa nie ma-
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rzył), ale rozwiązanie tej zagadki nie poprawia wcale mojej sytuacji - stoję na zupełnie
pustej szosie i zdaję sobie sprawę, że żaden
z tutejszych kierowców nie wozi ze sobą zapasu paliwa, a przyrządy do przelewania paliwa są zupełnie nieznanym gadgetem.
Po kilku minutach myślenia jak rozwiązać tę
sytuację słyszę silnik motocyklowy i po chwili zza górki pokazuje się wielkie turystyczne
BMW. Zatrzymuje się przy mnie, z kierowcą
ustalamy, że jedziemy na tę samą imprezę,
który pyta jak może pomóc. Mówię, że pewnie nie może, bo potrzeba mi trochę paliwa
na dojechanie do stacji, ale okazuje się, że
kolega beemwiarz ma pompę do przelewania paliwa z baku do baku, składa ją błyskawicznie, łączymy oba zbiorniki i po chwili litr
paliwa ląduje w moim.
Odpalam, umawiamy się na wieczorne piwko i BMW odjeżdża.
Niestety mimo poszukiwań nie udaje mi się
znaleźć kolegi na biwaku w Paris i sprawa
piwna pozostaje nie załatwiona.
Teraz fast forward do czerwca 2014 r. i mojego wyjazdu do Paris w zeszły weekend. Po
przyjeździe i rozbiciu namiotu pracowicie
pompuję ręczną pompką duży podwójny
materac, gdy słyszę z tyłu:
- Daj go bliżej, to podłączę do niego moją
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elektryczną pompkę, będzie dużo szybciej.
Obracam się i widzę namiot, a obok wielkie
turystyczne BMW i wysokiego faceta w charakterystycznym kapeluszu. Czym dłużej mu
się przypatruję, tym bardziej utwierdzam się
w przekonaniu, że to mój znajomy z szosy
sprzed kilku lat. Pytam więc, czy ma pompę
do przelewania paliwa
- Tak, i kilka innych rzeczy. - pada odpowiedź. I wówczas zauważam GPS, mały laptop na otwartym górnym kufrze a rzut oka
na zegary pokazuje mi, że motocykl ma
przejechane 350 tys. km!!!
Przypominam mu całe wydarzenie no i oczywiście dołączam się do całej grupy francuskojęzycznych ontaryjczykow i amerykańskiej rodziny z Michigan, którzy przyjeżdżają
na tę imprezę od 20 lat (tak jak ja), ale jakoś umykali mojej uwadze do tej pory .
Oczywiście piwo i scotch leje się strumieniami (głównie z powodu bardzo zimnego wieczora i nocy), a opowieściom nie ma końca.
Trzymanie się tej grupy zaowocowało pomocą kilku innym uczestnikom imprezy, więc
widocznie ludzie ci znani byli z chęci pomagania, a ja po prostu miałem okazje spłacić
dług zaciągnięty kilka lat temu.

www.SwoimiDrogami.pl
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Hayabusa
młot na czarownice
autor: Paweł Szymański
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Jeden z najbardziej podziwianych
i najszybszych motocykli na świecie, a jednocześnie pozostający
w praktycznie niezmienionej formie od piętnastu lat motocykl. Jednym się podoba, a innych zniechęca. Prawie każdy chciałby go mieć,
a jednocześnie większość mówi,
że jest nieporęczny, ciężki i niebezpieczny. Dla jednych sokół wędrowny, dla innych niezgrabny autobus.

Jaka jest prawda? Nie odpowiem Wam,
ale mogę opisać swoje doświadczenia
z tym sprzętem. Oczywiście nie będzie
to żaden subiektywny test ze skalą
ocen, ale przecież nie czytacie kolorowego pisemka motocyklowego z niemieckimi przedrukami i setką reklam,
tylko niezależny kwartalnik motocyklowy, w którym piszemy subiektywnie. Na
tym polega właśnie niezależność.

Obawa przed nieznanym
Kiedy zaczynałem swoją przygodę
z motocyklami, jak każdy żółtodziób
słuchałem pilnie opinii na forach motocyklowych (mało ich wtedy było) i tego,
co mówili bardziej doświadczeni motocykliści. Standardem było zaczęcie od
czegoś małego, poręcznego i najlepiej
używanego. Jakby się przewróciło, to
nie będzie szkoda. Patrząc na moich
kolegów, którzy po trzech miesiącach
wystawiali zakupione pięćsetki i sześćsetki w serwisach aukcyjnych, stwierdziłem, że jednak pójdę inną drogą.
Niestety spanikowałem i zamiast motocykla, który mi się podobał kupiłem
sześćsetkę. Co prawda V-kę, ale jednak
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sześćsetkę. Przeżyła ze mną ponad rok,
ale dokładnie jak moi koledzy, po trzech
miesiącach wiedziałem, że to nie jest
to, o co mi chodziło.

Mocne postanowienie poprawy
Po rzeczonych kilku miesiącach zacząłem czytać na temat Suzuki GSX1300R.
Oczywiście wszyscy znajomi zgodnie
orzekli, że jestem głupi i nie dorosłem
do takiego motocykla. Śmierć w męczarniach z urwanymi kończynami będzie najlżejszą karą za mój wybór. Do
tego standardowo drogie części, spalanie jak w czołgu i ból pleców po stu kilometrach jazdy. Niezrażony tymi wszystkimi komentarzami, dobrymi radami
i obawami o moje bezpieczeństwo, wybrałem się do komisu, gdzie stała taka
jedna, biedna sztuka. Jakieś smętne
malowanie, brudna i z urwanym kierunkowskazem. Oczywiście według sprzedawcy była to igła, jeżdżona tylko w niedzielę do kościoła. I w ogóle to Niemiec
płakał, jak sprzedawał. Niespecjalnie
byłem tym zainteresowany, bo chodziło
mi o to, żeby przysiąść na niej, porównać wagę i poznać z bliska.
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Objawienie
Kiedy tylko przyłożyłem tyłek do siedzenia i złapałem za kierownicę, zdałem
sobie sprawę, że połowa dziwnych opowieści o tym motocyklu to stek bzdur.
Była lekka, wąska i tak wygodna, że
czułem się, jakbym siedział na skórzanej, miękkiej kanapie. Ręce „łamały
się” w odpowiednim miejscu, kolana
idealnie mieściły się pod szerokimi plastikami, a ogromny bak, po pięciu minutach, wcale nie był taki ogromny. To był
ten moment, w którym zdecydowałem
się, że będę mieć taki motocykl. Jako
że jestem człowiekiem, który jak już coś
sobie wbije do łba, to to realizuje i mało
co może może mnie odwieść od decyzji, niezwłocznie wziąłem się za poszukiwania. Na szczęście miałem czas, aż
sprzeda się poczciwa SV-ka i nie musiawww.SwoimiDrogami.pl

łem czekać na uwolnienie środków płatniczych w postaci biletów narodowego
banku polskiego. Pierwsze wrażenie
było takie, że Internet pełen jest wraków, źle naprawionych i podstępnie wystawionych resztek motocykli, poskładanych z tego, co zostało po ulicznych
dzwonach. Niestety przez dwa miesiące
nie udało mi się znaleźć tego, czego
szukałem. Pewnego dnia pokazała się
w miarę ciekawa sztuka w Gdańsku.
Zdecydowałem, że mam dość czekania
i razem z kilkunastoma tysiącami złotych wsiadłem do pociągu nad morze.

Próba sił
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Spotkanie z przeciętnym człowiekiem
pod dworcem okazało się trochę inne,
niż myślałem. Bordowo-szara Hayka
stała na parkingu ze smutnym dziobem i wgniecionym bakiem. Standardowa rozmowa, że nic nie było mówione
o wgnieceniu, że nie po to jadę prawie
czterysta kilometrów i że w ogóle to nie
powinno tak być. Przeciętny człowiek
wyglądał, jakby nie do końca rozumiał,
dlaczego nie podoba mi się ta sytuacja.
Jednak każdy, kto kupował wymarzony
motocykl, wie, że nie robi się tego głową, tylko narkotycznym pragnieniem.
Ja tutaj nie różnię się raczej od statystycznego i po krótkim namyśle stwierdziłem, że ją pożądam. Po negocjacjach
zapłaciłem o półtora tysiąca mniej, pożegnałem się i zostałem z nią sam na
sam. Bałem się jak cholera i nie wiedziałem jak wyjechać z miasta na trasę.
Do dziś nie zapomnę, jak trzęsły mi się
nogi, kiedy ruszyłem spod dworca PKP
w stronę Warszawy. Dzięki tym wszystkim ludziom, którzy odradzali mi zakup
tego motocykla, bałem się, że jak tylko
odkręcę lekko manetkę, to maszyna wystrzeli spod mojego tyłka i tak skończy
się nasza wspólna przygoda. Nic takiego się nie stało. Po wyjechaniu na krajową siódemkę, zacząłem zdawać sobie
sprawę, że Hayabusa nie chce mnie ani
zabić, ani skrzywdzić. Prowadziła się
lekko i co najbardziej mnie zaskoczyło,
elastycznie. Pierwsze wrażenia z jazdy
to właśnie niesamowite wykorzystanie
mocy w różnym zakresie obrotów. Możesz jechać 120 km/h na jedynce, jak
i 80 km/h na szóstce. Muszę dodać,
że był to początek kwietnia i nie było
za ciepło. Może inaczej, było diabelnie
zimno. A ja czułem wiatr tylko na wysokości barków. Plastiki w tym motocyklu, z racji jego aerodynamiki, bardzo
szczelnie otulają kierowcę. Daje to poczucie lepszego dopasowania i znakomitej osłony przed warunkami atmosferycznymi. Kiedy jedziemy w deszczu,
mokną nam części ciała w okolicy ramion i ewentualnie uda. Reszta całkiem
sprytnie osłonięta jest przez owiewki.
Po przejechaniu kilkunastu kilometrów
zacząłem eksperymentować. Bawiłem
się rolgazem, hamulcami, chowałem
się za szybką. Motocykl na każde żądanie był w stanie mocno przyspieszyć,
tu mieli rację doświadczeni koledzy, ale
nie było żadnego zagrożenia, że wyrwie
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się na gumę jak lekkie sporty. Nic z tych
rzeczy. Miałem poczucie bardzo dobrego zgrania ze sprzętem i wyczucia jego
parametrów. Oczywiście było to złudne,
bo nie miałem jednak pojęcia, jak zachowuje się w deszczu, przy uślizgu, czy
awaryjnym hamowaniu.

Nie taki diabeł straszny
Kolejne tygodnie obcowania z tym potworem, jakim w mniemaniu motocyklistów jest Suzuki GSX1300R pokazały,
że wszystkie opowieści, legendy i podania ludowe są zdecydowanie przejaskrawione. Oczywiście, miałem kilka
przypadków uślizgu, odkręcenia manetki na nierównościach, czy hamowania
z podparciem nogą. Tak, motocykl jest
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cięższy niż sportowe przecinaki, dłuższy i mniej zgrabny. Tak, przyspieszenie
jest odczuwalne, ale zdecydowanie nie
oznacza stawania na kole. Jazda w mieście jest dosyć komfortowa. Hayabusa
ma stosunkowo niewielką szerokość
i mieści się wszędzie tam, gdzie inne
motocykle i skutery. Podróżowanie tym
sprzętem, według mnie, jest czystą
przyjemnością. Trasy rzędu osiemset –
tysiąc kilometrów nie są żadnym wyzwaniem, a spacerki po dwieście – trzysta
kilometrów to rozgrzewka dla motocykla. Siodło jest duże i wygodne, a osłona przed wiatrem rewelacyjna. I teraz
spalanie. Tyle słyszałem o tym, jak to
bydle siorbie wachę. Stek bzdur. Oczywiście pojemność 1300 ccm na pewno
nie zadowoli się tym, co małolitrażowy
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samochód. Ale czy aby na pewno? No
właśnie nie do końca. Jeżeli ktoś ma żyłkę sportowca i cięgnie maszynę na najwyższych obrotach przez miejskie ulice,
powodując przestrach w oczach emerytów, małych dzieci i proboszcza, musi
liczyć się ze spalaniem około dziesięciu
litrów. Ja w mieście palę około siedmiu.
Natomiast rewelacją jest spalanie Hayki w trasie. 6-7 litrów dla sportowca, ja
normalnie potrzebuję około 5 litrów.
Mój rekord to 4,6 litra na długiej spokojnej trasie, przy prędkości około 120
km/h. Tak więc przy stusiedemdziesięciopięciokonnym silniku i masie około
trzystu kilo, za benzynę zapłacimy tyle
co do Toyoty Yaris.
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Co dalej?
I to jest najważniejsze – pytanie posiadacza Hayabusy. Co na następny motocykl? Odpowiedź w wielu znanych mi
przypadkach jest taka, że tylko nowsza
Hayabusa. Poważnie. Ten motocykl jest
klasą samą w sobie i nie wiem, co można zaproponować w zamian. Oczywiście
nie mówię o zmianie na inną markę
w obrębie tej samej mocy, bo tu można eksperymentować. Ale jak mawiał
mój kolega, można jeść muchomory
na czczo, ale po co? Zaryzykuję, że jest
to twór prawie idealny, o czym świadczy chociażby, że nie ma w ciągu jego
produkcji żadnych radykalnych zmian.
Wersja druga, według mnie jest ładniejsza, ale poruszanie się motocyklem kilkunastoletnim również budzi zazdrosne
spojrzenia innych motocyklistów i prze-

chodniów. Nie raz słyszałem, jak ktoś
odwracał się i mówił „Ooo, patrz Heniek, Hayabusa!” I to na widok trzynastoletniego motocykla. Mój egzemplarz
ma w tej chwili prawie dziewięćdziesiąt
tysięcy. Przez cztery lata przejechałem
nim około pięćdziesięciu tysięcy kilometrów i nie zanotowałem żadnej poważniejszej awarii. Serwis robię co sześć
tysięcy. Opony wytrzymały bardzo długo, ale to chyba raczej ze względu na
mój emerycki styl jazdy. Wymieniłem
wszystkie plastiki po ślizgu na chińskie
zamienniki z Ebaya za niecałe dwa tysiące z przesyłką i cłem. O dziwo ładnie
się spasowały, tylko kolor wyblakł z bordowego na pomarańczowy. Motocykl
służy mi do codziennej jazdy do pracy
i z powrotem. Z braku czasu dawno nie
byłem w żadnej porządnej trasie, ale
mam nadzieję to wkrótce nadrobić.

Puenta musi być
Na koniec pozostaje najważniejsza kwestia. Przesłanie mojego artykułu jest
takie, żebyście ufali własnym upodobaniom i nie szli w ciemno za tłumem. Żebyście podchodzili z dystansem do rad
udzielanych na forach w Internecie, bo
są one często zakłamane, pisane z zazdrości przez zakompleksionych ludzi,
nie mających pojęcia o temacie. Niech
Wasz wybór będzie dla nich jak młot na
czarownice. To Wy decydujecie, czym
będziecie jeździć. Niestety, powiem
to uczciwie, jest też w tym jedna mała
gwiazdka. Taka jak w promocjach bankowych albo reklamach lekarstw. Oto
i ona. Żeby jeździć motocyklem, trzeba
mieć olej w głowie, wyobraźnię i umieć
przewidywać. Nieważne, czy to będzie
Hayabusa, czy Gladius, czy nawet motorynka. Bez zdrowego rozsądku, umiejętności i odpowiedzialności za życie swoje i innych to tylko ch**, d** i kamieni
kupa, jak mawiał Sienkiewicz.
Z życzeniami wyboru właściwej maszyny
Paweł Michał Szymański
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Veterama

Mannheim jesienią 2013

autor: Hubert Pawłowski
www.SwoimiDrogami.pl
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Jesień należy do tych mało lubianych pór
roku, zwiastuje bowiem nadciągający nieubłaganie koniec sezonu. Jednak zanim
trzeba będzie odstawić motocykle już na
dobre do garażu, przed nami jest jeszcze
kilka ciekawych imprez. Wśród nich wyjątkowe miejsce zajmuje jesienna Veterama
w Mannheim.
Jedna z największych i najstarszych tego
typu imprez ciągle ma się doskonale. Każda kolejna jej odsłona jest inna, niepowtarzalna.
Mimo iż pogoda nie dopisała, wystawcy
i odwiedzający nie zawiedli oczekiwań. Nie
można było narzekać. Dwie hale i ogromny
plac o łącznej powierzchni prawie 300 000
metrów kwadratowych zostały wykorzystane niemal do ostatniego centymetra. Z największym trudem udało mi się obejść w ciągu jednego dnia wszystkie stoiska.
Oczywiście żadnym wielkim odkryciem nie
będzie stwierdzenie, że każdy znajdzie tu
coś dla siebie. Miłośnicy motocykli, zaprzęgów i automobiliści powinni być usatysfakcjonowani.
Nie zabrakło także „urządzeń do przemieszczania się”, które ciężko zakwalifikować do
jakiejkolwiek kategorii pojazdów…

Hubert Pawłowski
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W OBIEKTYWIE

Ala Maciejewska
Kobiety i Motocykle Model:
http://www.maxmodels.pl/modelka-321ala.html

2014 MUA: Make-up artist Domi

Foto: Karolina Szyderska
Moto: Triumph Speed Quattro (zbudowany z Triumph
Trophy 1200 1996r)
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IV Zlot Dwuzaworowych BMW
autor:

Marek Harasimiuk

Tym razem w połowie czerwca, po wielu

forumowych „przepychankach”, udało się
uzgodnić posiadaczom dwuzaworowych
bokserów BMW miejsce i czas spotkania.
Odbyło się ono koło Rytla (niedaleko Chojnic). Miejscem zlotu była przepięknie położona polanka w zakolu Brdy. Z trzech stron
była otoczona przez wysokopienny las i stromy brzeg rzeki. Ponadto drogę dojazdową
z drugiej strony ograniczał kanał Brdy, nad
którą było dodatkowo piaszczyste „lądowisko” dla spływających rzeką kajakowców.
Wkrótce kilkanaście namiotów, przy których
pyszniły się motocykle „jedynie słusznego
typu i marki”, stanęło na polanie. W piątkowy wieczór przy ognisku, umiejscowionym
pod zadaszoną wiatą ze stosownym otworem na unoszący się dym, przy kiełbasach
nadzianych na patyki, zasiedli mężczyźni
o „surowych” twarzach.
Tradycyjnie już zlotowych motocykli jest nie
więcej niż 30. Tym razem jednak pojawiło
się na nich też sporo dam serca oraz małwww.SwoimiDrogami.pl
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żonek tych dwuzaworowych rycerzy. Aby temat rozmów bezpotrzebnie nie zbaczał na
miałkie, nic nie znaczące wątki, przypominał o tym powiewający na wietrze i w trakcie
przelotnych opadów klubowy baner.
Pogoda była niestety „barowa”. Jej wieczorne, ciągnące się długo w noc, skutki odczuli niektórzy uczestnicy zlotu, nie mogąc
wybrać się na sobotnią wycieczkę. Jakoś
dziwnie ich suszyło, kręciło im się w głowach i mieli problemy z balansowaniem.
Powodem była oczywiście wilgoć nadrzeczna. A wycieczka, mimo chłodu i momentami
porywistego wiatru, była niezwykle ciekawa.
Ba, nie padał deszcz – największe utrapienie motocyklowych turystów.
Trzynaście motocykli prowadzonych przez
Badulixa najpierw zwiedziło ujście kanału
Brdy z jeziora Mylof, potem Kaszubską Chatę pod Brusami, a następnie, przemknąwszy
obok sanktuarium Matki Boskiej w Wielach,
dotarło nad brzeg Kaszubskiego Morza,
czyli jeziora Wdzydze w Borsku. Dalej w Ol– Swoimi Drogami – 02/2014
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puchu skręciliśmy na Wdzydze Kiszewskie
i przejechawszy obok skansenu (nie było
czasu na oglądanie bogactw w nim zawartych), dotarliśmy do wyniosłej wieży widokowej. Ciężko było na nią się wdrapać w motocyklowym rynsztunku, ale widoki z niej się
roztaczające wynagrodziły zasapanie.
Przez Starą Kiszewę i Kaliską dotarliśmy do
smakowitej i taniej (pełny obiad 9,90zł) „Papudajni” w Czarnej Wodzie (jadąc ze Starogardu Gdańskiego po lewej stronie drogi).
Potem jeszcze w Czersku odbiliśmy na Tucholę i w Fojutowie podziwialiśmy akwedukt. Niecodzienność tej budowli polega na
tym, że górą płynie kanał Brdy, a pod nim
łukowym przepustem przemyka się rzeczka
Czerska Struga. Obok jest też wieża widokowa i choć nie tak wysmukła jak ta we Wdzydzach, to też zapewnia wspaniałe widoki.
Po powrocie, w sobotni wieczór przy ognisku, konsekwentnie dwuzaworowa brać
utwierdzała się w słuszności drogi życiowej,
przebywanej na „ostatnich prawdziwych
beemwu”. Nic tak nie pomaga w duchowych uniesieniach, jak dobrze wypełniony
żołądek. A o to zadbał Parys, uwarzywszy
solidny kociołek z rozmaitymi mięsami i warzywami oraz sam Prezes Pepe, którego nalewka zrobiła prawdziwą furorę oraz niestety tęgo zaszumiała w niektórych głowach,
a kilku „urwała nogi”. Ekscesów jednak nie
było żadnych.
Niedzielny poranek przywitał uczestników
piękną, słoneczną pogodą. Było to zapowiedzią dobrego powrotu i pociechą przed rozstaniem dla uczestników zlotu, m.in. tych,
którzy przyjechali tu na Kociewie aż z okolic
Cieszyna i Biłgoraja.
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Osiołkowi
w żłoby dano...
autor: Dominik
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“Skura” Kamiński

– Swoimi Drogami – 02/2014

ZLOTY I IMPREZY

Osiołkowi w żłoby dano...
...W jeden owies, w drugi siano.
Uchem strzyże, głową kręci.
I to pachnie, i to nęci...
I – zupełnie jak w wierszu Aleksandra Fredry – w sobotę 14 czerwca
zaczynała się dwudniowa III Wystawa
Motocykli Zabytkowych w Pszczynie,
współorganizowana przez Muzeum
“Rdzawe Diamenty”, a równolegle Sekcja Pojazdów Zabytkowych
“Klamot “ organizowała dwa rajdy
synchroniczne: Enduro Classik w Kończycach (sobota) i III Rajd Pojazdów
Zabytkowych, rozgrywany w Zebrzydowicach (niedziela) – no, po prostu
bomba...
...Trudny wybór, trudna zgoda –
Chwyci siano, owsa szkoda,
Chwyci owies, żal mu siana.

Wybór tym trudniejszy, że Remiksowi (właściciel “Rdzawych Diamentów”) miałem
dowieźć spóźnioną nagrodę od redakcji
“Swoimi Drogami”, w dostarczeniu której
ongiś przeszkodził wypadek samochodowy
z moim udziałem, a i Jacowi – capo di tutti
capi “Klamotu” – też obiecałem przyjechać
i wziąć udział w rajdzie. W sukurs przyszedł
starszy syn i stanęło na tym, iż w sobotę jedziemy do Pszczyny, tam zahaczymy o wystawę i zostawimy nagrodę redakcyjną,
a potem jedziemy do Jacka. Przed samym
wyjazdem otrzymałem miłą wiadomość: Piotrek Serek – jeden z czołowych zawodników
w trialu motocyklowym, a jednocześnie były
zawodnik klubu KS Dębnicki Kraków (w którym i ja mam zaszczyt jeździć) – będzie startował w sobotę. “Junior” (mój pierworodny)
tę wiadomość szybko skomentował: ”To już
wiadomo, kto wygra...”
Wyruszyliśmy wczesnym popołudniem, nie
śpieszyliśmy się. Royal miarowo mruczał,
tocząc się dostojnie po drodze i łaskawie
przepuszczając pojazdy, poruszające się
szybciej od niego, czyli jakieś 99% (udało
się nam wyminąć traktor). W Pszczynie wylądowaliśmy na tyle wcześnie, by zjeść obiad,
choć już na deser nie było czasu, jako że
z hukiem wtoczyły się na rynek motocykle.
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Na dziedziniec pszczyńskiego zamku zawitała prawdziwa dwukołowa arystokracja
– od milicyjnej MZ-ki poprzez Indiana, Harleya, BMW czy Zunndappa, aż po dostojnego Schuttoffa. Było na czym oko zawiesić!
Kawalkadę zamykał Piotrek z Mirkiem Kopijką, ciągnąc na przyczepce dwa zabytkowe motocykle: Enduro Yamahę oraz replikę
rajdowej WSK-i 250, na której startował Remigiusz Szczerbakiewicz w 1970 roku, a odtworzoną właśnie przez Mirka na podstawie
zdjęć. Oczywiście, zgodnie z przepowiednią
“Juniora” Piotrek bezapelacyjnie wygrał.
Do Jaca zajechaliśmy pod wieczór, za domem płonęło już ognisko, podsycane piekącą się kiełbasą. Nim jednak zeszliśmy
na poczęstunek, naszą uwagę przykuł, podpierający ścianę “Dzik”, tuż obok rzędem
ustawione silniki WS-ek wskazywały drogę
do stojącego po przeciwległej stronie rajdowego Junaka.
- A, tu jesteście – przywitał nas gospodarz,
przerywając nasze myszkowanie pośród
jego skarbów.
Chodźcie do nas, potem Was oprowadzę – zapraszał, wskazując ręką ognisko,
w którego świetle ujrzałem twarze dobrych
znajomych z poprzednich rajdów. Nie widzieliśmy się ładnych parę miesięcy, toteż
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opowieści przeciągnęły się do później nocy.
Oczywiście, Jaco zgodnie z obietnicą otworzył podwoje swojego “sezamu” – na widok
skrywanych tam skarbów motoryzacji opadły nam przysłowiowe szczęki; w dalszym
przebiegu wieczoru nasza ciekawość oraz
talent krasomówczy właściciela poczęły
szybko przesuwać wskazówki zegara w kierunku kolidującym raczej ze stawieniem się
wypoczętym na start… Na zakończenie, nie
ukrywając swojego zadowolenia i dumy, odpalił – jak to się mówi – od jednego “sztycha” swoją M-kę i tak, wsłuchując się w jej
senny (jak i my) bulgot, udaliśmy się spać
do domu pod wiszącą nad głowami DK-wką.
Dzień przywitał nas lekkim chłodem, toteż
gorąca kawa pomogła zarówno w aklimatyzacji, jak i w walce z opadającymi jeszcze
powiekami.
www.SwoimiDrogami.pl
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III Rajd Synchroniczny był kolejną imprezą
sekcji “KLAMOT”, ale pierwszą – tego typu
– w jakiej przyszło nam wziąć udział. Trasa wiodła wokół jeziora położonego obok
zamku w Zebrzydowicach. Celem każdego uczestnika było pokonanej jej w czasie
najbardziej zbliżonym do pierwszego przejazdu. Na start przybyły 63 załogi; oprócz
aut i motocykli w szranki stanęły cztery
traktory. Mimo tak wielkiej różnorodności
maszyn największą sensację wzbudził poczciwy “DZIK” – pomijając odpowiedni strój
kierowcy, prócz zawodowego “ferszalunku”
i beretu z “antenką” maszyna ciągnęła za
sobą wóz z sianem i tabliczką “brak świateł
stopu”.
Na starcie zameldowaliśmy się z numerem
32: ja – jako kierowca, mój syn jako pilot
i stoper.
Pierwszy przejazd poszedł gładko, starałem
się utrzymać tę samą prędkość, zaś “Junior” – opierając się o punkty orientacyjne
– łapał śródczasy. Pierwszy wynik: 3:29:83.
Emocje dopiero przed nami; dla pokrzepienia ducha i ciała w przerwie zahaczyliśmy o grochówkę, chcąc przy okazji ustalić
strategię drugiego przejazdu. Oczywiście
braliśmy udział dla dobrej zabawy, ale miło
byłoby zająć wysokie miejsce, zwłaszcza iż
wiele załóg startowało już drugi lub trzeci
raz, a my byliśmy “żółtodziobami”. Z niemałą tremą stanęliśmy powtórnie na starcie;
starając się naśladować poprzedni przejazd
ruszyliśmy, pilnując drogi – bacznie obserwowałem licznik, wskazówka nerwowo podskakiwała w okolicach 60 mil.
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- Podobny czas, tato – głos syna na chwilę
rozluźnia napięcie.
Stajemy na chwilę, “Junior” odbiera kartkę
z punktu kontrolnego – ruszamy.
Kręta, wąska droga, mimo niedużej rozwijanej przez nas prędkości, wymaga uwagi
– deszcze, jakie tędy przeszły, wypłukały na
jezdnię piasek, który na zakrętach daje się
odczuć – i nie jest to miłe.
- Przyspiesz trochę – odkręcam manetkę,
budząc wskazówkę szybkościomierza. Royal wychodzi na ostatnią prostą, nie patrzę
już na licznik, teraz wszystko w rękach syna.
- Zwolnij! – traktuję to jak komendę, odpuszczam gaz, zza ostatniego zakrętu widać już
metę, jeszcze kilkadziesiąt metrów.
- Trochę przyspiesz – wskazówka znów podskoczyła do góry, ostatni zakręt, ostatnie
metry – META!!!
Przepychając się między widzami, spokojnie zjechaliśmy na parking.
- I jak? – spytałem.
- Powinno być dobrze, tato – odparł.
Uśmiechnąłem się do siebie.
I było dobrze – w klasyfikacji generalnej zajęliśmy dziewiąte miejsce, a podsumowując
motocykle – trzecie.
Choć – tak naprawdę – największą przyjemnością był wspólny wyjazd.
Tekst: Dominik “SKURA” Kamiński
www.warsztatskury.pl
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Odziedziczyłem spadek

i co dalej…
Z pytań od czytelników.

W

poprzednim numerze kwartalnika
„Swoimi Drogami” rozważałem zawiłości
prawa spadkowego i skutków dziedziczenia
lub odrzucenia możliwości dziedziczenia
spadku. Przy odrzuceniu spadku w zasadzie nie musimy martwić się o skutki podatkowe, acz warto przechowywać dokumenty
(akt notarialny, postanowienie sądu) wskazujące, że spadek skutecznie odrzuciliśmy.
Tak samo ma znaczenie dla nas dokument
wskazujący, że nic nie odziedziczyliśmy. Kolejnym korzystnym dokumentem jest np.
wycena spadku, z której to wynika, że spadek ma większe ciężary niż pożytki. W tym
ostatnim jednak przypadku sprawy mogą
toczyć się w różny sposób. Jest to jednak
rzadka sytuacja, na dodatek skomplikowana zarówno z prawnego, jak i finansowego
punktu widzenia, a więc pominę ten wątek,
gdyż w takim przypadku potrzebna jest ścisła współpraca z prawnikiem.
W tym artykule chciałbym omówić dziedziczenie w prostej linii po najbliższych członkach rodziny.
Przypomnieć trzeba, że opodatkowanie
spadku będzie zależało od kilku czynników
w tym od stopnia pokrewieństwa, wartości
spadku oraz naszej aktywności względem
fiskusa. O ile należymy do najbliższej rodziny zmarłego i mieścimy się w tzw. grupie
zerowej to, na mocy art. 4a ustawy z dnia
28 lipca 1993 r. o podatku od spadków
i darowizn, nie zapłacimy żadnego podatku
spadkowego nawet jeśli majątek jest o dużej wartości!
www.SwoimiDrogami.pl

Warto więc pamiętać, że do tzw. grupy zerowej należą: małżonkowie, zstępni – czyli dzieci, wnukowie i prawnukowie, oraz
wstępni – czyli rodzice, dziadkowie, jak też
pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Do
najbliższej rodziny nie zaliczamy, synowej,
zięcia, teściów, kuzynostwa, wujostwa, partnerów życiowych, czy też zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa
i rodzeństwa małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych
zstępnych, jak też wszystkich dalszych
krewnych i osoby obce.
Jak widać, najbliższa rodzina w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn jest mocno ograniczona i nie do końca
pokrywa się z naszym codziennym odbiorem więzi rodzinnych.
Dziedzicząc majątek (tak nieruchomy jak
i ruchomy), pieniądze czy inne dobra trzeba
bezwzględnie pamiętać o terminach zgłoszenia nabycia spadku!
W przypadku, gdy dziedziczymy spadek po
najbliższych osobach należących do tzw.
grupy zerowej musimy pamiętać, że mamy
tylko sześć miesięcy na zgłoszenie spadkobrania (dziedziczenia) do właściwego dla
nas urzędu skarbowego.
Tak więc w miarę jak najszybciej, po otrzymaniu
poświadczenia
dziedziczenia,
a szczególnie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu spadku, koniecznie musimy złożyć zeznanie SD-Z2, aby uniknąć
zapłaty podatku.
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Gdy z jakichś przyczyn nie zgłosimy na
odpowiednim druku, w ciągu sześciu miesięcy od daty nabycia spadku, tego faktu
naczelnikowi dla nas właściwego urzędu
skarbowego, to mimo prawa do skorzystania ze zwolnienia z podatku, przyjdzie nam
jednak ten podatek zapłacić!
PAMIĘTAJMY!
W przypadku rozliczenia się z fiskusem
najważniejsza data, to data prawomocności postanowienia sądu lub poświadczenia
dziedziczenia.
Wypełniając druk SD-Z2 nie musimy się
zbytnio martwić o wartość dziedziczonego
spadku. Nie ma znaczenia, czy majątek
jest wart 10 tys. zł, czy 10 mln zł! Tak czy
inaczej, o ile należymy do spadkowej (w rozumieniu podatkowym) grupy zerowej i na
czas zgłosimy dziedziczenia, to nie zapłacimy nawet symbolicznej złotówki podatku!
Tak więc warto w zeznaniu SD-Z2 wykazać
wszystkie odziedziczone przedmioty, prawa,
majątek ruchomy i nieruchomy, pieniądze,
papiery wartościowe i inne składniki masy
spadkowej.
Przez chwilę należy skupić się nad dziedziczeniem praw, albowiem jest to szerokie
pojęcie prawne dotyczące np. roszczeń, wierzytelności, odszkodowań przyszłych, spraw
w toku, ale też zespół przyznanych uprawnień występujących w określonym stosun– Swoimi Drogami – 02/2014
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ku cywilnoprawnym. Można dziedziczyć np.
prawo do dziedziczenia, albowiem spadkodawca może być uprawniony do odziedziczenia spadku po dalszym krewnym lub nawet osobie obcej!
Powracając jednak do prawa w ujęciu
podmiotowym wskazać trzeba, iż prawo
podmiotowe jest więc zbiorem, taką nadrzędną kategorią pojęciową, określającą
sytuację prawną strony uprawnionej, czyli
w naszych rozważaniach spadkodawcy.
Innymi słowy w takim kontekście mówi się
o prawie własności i innych prawach rzeczowych, o wierzytelności, o prawach na
dobrach niematerialnych, prawach autorskich, prawach do odszkodowań itp.
Skoro mamy już świadomość szerokości
zakresu dziedziczenia, to jest oczywiste, że
lepiej wskazać w zeznaniu SD-Z2 wszelkie
swoje nawet mocno hipotetyczne prawa,
aby w okresie późniejszym, gdy się te prawa
ziszczą, nie spierać się z fiskusem, czy np.
wypłacone odszkodowanie jest objęte spadkiem i starym zgłoszeniem, czy też nie jest
nim objęte, a tym samym trzeba zapłacić
podatek! W takim przypadku skorzystamy
z pewnej preferencji, ale niestety nie unikniemy zapłaty podatku.
Z praktyki zawodowej wiem, że często
trudno ustalić prawidłową wartość np.
odziedziczonej starej WFM-ki, czy innego
zabytku motoryzacji. Jeszcze trudniej ustalić wartość części i podzespołów, bowiem
ofert w portalach internetowych, czy w ogłoszeniach jest sporo, a ceny najróżniejsze.
Powstaje więc pytanie o to, jaką przyjąć
wartość? Średnią, wyższą, czy może naj-

niższą? To samo dotyczy innych składników
spadku w tym garażu, samochodu albo
zbioru numizmatów. Z uwagi na nielimitowane zwolnienie z podatku spadkowego
dla najbliższej rodziny, nie ma znaczenia,
czy przyjmiemy wartość wyższą (najwyższą)
jaką znaleźliśmy, czy też inną wartość. Niemniej pamiętajmy, iż urzędy skarbowe muszą tę wartość weryfikować, a więc nie ma
sensu jej zaniżać. Nie zapłacimy podatku,
ale zmarnujemy czas na przymusowe i stresujące kontakty z urzędnikami fiskusa. Warto więc podać wartość średnią lub wyższą,
aby uniknąć niepotrzebnych sporów!
Po wypełnieniu zeznania SD-Z2 warto
zrobić kserokopię zeznania lub wydrukować w kopii w celu zachowania jako dowodu złożenia zgłoszenia i spełnienia warunku zachowania terminu. Oryginał zeznania
należy albo osobiście zanieść do urzędu
skarbowego i uzyskać potwierdzenie złożenia naszego formularza SD-Z2 w kancelarii
urzędu np. na jego kopii (tej uprzednio przygotowanej), lub też można wysłać za pomocą Poczty Polskiej (tradycyjnego, „starego”
operatora pocztowego) wypełniając jednak
specjalny załącznik będący zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

obcych. Wcale nie jest rzadkością, że sąsiad zapisuje nam w spadku swój stary motocykl, czy też dziedziczymy w wyniku ostatniej woli całe mnóstwo części. Te „graty”
mają często sporą wartość. Pamiętajmy, że
fiskus „wiecznie żywy” czeka na takie okazje, aby po wielu latach opodatkować nas
sankcyjną stawką 20% podatku spadkowego albo, co gorsza, uzna, że musimy zapłacić podatek od spadków wg ostatniego
przedziału skali, czyli kwoty stałej 2.877,90
zł i dodatkowo procentowej kwoty liczonej
wg stawki 20% podstawy (wartości spadku)
ponad 20.556,00 zł wyliczonej lub oszacowanej wartości spadku.
Ten temat szerzej opiszę w kolejnym numerze kwartalnika.
Mariusz Gotowicz

Otrzymanie tej tzw. zwrotki pozwoli nam
dowodzić, ze urząd dostał nasze zeznanie
SD-Z2 w terminie i tym samym zachowaliśmy prawo do zwolnienia z opodatkowania
podatkiem od spadków i darowizn.
Życie jest bogate w wydarzenia i niesie mnóstwo niespodzianek. Nie możemy
wyeliminować dziedziczenia po dalszych
krewnych, a nawet osobach zupełnie nam

REKLAMA

Zapraszamy do sklepu, w którym znajdzesz ciekawą ofertę
na części i oleje Motul oraz Castrol. Specjalizujemy się
w częściach do motocykli marki Kawasaki, której jesteśmy
subdealerem. Stając się naszym klientem, możesz korzystać
z ciekawych ofert jak i zarówno z programu rabatowego,
przewidzianego dla stałych klientów.

OLEJE

CZĘŚCI
AKCESORIA
CHEMIA

W naszej ofercie znajdziesz również części, akcesoria,
chemię do motocykli pozostałych marek (np. BMW, Honda,
Yamaha, Suzuki, Harley-Davidson ).
www.v-moto.pl
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Jeden krok (epilog)
autor:

Daniel Pałyga

Wiatr wdzierając się przez najmniejsze nieszczelności kasku szumiał, coraz mocniej wzbijając się z poziomu szumów na wyższy poziom
gwizdów, atakujący jego uszy, zagłuszający lekką pracę niewysilonego silnika Bmw. Po wielu latach znów uczył się na nowo wszystkich
smaków i doznań płynących z jazdy motocyklem. Czasem chciał zamknąć oczy wsłuchać się w silnik i przeraźliwy syk wiatru tak by ten
wydarł z jego umysłu czarną kartę jego przeszłości, tak by oczyścić duszę z tego, co dawniej rozpuściło w jej krystalicznie lustrzanej toni
czarna mętna substancje nałogu. Żałował swego życia...
Ale nie tak by chcieć z nim skończyć...
Skupiał się na drodze, na pędzącym wokół niego krajobrazie kiedyś znanym dokładnie dziś po latach krajobrazie tak bliskim i tak zapomnianym, tak dziwnie nieodkrytym. Przesunął palcem zasuwkę górnego wlotu na kasku, niech szum zagłuszy całkowicie moje myśli,
niech da mi odpocząć od przeszłości.
Ten obraz, ta postać, ciągle powracająca, jej ciemne włosy, błyszczące czarne oczy...
Ten dotyk na ramieniu, muśniecie opuszkiem małego palca czoła, te kilka słów, takich ciepłych, przeraźliwych, palących i lodowatych...
- Musisz walczyć....
Czy to była śmierć? Czy to ona po mnie przyszła?
Odkręcił śmielej żeby dziki szum powietrza wytrącił to, co było w jego umyśle, by wywiał z jego głowy cały ból.
***
Opasłe tomy jakichś książek wypinały swe skórzane grzbiety dostojnie prezentując się na półce. Siwiejący mężczyzna o freudowskich
rysach kątem oka, spod okularów zerkał na swój zeszyt z notatkami. Potarł spiczasta brodę, poprawił okulary, jeszcze raz potarł gęsto
zarośniętą brodę, spojrzał na pacjenta.
- O czym chciałby pan porozmawiać?
Młody mężczyzna odziany w starą motocyklową kurtkę, siedzący w skórzanym fotelu, oderwał wzrok od księgozbioru, wbił go na chwilę w
podłogę podziwiając esy i floresy rozrysowane na dywanie. Wzory, które korzeniami uderzały gdzieś w perskie klimaty.
Westchnął ciężko.
Ciemnobrązowe mętne oczy spojrzały na siedzącego za biurkiem Freuda.
- Niech pan mi powie, czy jest na tym świecie coś, co potrafiłoby wymazać ze mnie ten szlamowaty posmak życia, coś, co nadałoby mu
prawdziwy sens? Coś, co rozświetliłoby mroki mojej duszy? Wydarłoby mnie wampirycznym wspomnieniom pojawiającym się w środku
nocy z znikąd? Czy jest coś, co pozwoli mi poczuć się lepszym?
Terapeuta znów potarł brodę, zamyślił się. W głowie już szukał naukowego wyjaśnienia dla tego pytania. Analizował wszelkie psychologiczne prawa, zasady, rozplanowywał wypowiedź i budował jej wielopoziomowy niepewny wymiar, który miałby usatysfakcjonować klienta,
ale nie dać mu konkretnej odpowiedzi. Chciał wysondować jego stan psychiczny, dać mu tylko chwilowe uczucie ukojenia tak by w długofalowej perspektywie zgłębić całość jego psychiki. Tylko czy to jest w ogóle możliwe?
Źrenice lekko mu dygotały od natłoku myśli. Spojrzał w notatki, wstał i podszedł do okna, z którego można było obserwować mały park
otulony zielenią tuj.
Obrócił się ku pacjentowi...
***
Znów mu się to śniło...
Odwyk po raz kolejny powrócił w snach...
Ona także...
Znów czuł zimną stal bocznego wózka Urala, woń nagrzanego aluminiowego bloku silnika. Pamięta jak chciał podnieść dłoń, dotknąć
manetki. Podnieść się i nie wiedzieć dlaczego i po co trącić rolgaz tak by gaźniki złapały trochę nadprogramowego paliwa.
Dwie postacie, ich glosy...
Jeden tak bardzo znajomy...
Chciał skupić wzrok..
Rozpoznać osobę...
Lecz ta mgła, te wirowanie świata...
Szary...
www.SwoimiDrogami.pl
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To ty....
Odwyk...
Pamięta...
Wciąż czuje...
Piekącą igłę venflonu wbitą w dłoń. Skórzane pasy przypinające go do łóżka...
Słony smak potu oblewającego jego twarz. Smród tego potu, przeraźliwe dreszcze klujące milionem małych igieł po krzyżu, przechodzące
wzdłuż kręgosłupa i wbijające się całą długością w kark, paraliżując ciało, odbierając dech.
Boli...
Żyły tak bardzo pieką.
Czuje płynący w nich kwas, palący przeraźliwy ból...
I ona...
Widzi ją...
Niby jak przez mgłę, ale bardzo wyraźnie.
Pamięta kruczoczarne długie włosy...
Smolnie hebanowe oczy, błyszczące tak głęboko, ciepło, litościwie a może złowrogo?
Kim ona jest?..
Znów jej dotyk....
Zerwał się cały mokry, zimne ciarki przeszły mu po plecach...
Usiadł na krawędzi łóżka, schował głowę w dłonie, wyrównał oddech...
***
Psychoterapeuta założył nogę na nogę i w lekko zgarbionej pozycji starał się dokładnie zapamiętać każde jego słowo i gest.
- Ten sen powraca. Ciągle. Cały czas widzę tą postać, co pan o tym myśli doktorze? Może powinienem zrobić krok do tyłu? Odkryć przeszłość, która tak mnie zniszczyła?
Freud zmarszczył czoło. Nie wiedział, co odpowiedzieć. Szybko analizował każde jego słowo, poprzednie wizyty.
Potarł spiczasta brodę gładząc zarost, poprawił teatralnie okular.
***
Bmw ujeżdżane niegdyś przez Szeryfa świetnie dawało sobie radę w trasie. Szum wiatru, syk opon, rzędowy pomruk silnika i niezwykły
komfort jazdy były czymś, co uspokajały go przed tymi chwilami, które już za jakiś czas mogły zburzyć to, nad czym ostatnio pracował.
Wiedział jak duże jest ryzyko, ale miał nadzieję że ta wizyta mu pomoże.
Wbił wyższy bieg. Dźwignia delikatnie poruszyła się w górę, krótkie kliknięcie potwierdziło wyższe przełożenie, na które wskoczył silnik.
Obroty delikatnie spadły, choć nie osłabiły pięknego pomruku silnika.
Czasem odrywał wzrok od asfaltowego szlaku i kątem oka rzucał na śmigające obok niego wiejskie chatki, lasy, polany.
Nie zatrzymywał się.
Pędził korzystając z połowy możliwości tabunu koni skrywanych pod pakietem ciężkich, potężnych owiewek.
Bał się odkręcić mocniej, zbyt długo nie jeździł, znów odkrywał możliwości, jakie daje jednoślad, powoli starał się ujarzmić jego dzikość,
poznać jego możliwości i okiełznać je tak by czerpać z nich pełnię radości i satysfakcji.
Jesienna aura nie zachęcała do ostrej jazdy.
Leśna mgła, co raz rozmywała w swej mlecznej toni światło reflektora Bmki. Osadzała się na owiewce, opadała na wizjer kasku.
Co raz palcem wskazującym przecierał z niego skondensowane opary wodne. Czuł jak kurtka i dżinsy lekko mu wilgotnieją. Jeszcze kawałek i będzie na miejscu...
Na tym miejscu...
Gabaryty motocykla utrudniały manewrowanie w prlowskich uliczkach niegdyś pięknego i tętniącego życiem miasta, a dziś będącego
miastem ludzi zniszczonych i umarłych. Miastem ludzi wyklętych.
Poznał to miejsce, powybijane okna, walące się mury, brzozy rosnące na dachu biurowca, nieudolne graffiti na murach.
Zaparkował na kawałku betonowego podjazdu, wysunął boczną stopkę zgrabnym kołyśnięciem kładąc na niej motocykl.
Zsiadł, zdjął kask, wziął go pod ramię. Nabrał powietrza w płuca prosząc w duchu Boga, by dał mu siłę.
Nie mogę upaść. Wpaść znów w to bagno, w bagnie nie ma światła...
Wciąż brak mi mojego światła, nadziei, czegoś, co rozświetliłoby moja ponura dusze.
Ruszył w stronę dawnej meliny.
Zapach moczu, kurzu i pustki zatykały mu nozdrza.
Mijał kolejne drzwi, mgliste wspomnienia poszarpane, nielogiczne, dziwne, wpadały w jego umysł mącąc to, co i tak było już mętne.
Wszedł na piętro, poznał nieczytelna tabliczkę na drzwiach.
Tak, pamiętam...
Te bezwładne znarkotyzowane ciała wyjące z głodu i bólu.
Ich potworny zapach..
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Pamiętam...
Wbijaną powoli w przedramię igłę, wbijaną ostrożnie, tak by przypadkiem nie zmarnotrawić ani jednej kropli narkotyku. Delikatne swędzenie żył, mroźne ciepło przeszywające organizm.
Uczucie odpływania.
Boże, w jakim ja gównie siedziałem.
Spojrzał na biurko, zza którego go wyciągnięto, na porozwalane przedmioty, kawałki gazet, mebli, na jakieś dokumenty, zdarte zasłony,
bełkotliwe napisy na ścianach..
Podniósł lezącą na ziemi strzykawkę...
***
- Wie pan panie doktorze. Jak patrzę w lustro często widzę tam moją twarz sprzed odwyku, choć nie wiem jak wtedy wyglądałem. Nie
pamiętam siebie z tamtych lat.
Jednak, gdy staje przed lustrem widzę tam swoją twarz wyglądającą jak jakieś uschłe, zepsute widmo człowieka. Widzę twarz pokryta
bólem, nienasyceniem narkotycznej nostalgii. Twarz siną, brudną, nieogoloną. Twarz, której oczy wypaliły się już dawno i teraz świecą nie
głębią duszy,nie jej blaskiem a pustką i ciszą nicości...
***
Zegarek ospale przesuwał swoją wskazówkę sekund po każdym obrocie silnym cyknięciem przestawiając ostry wskaźnik minut kilka
milimetrów bliżej ku końcowi pracy.
Nie żeby nie lubił swojej pracy.
Wręcz przeciwnie pochłaniała go dosyć mocno, pozwalając nawet w jakimś stopniu zapomnieć o tym, co robił jeszcze nie tak dawno temu
i w jakimś stopniu zrehabilitować swoje nędzne życie odkupując winy przez pomoc potrzebującym.
Dziś spokój pracy zakłócało mu stojące za oknem Bmw, czekające na kolejna krotką podroż.
Dziś miała to być podróż relaksacyjna...
Cyk...
Cyk...
Cyk...
Cyk...
Cyk...
Wskazówka minut wskoczyła na 12, wskazówka godzin przesunęła się niemrawo na 4. Szybko poderwał się z krzesełka. Biurko ogarnął
kilka minut wcześniej żeby nie tracić na to swojego wolnego czasu. Zerwał z wieszaka skórzaną kurtkę, złapał kask i wielki futerał, który
przerzucił sobie przez plecy.
Już tylko kilka stopni schodów i drzwi dzieliły go od skrawka wolności.
Podróż czas zacząć.
Kluczyk w stacyjkę...
Błysk kontrolek.
Klikniecie przycisku startera, krótki warkot rozrusznika przechodzący w pomruk silnika.
Usiadł w kanapie delikatnie zdejmując motocykl z bocznej podstawki. Zrobił to w ułamku sekundy, błyskawicznie podrywając bmw do
jazdy.
Wiej wietrze...
Oczyść ma dusze i umysł...
Bakcyl jazdy sterował nim jak zaprogramowanym robotem przerzucając biegi, hamując i przyspieszając machinalnie, dzięki niemu czuł
motocykl coraz lepiej.
Codzienna trasa z domu do pracy z pracy do domu, dzisiaj miała się wydłużyć o kilkanaście kilometrów.
Znał wszystkie zakręty, każda prostą, znał zapach mijanych wsi, lasów, szum starego polepionego asfaltu powoli nawet uczył się rozmieszczenia kolein.
Mimo machinalizacji siebie i znajomości trasy, jazda zawsze dostarczała mu niezapomnianych doznań, nie nudziła się i nie pozwalała na
monotonie.
Dojechał do skrzyżowania, tym razem zamiast odbić w prawo, prawie nie zwalniając wykorzystał pierwszeństwo przejazdu skręcając w
lewo.
Ten krajobraz tez znał, nie tak dobrze, ale znał.
Nie skupiał na nim uwagi, po prostu jechał.
Wiatr szumiał, opony kleiły się do asfaltu a silnik coś szemrał przez tłumiki...
Dojechał do celu podjeżdżając pod skromny park, będący sercem miasteczka i oazą spokoju.
Ustawił motocykl, rozpakował ukrytą w futerale gitarę.
Oparł się o pień kasztana, powoli przesuwając palce po gryfie gitary.
Te same odnajdowały się na kawałku drewnianego instrumentu i paru strunach trafiając idealnie w dźwięki.
www.SwoimiDrogami.pl
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Spojrzał w niebo wyciągając z głowy kolejny bluesowy kawałek do zagrania.
Przeciągnął kostka po strunach.
Zamknął oczy...
Niepewnym drżącym głosem wydobył z siebie
Wołali na nią, ej “Słodka”...
To wszystko co, to wszystko co o niej wiem
Zawsze pod tą samą bramą wschodziła gwiazda jej
Świeciła nam
Czasem tuż za rogiem stanęła ci twarzą w twarz
I nie mógł nikt oprzeć się pokusie jej włosów rozwianych
Kiedy szła ulicą, neony traciły swój blask
Kiedy szła ulicą, neony traciły swój blask
Dziś jesteśmy sami i “Słodkiej” nie ma już wśród nas
Nawet ślad spod tamtej bramy rozmył deszcz
Nawet ślad spod tamtej bramy rozmył deszcz
Ślad..., deszcz...
Wołali na nią “Słodka”, to wszystko co o niej wiem
Przedłużył solówkę dodając parę akordów od siebie.
Dźwięk gitary lekko cichł...
Otworzył oczy...
Stała przed nim.. .
Ona...
Czarnowłosa, ciemnooka, delikatna, słodka...
- Widzę ze walczyłeś i wygrałeś...
- To ty, myślałem że nie istniejesz że...
- Jestem wolontariuszem w ośrodku odwykowym... Byłam przy Tobie jak walczyłeś...Wierzyłam że wygrasz...
Gitara lekko zabrzmiała wydychanym przez niego ciężarem chwili nabrzmiałym w płucach.
***
- Wie pan, jest na świecie jedna rzecz, która potrafi wyrwać z człowieka wszystko, co najgorsze. Pomaga mu zapomnieć o swojej przeszłości, zacząć wszystko od nowa i uwierzyć w siebie. To miłość. I jej oczy.
Freud zmrużył oczy z lekkim niedowierzaniem, wyprostował się.
Chyba odetchnął z ulgą.
***
Leżeli razem gdzieś na leśnej polanie, wpatrując się rozkochanym wzrokiem to w swoje radosne twarze, to w niebo błogo myśląc o tym,
co przed nimi, o tym jak im razem dobrze. Ściskali swoje dłonie jak nastolatkowie, którzy po raz pierwszy poczuli bliskość drugiej osoby...
Cieszył się że ją ma, że nie jest już sam, odnalazł swoje życie.
Wiatr wiał spokojnym lekkim podmuchem, czysty umysł już nie potrzebował jego szumu.
W oczach znów zajaśniała głębia duszy.

Daniel Pałyga
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KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY

W naszych konkursach z poprzedniego numeru
zwyciężyli i nagrody otrzymują:
Jerzy W. (@wp.pl)
Piotr P. (@gmail.com)
Dominik L. (@wp.pl)
Dariusz O. (@vp.pl)
Iwona G. (@interia.pl)

Gratulujemy serdecznie!

Nagrody ufundowała stacja Travel Channel Polska.

KONKURS 1

KONKURS 2

Zgodnie z informacją ze strony 136
pierwsze dwie osoby, które przyślą do
nas mail z hasłem “odwaga literacka”
otrzymają w nagrodę egzemplarz książki “Zjadłem Marco Polo” ufundowany
przez Wydawnictwo „Bezdroża”.

Na najciekawsze zdjęcia
z motocyklowych wakacji.

Wakacje właśnie się zaczęły, więc do
roboty! Czekamy na wasze zdjęcia: ciekawe, śmieszne, wzruszające, romantyczne, seksowne, zaskakujące, inspirujące...
Przyjmujemy do 5 zdjęć na osobę.
Jury zupełnie nieobiektywnie wybierze
te, które uzna za stosowne i nagrodzi
wspaniałymi gadżetami, ufundowanymi
przez Travel Channel Polska!

Na Wasze prace czekamy tam gdzie zwykle: konkurs@swoimidrogami.pl

FELIETON

Lokowanie
produktu
autor:

Wojtek Kopczyński

Wczoraj przysiadłem się na chwilę do żony oglądającej w telewizorze jakiś „serial familijny”. W ciągu pięciu minut mój spostrzegawczy wzrok zanotował: jaki samochód najbardziej nadaje się dla
wielodzietnej rodziny, jakiej firmy sprzęt AGD najlepiej sprawdza się w rodzinnej kuchni, jakiego
producenta składników serialowa pani domu używa do przygotowania obiadu... Zrezygnowałem
z dalszego wspólnego oglądania, gdy główny bohater przez minutę w kółko powtarzał, że ma
ochotę na „czipsy bekonowe”, a nie ma mu kto ich przynieść...
Zacząłem się zastanawiać nad skutkami oddziaływania kryptoreklamy, artykułów sponsorowanych i lokowania produktów, na nas – motocyklistów. Bo, że my – motocykliści, jesteśmy inni od „normalnych” ludzi, to akurat wiemy. Ciekawe tylko, czy wiedzą o tym reklamodawcy.
Nie jest tajemnicą, jakie motocykle wychodzą zwycięsko z redakcyjnych testów w niektórych pismach motocyklowych. Wiemy, że to nie
przypadek, gdy znany dziennikarz motoryzacyjny pojawia się w programie telewizyjnym w takiej a nie innej kurtce motocyklowej, eksponując odpowiednio logo producenta. To oczywiste, że za to by gwiazda filmowa, bohater filmu akcji w scenie pościgu, jechała takim a nie
innym modelem motocykla – ktoś musi zapłacić ciężkie pieniądze. Pytanie tylko, czy to rzeczywiście na nas działa, skoro wiemy, że to
„lipa”?
Być może ja – jako naiwny klient w supermarkecie, pozostawiony sam sobie, dam się ponieść kampaniom reklamowym, robiąc tygodniowe zakupy, ale już jako „motocyklista” szukający kasku czy oleju silnikowego, na pewno będę kierował się czym innym niż sponsorowane
artykuły w motocyklowej gazecie. Co innego reklamy zamieszczane w oddzielnych blokach. To akurat rozumiem i traktuję jako „signum
temporis”. Jednak nie chcę żyć w czasach, gdy ktoś stara się wykreować przed moimi oczami jakąś nierealną rzeczywistość w imię lepszej
sprzedaży. Poza tym, w przypadku dojrzałych motocyklistów to nie ma sensu. Dlaczego tak uważam? Ponieważ myślę, że motocykliści
są wyciągnięci z innego pieca niż reszta rodzaju ludzkiego. Życie codzienne na drogach nauczyło ich nieufności do otoczenia. Wiedzą,
że muszą sami o siebie zadbać, bo przez pozostałych użytkowników dróg są postrzegani jako pojazdy drugiej kategorii. Korzenie takiego postrzegania tkwią jeszcze w czasach PRL-u i pewnie dużo wody w Wiśle upłynie, nim to się zmieni, ale dzięki temu nauczyliśmy się
kierować własnym rozumem, nie ufając nikomu. My motocykliści nauczyliśmy się jeszcze jednego: wiemy, że próbując zaoszczędzić parę
groszy, kupując gorsze jakościowo rzeczy, ryzykujemy własnym zdrowiem lub życiem. Pęknięcie łańcucha lub opony w czasie jazdy motocyklem niesie za sobą o wiele poważniejsze konsekwencje niż podobna przygoda w samochodzie, a to, jaki kask czy kurtkę mamy wtedy
na sobie, zadecyduje o tym, czy wylądujemy w szpitalu, czy nie.
Motocykliści w naszym kraju, jeszcze do niedawna nie byli żadnym „targetem” dla speców od sprzedaży. Zanim dokonali wyboru, „co
warto kupić”, musieli na własnej skórze doświadczyć, czy dobrze wydali pieniądze, czy też nie. Dlatego mają w genach zakodowaną
nieufność do wszelkich nowości. Trzymają się sprawdzonych rozwiązań i trudno ich namówić na jakieś „eksperymenty”. Motocyklista –
w przeciwieństwie do innych klientów – musi znać się od podszewki na tym, co kupuje, bo w większości przypadków sam zajmuje się
serwisem i naprawami swoich skarbów garażowych. Dlatego nie wystarczy, że pan ekspedient wciśnie im towar z uśmiechniętą buzią
gwiazdy sportu lub celebryty na opakowaniu, by zaraz lecieli z nim do kasy.
Czyżby o tym wszystkim nie wiedzieli redaktorzy programów i czasopism motocyklowych, zamieszczających tzw. „sponsorowane artykuły”? Przecież to też motocykliści? Ano oni pewnie to wiedzą – bo są motocyklistami, ale cóż z tego, gdy marketingowcy giganta prasowego,
który wykupił te pisma już nimi nie są? Jak im wytłumaczyć, że polityka reklamowa, która przyniosła sukces w wydawaniu miesięcznika
dla posiadaczy psów czy tygodnika dla kobiet, nie da rezultatów w przełożeniu na czasopismo dla „niereformowalnych” motocyklistów?
Jak im wytłumaczyć, że są jeszcze czytelnicy, którzy wyżej cenią sobie rzetelne, długodystansowe testy konsumenckie od kolorowych prezentacji z wiadomym wynikiem końcowym? Jak im wytłumaczyć, że zamiast podnosić prestiż gazety, na której wychowało się pokolenie
motocyklistów – podkopują tylko zaufanie do niej czytelników?
Ktoś pewnie zaraz mi odpowie: „Dobra, dobra... wymądrzasz się, bo jesteś „nikim” w motocyklowej prasie i żaden producent do ciebie
nie zadzwonił z propozycją przekazania na pół roku motocykla „w celach testowych” lub noszenia za friko stroju motocyklowego, wymienianego co roku na nowy model. Wtedy ciekawe – jakby wyglądały twoje felietony i artykuły?”
Otóż uważam, że prawdziwy motocyklista – tzn. taki, dla którego motocykl to sposób na życie, a nie tylko chwilowa przyjemność – najwyżej ceni sobie wolność wyboru i niezależność. Jeśli kiedyś w przyszłości „Swoimi Drogami” stanie się wiodącym pismem motocyklowym
i dzięki temu jakiś sponsor w końcu usłyszy o mnie i zaproponuje mi pół roku „jazd testowych”, a ja się zgodzę – uszczypnijcie mnie i przypomnijcie mi słowa, które napisałem w tym felietonie.
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W OBIEKTYWIE

Joanna Luka Sychowicz
Kobiety i Motocykle Model:
MUA: Katarzyna Berć

2014 Moto: Kawasaki W800 2011r
Foto: Igor Godlewski
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PATRONAT SD

Wydawnictwo Buk Rower

wznawia “Pełną kontrolę” Lee Parksa. To
obok “Motocyklisty doskonałego” Davida
L. Hougha i “Przyspieszenia” Keitha Code’a najbardziej znany poradnik, dotyczący
techniki jazdy na motocyklu. Zawarto w nim
wskazówki, jak nauczyć się kontroli nad
motocyklem – co zrobić, by motocykl jechał
tam, gdzie chcemy i wtedy, kiedy chcemy.
Skupia się na technikach jazdy ulicznej, nie
torowej.
Czytelnik uczy się samodzielnie diagnozować problemy i korygować popełniane przez
siebie błędy.
Tradycyjnie książkę każdy nasz Czytelnik będzie mógł zamówić ze zniżką na stronie internetowej www.bukrower.pl, w “SD” pojawi
się recenzja tejże pozycji, a Czytelnicy będą
mogli wygrać ją w jednym z konkursów.
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Świątynia Stali

Motorrad Museum Heinz Luthringshauser e.V.
autor:
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Hubert Pawłowski
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Otterbach to zwyczajne, niewielkie
miasteczko w dalekiej Nadrenii, tam
gdzie diabeł mówi „gute Nacht”. Jest
ono z gatunku tych, w których próżno
szukać czegoś charakterystycznego.
Mimo wszystko warto tu przyjechać,
a to za sprawą pewnego muzeum motocykli. Dodać należy, że jest to muzeum
bardzo nietypowe, zarówno ze względu
na miejsca w którym się znajduje, jak
i osobę jego założyciela, Heinza Luthringshausera.

Pan Luthringshauser swoją pasję motocyklową realizował dwutorowo. Z powodzeniem brał udział jako zawodnik w wyścigach,
zdobywając w 1970 roku, wraz z partnerką
Armgard Neumann, tytuł Mistrza Niemiec
w klasie Sidecarów 500 ccm. W 1972 roku
mógł pochwalić się już tytułem Vice-mistrza
Świata zdobytym wraz z Hansem-Jürgenem
Cusnikiem*, zaś w 1974 roku zwyciężył
z Hermannem Hahnem w Tourist Trophy
(TT) podczas słynnego wyścigu na Wyspie
Mann. Wielokrotnie triumfował również
w pomniejszych imprezach.
Poza tym z zamiłowaniem kolekcjonował
stare motocykle. Z czasem jego zbiory rozrosły się, osiągając imponujące rozmiary.
W 1980 roku Heinz Luthrigshauser zakupił
jeden z największych budynków w Otterbach – stary kościół protestancki, który po
remoncie i dokonaniu koniecznych adaptacji, stał się siedzibą Motorrad Museum Otterbach. Mistrz szefował mu osobiście aż do
swojej śmierci w 1997 roku.
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W swoich zbiorach muzeum posiada kilkadziesiąt maszyn, dokumentujących przeszło
osiemdziesięcioletnią historię rozwoju motocykli. Oczywiście dominują tu pojazdy niemieckie: od Adlera, poprzez BMW, DKW…
aż do Zündappa. Jednak w kolekcji nie
brakuje także motocykli: amerykańskich,
brytyjskich, czechosłowackich, duńskich,
francuskich, japońskich i włoskich producentów.
Sympatycy BMW na pewno będą zadowoleni. Oprócz bogatego zbioru kompletnych
motocykli, podziwiać można także półlitrowy silnik M2B15 z lat 1920-1923, będący
pierwszym bokserem BMW. Jednak pierwotnie był to przenośny silnik przemysłowy,
a do motocykla trafił przez przypadek i nie
za sprawą BMW…
Piętro, dobudowane na wysokości chóru,
bezsprzecznie należy do maszyn sportowych. Wśród nich szczególnie wyróżniają
się przedwojenne dwusuwy DKW, które już
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DALEJ JEŹDZIMY
pod koniec lat dwudziestych XX wieku wyposażono w chłodzenie wodą. Ciekawym
eksponatem jest wyścigowy Harley – Davidson z 1968 roku. Jego silnik, o pojemności
250 ccm jest… dwusuwem i rozwija moc
większą od swoich ówczesnych „braci”, potężnych V – twinów. Blok wschodni dzielnie
reprezentuje rajdowa Jawa 350 z 1952
roku, której każdy z cylindrów zasilany jest
osobnym gaźnikiem.
Honorowe miejsce należy do dwóch sportowych sidecarów BMW. Jeden z nich jest
w wersji szosowej, drugi terenowej. Jak nietrudno się domyślić, są to maszyny, na których ścigał się i zdobywał swoje tytuły sam
Mistrz Luthringshauser. Ducha tych dawnych zmagań można poczuć dzięki licznym
fotografiom i trofeom.
Kolekcję maszyn sportowych zamykają motocykle żużlowe oraz motocykl specjalny,
używany dawniej podczas wyścigów kolarskich.

www.SwoimiDrogami.pl
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Zbiory obejmują także wszystko, co powiązane jest z jednośladami. Od starych banerów reklamowych, poprzez dawną odzież,
aż po dość prozaiczne przedmioty, których
na co dzień używali nasi dziadkowie i ojcowie motocykliści. Szczególnie urzekła
mnie metalowa bańka na benzynę, z dużym
ostrzegawczym napisem „Zweitakter Mischung” (mieszanka dla dwutaktów) i ręcznym mieszadłem, którym to urządzeniem,
energicznie „pompując”, należało niesforny olej wymieszać z benzyną, oczywiście
po uprzednim jego dokładnym odmierzeniu. Jak przez mgłę pamiętam jeszcze taki
sprzęt… Cóż, życie naszych dziadków nie
było lekkie…
Dla tych, którzy chcieliby odwiedzić kościół
w Otterbach i tak jak ja doznać nawrócenia,
mam kilka wiadomości. Dobrych i złych.
Dobra wiadomość jest taka, że wstęp kosztuje zaledwie 2€ od osoby, co na warunki
zachodnioniemieckie oznacza „prawie za
darmo”. Złe wiadomości są zaś takie, że
Muzeum, nie dość, że czynne jest tylko
w niedziele i święta w godzinach od 10.00
do 12.30 i od 13.30 do 17.00, to na dodatek tylko w okresie od kwietnia do października.
Na szczęście istnieje jeszcze możliwość telefonicznego umówienia się na zwiedzanie.
Hubert Pawłowski

Więcej informacji na:

www.motorradmuseum-heinz-luthringshauser.com

Kariera sportowa Heinza Luthringshausera
(jęz. niemiecki):
http://www.motorsportstatistik.com/
Rennsportstatistik-Deutschland/SWFahrer/Luthringshauser/Luthringshauser.
htm

* Hans-Jürgen Cusnik zginął w wypadku w przedostatnim
biegu w sezonie 1972, podczas Grand Prix Czechosłowacji;
Heinz Luthringshauser odniósł obrażenia.
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PIERWSZY POLSKI MOTOCYKL
LECH

autor:
Lech – polski motocykl produkowany w Opalenicy w latach 1929-1932
z silnikiem dwucylindrowym o pojemności około 500 cm. Pierwszy polski
motocykl.

Damian Niewiadomski

Po roku przygotowań, 1 stycznia 1929 roku,
w Opalenicy przy ul. Poznańskiej nr 38
(miejsce dzisiejszego Banku PKO BP S.A.)
Wacław Sawicki i inż. Władysław Zalewski
(reemigrant ze Stanów Zjednoczonych)
oraz opaleniczanin Józef Braniewicz utworzyli pierwszą w Polsce Fabrykę Motocykli,
której produkt otrzymał symboliczną nazwę
„LECH”. Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, że duża liczba podzespołów powstawała na miejscu w zakładowych warsztatach i odlewni.
Dwucylindrowy,
trzybiegowy
motocykl
o mocy 5 KM zaprezentowany został już
w 1929 roku na Państwowej Wystawie Krajowej w Poznaniu, na której doceniono motocykl – uhonorowaniem srebrnym medalem
tejże imprezy. Rok później na Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystyki motocykl otrzymał list pochwalny. Od samego
początku istnienia fabryki, jej pomysłodawcy czynili starania o uzyskanie zamówień na
dostawę „LECHA” dla wojska. Inicjatywa ta
spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem ze
strony Ministerstwa Spraw Wojskowych. Po

www.SwoimiDrogami.pl
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raz pierwszy już 23 stycznia 1929 roku Opalenicę odwiedzili przedstawiciele Instytutu
Badań Inżynierii, których opinia o produkcie
i samym zakładzie pozwalała mieć nadzieję
na uzyskanie rządowych zamówień.
W tym czasie „LECH” doskonale radził sobie w krajowych rajdach, takich jak (regularność jazdy): Poznań – Gniezno – Bydgoszcz
– Grudziądz – Leszno – Poznań oraz non
stop: Poznań – Bydgoszcz – Poznań, zajmując w tych imprezach punktowane lokaty.
Na LECHach jeździli zawodnicy Poznańskiej
UNII (Ildefons Czerniak) i warszawskiej LEGII (Tadeusz Frankowski). Konieczność pozyskania kapitału poprzez przekształcenie
w spółkę akcyjną nie pomogły przetrwać
kryzysu ekonomicznego i w 1932 r. Pierwsza Polska Fabryka stała się jego ofiarą, zaprzestając produkcji.
Historia polskiej motoryzacji niejedno ma
imię i naprawdę możemy być dumni z tego,
że tak wielu wspaniałych inżynierów zrodziła nasza ziemia.

– Swoimi Drogami – 02/2014
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W okresie międzywojennym, pomijając
oczywiście samochody i motocykle licencyjne, powstało wiele konstrukcji, które
do dziś zaskakują genialnością rozwiązań.
Warto wspomnieć o inżynierze Tańskim,
jego konstrukcjach samochodowych, polskich motocyklach Sokół, polskich samolotach. Jednak bardzo ciekawą i mało znaną
marką jest motocykl Lech, który zupełnie
spokojnie można nazwać pierwszym polskim motocyklem. Produkowany był w Opalenicy. I właśnie temu motocyklowi, a właściwie jego legendzie, poświęcony jest ten
materiał.
Gdyby przeciętnego warszawiaka, ba przeciętnego Polaka zapytać, z czym mu się kojarzy nazwa Opalenica, odpowiedź brzmiałaby – z niczym. Być może znakomitsi
erudyci skojarzyliby z historią rodu Opalińskich i tyle. A przecież jest jeden wyróżnik
tego sympatycznego miasteczka, jedno wydarzenie, które czyni z Opalenicy wyjątkowe
miejsce w Polsce. To tutaj bowiem 1 stycznia 1929 roku powstała pierwsza w Polsce
fabryka motocykli. Tak, to właśnie tutaj powstał pierwszy polski motocykl o symbolicznej nazwie „Lech”.
O tym fakcie wielu mieszkańców Opalenicy
zapewne słyszało dzięki publikacjom w prasie lokalnej, jak np. artykuł pana Zygmunta Dudy z 1984 roku. Mam jednak nieodparte wrażenie, że zarówno mieszkańcy,
jak i władze Opalenicy, nie doceniają tego
wyjątkowego wydarzenia w skali nie tylko
regionu, ale i całej Polski. Każde inne miasto w Polsce i w Europie uczyniłoby z tego
wydarzenia okazję do promocji, ściągnięcia
rzeszy turystów, fanów motoryzacji z kraju
i z zagranicy. Może powstałoby muzeum,
może odbywałyby się dni polskiej motory02/2014 – Swoimi Drogami –

zacji, może... pomarzyć dobra rzecz. Co to
bowiem obchodzi Opaleniczan? Po co ten
szum? [od redakcji: p. Tomasz Szczerbicki
przypomina, że kilka lat temu władze Opalenicy zleciły mu kwerendę archiwalną dot.
LECHA; natomiast nie wiadomo czy powiodły się plany budowy repliki motocykla].
A no po to, by nieco zbulwersować i zburzyć
„święty spokój”. Po to, by w zunifikowanym,
zeuropeizowanym kraju nie zapomniano, że
byliśmy i jesteśmy w stanie budować i tworzyć samodzielnie, że również w dziedzinie
techniki, potrafiliśmy konstruować pojazdy, nie tylko nie ustępujące innym nacjom
a niejednokrotnie je wyprzedzające.
Dane techniczne – model 1929
Silnik – dwucylindrowy w układzie widlastym,
czterosuwowy, dolnozaworowy, napędzał koło
tylne za pomocą łańcucha
Średnica cylindra x skok tłoka/pojemność
skokowa – 64 x 78 mm/500 cm3
Moc – 5 KM (3,7 kW)
Skrzynia biegów – o 3 przełożeniach, sterowana ręcznie
Zapłon – iskrownikowy
Rama – rurowa, pojedyncza, dwie belki górne:
nad- i podzbiornikowa
Zawieszenie przednie – widelec trapezowy,
resorowany 2 sprężynami płaskimi, z amortyzatorem skoku
Zawieszenie tylne – sztywne
Hamulce mechaniczne – ręczny i nożny na
tylne koło (taśmowy i szczękowy)
Prędkość maksymalna – około 75 km/h

Takim wydarzeniem w pierwszych latach
niepodległości II Rzeczypospolitej było założenie przez pana Wacława Sawickiego
zakładu w Opalenicy: „Lech” Pierwsza Fabryka Motocykli w Polsce. Inżynier Władysław Zalewski, jak i wielu wówczas rodaków, pełen entuzjazmu i wiary w odrodzoną
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Polskę, powrócił z emigracji w Ameryce, by
wykorzystując zdobyte doświadczenie zaprojektować i skonstruować pierwszy polski motocykl. Motocykl „Lech” wykonany
w Opalenicy wystawiono już wiosną 1929
roku na Targach Poznańskich.
W piśmie „Samochód”, wychodzącym w Poznaniu, w relacji z targów, tak odnotowano
to wydarzenie: „Wszelkie cechy pracy solidnej i trwałej spotykamy również w jednym
polskim motocyklu „Lech”, rodem z Opalenicy”. To bardzo dobre świadectwo na
starcie, zapewne uskrzydliło jego twórców,
którzy rozpoczęli starania o uzyskanie zamówienia Ministerstwa Spraw Wojskowych
na dostawę swoich motocykli dla Wojska
Polskiego.
W tej sprawie już 19 grudnia 1929 roku wystąpiono z zapytaniem: „... czy o ile motocykl zostanie uznany za odpowiedni przez
Ministerstwo, możemy liczyć na stałą dostawę dla wojska?”
Równocześnie wystąpiono z zapytaniem
do Wojskowego Instytutu Badań Inżynierii
w Warszawie: „... obecnie przystępujemy do
masowego wyrobu motocykli i chcemy także wybrać odpowiednie dla wojska. Zwracamy się przeto z uprzejmą prośbą do W.
Panów, o łaskawe poinformowanie nas, jak
silne potrzebne są maszyny, ramy, itp. oraz
warunki (przepisy) wymagane dla uzyskania
dostaw do armii”.
Skutkiem tego wystąpienia 29 stycznia
1929 roku do fabryki w Opalenicy przybył
kpt. inż. Pawluć z Instytutu Badań Inżynierii.
W opinii napisanej po powrocie do Warszawy czytamy: „Sam fakt, że firma rozpoczęła prace przygotowawcze już przed rokiem,
www.SwoimiDrogami.pl
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bez żadnej reklamy i ubiegania się o jakiekolwiek zaliczki, czy też zamówienia, świadczy dodatnio i daje poniekąd rękojmię, że
rozpoczęto prace nie tylko dla zarobku, ale
i dla samej fabrykacji, z chęcią stworzenia
nowej gałęzi przemysłu w Polsce. Uważam,
że poczynania firmy są korzystne dla kraju
i wobec tego zasługują bezwzględnie na poparcie ze strony miarodajnych czynników”.
W lutym tego samego roku, przyjechali kolejni przedstawiciele tego samego Instytutu
Badań Inżynierii kpt. Olgierd Górski i inż.
Piotr Loesch. W efekcie tej wizyty powstała
kolejna opinia, w której czytamy: „... Całość
motocykla, na podstawie oględzin, przedstawia się korzystnie. Pierwszy model posiada braki jak: niedokładne dopasowanie
kół, nie wypróbowany rozrząd itp. Co jednak
po próbach, będzie można usunąć. Dokładną opinię, czy inicjatywa ta może być popierana, wyda Biuro Badań Technicznych po
pierwszych próbach wykonanych na pierwszym modelu, po zgłoszeniu modelu przez
wytwórnię”.
W zamiarach fabryki, była produkcja różnych wersji motocykli, m.in. z silnikiem
jednocylindrowym, jak również z wózkiem.
Wyprodukowano także „Lecha” w wersji
sportowej.
W opinii współczesnych, jakość motocykla
nie ustępowała podobnym konstrukcjom zawww.SwoimiDrogami.pl

granicznym. Dowodem na to może być opinia wyrażona przez organizatorów Wystawy
Komunikacji i Turystyki w Poznaniu w połowie 1930 roku. Wystawiona tam ulepszona
wersja „Lecha” z przekonstruowaną ramą,
ze zbiornikiem typu siodłowego i hamulcem
bębnowym w przednim kole, otrzymała za
wysoką jakość wykonania – Krajowy List Pochwalny.

szosowy „Non stop” Poznań - Bydgoszcz Poznań oraz rajd dookoła Warszawy.
We wszystkich tych imprezach „Lech” zajmował punktowe miejsca. W 1931 roku
w stolicy zaprezentowano nowy model „Lecha” w 45-kilometrowym rajdzie „Po ulicach
Warszawy”, organizowanym przez czasopismo „Autolot”. Zademonstrowany nowy
model wzbudził ogromne zainteresowanie
publiczności.
Wydawało się, że pierwsza polska fabryka
motocykli w Opalenicy będzie produkowała
motocykle w coraz większej ilości i w coraz
lepszej jakości.
Stało się inaczej. Brak środków finansowych na rozwój produkcji zmusił właściciela
do próby przekształcenia Pierwszej Fabryki
Motocykli w Polsce w towarzystwo akcyjne.

Również ówczesna prasa fachowa (Motocyklista nr 7 z 1929 r.), wysoko oceniała jakość i wytrzymałość motocykla z Opalenicy.
Przekonywających opinii o jakości produkowanych motocykli dostarczały ich starty
w imprezach turystycznych. Do znaczących
należy zaliczyć rajd Poznań - Gniezno - Bydgoszcz - Grudziądz - Leszno - Poznań, rajd
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Pan Sawicki, właściciel fabryki, tak zapraszał na łamach „Autolotur” (nr 9 -10 z 1931
roku) do udziału w spółce: „... zaprasza kapitalistów małych i większych do wzięcia
udziału w sfinansowaniu tej fabryki motocykli. Własne motory, patenty, uznanie kół fachowych oraz nagrody w rajdach, nie mogąc
nadążyć zapotrzebowaniu i nie chcąc korzystać z oferty kapitalistów niemieckich, rozpisuje... subskrypcję”. Powiernikami tego
przedsięwzięcia byli: dyrektor finansowy
Powszechnej Wystawy Krajowej w Pozna– Swoimi Drogami – 02/2014
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niu, radca finansowy Lech Mikołajczak oraz
Instytut Doświadczalny w Polsce z siedzibą
w Poznaniu.

armii trzy motocykle „Lech”. Jakie były ich
dalsze losy – nie wiemy. Do dzisiaj nie przetrwał żaden.

Z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wojskowych zebrała się 25 września 1931 roku
międzyresortowa komisja, celem omówienia ewentualnej dalszej współpracy Państwowych Zakładów Inżynierii i Pierwszej
Fabryki Motocykli w zakresie produkcji motocykli.
W toku obrad oceniono, że „... współpraca
jest korzystna”. Uznano, że „Lech” Pierwsza
Fabryka Motocykli w Polsce może produkować motocykle o pojemności poniżej 1000
cm3. Produkcję motocykli powyżej 1000
cm3 zarezerwowano dla Państwowych Zakładów Inżynierii ( produkcja motocykla
„Sokół” 1000).

A może? A może gdzieś zapomniany leży
i czeka na odkrywcę?

Ustalono, że współpraca rozpocznie się od
1932 roku. Stało się jednak inaczej. Świat
na początku lat trzydziestych zaczął ogarniać kryzys ekonomiczny. Objął on również
polską gospodarkę, a wraz z nią Pierwszą
Fabrykę Motocykli w Polsce.
Mimo zaprzestania produkcji, „Lechy” jeszcze przez wiele lat spotykano na polskich
drogach. W zachowanych w Centralnym
Archiwum Wojskowym w Rembertowie wykazach mobilizacyjnych z 1938 roku zapisano w motocyklach sprawnych technicznie
i przeznaczonych na ewentualne potrzeby
02/2014 – Swoimi Drogami –

Jeśli Was zainteresowała sprawa pierwszego polskiego motocykla i jego twórców, więcej informacji znajdziecie Państwo w książce mojego Przyjaciela Jana Tarczyńskiego
„Polskie motocykle 1918-1945” wydanej
przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności w Warszawie, z której zaczerpnąłem wiele cytowanych danych.

„Lech Opalenica”.
W Opalenicy, gdzie produkowany był pierwszy polski motocykl, nie trudno o prawdziwego motocyklistę, więc klub zrzesza już
blisko stu miłośników dwóch kółek.
Motocykliści mają już w Sielinku koło Opalenicy pierwszą, nową siedzibę. Niestety
w środku próżno szukać modelu zabytkowego Lecha. Są tylko jego fotografie. Wkrótce
ma się to zmienić Na honorowym miejscu
ma stanąć legendarny Lech...
Za powodzenie projektu trzymamy kciuki!

Nadal jednak zbyt mało wiemy o tym ważnym dla Polski przedsięwzięciu. Odchodzą
uczestnicy tych wydarzeń, żółkną w domowych albumach zapomniane zdjęcia... Być
może w archiwach zachowały się ważne
dokumenty. Być może dzięki zbiorowemu
wysiłkowi uda się dopisać brakujące karty
historii Pierwszej Fabryki Motocykli w Polsce z siedzibą w Opalenicy.
Chciałbym, aby tak się stało, przy Państwa
pomocy, ku pamięci przyszłych pokoleń.
Jakiś czas temu powstał klub motocyklowy
Damian Niewiadomski
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WILKI DWA

ORYGINALNA PISOWNIA AUTORA

autor:

Norbert Duda

Wpadli całą grupą na dużą polanę. Przewodnik podjechał do skraju lasu i zsiadł z maszyny, reszta poszła jego śladem, ustawili mo-

tocykle obok jego DR-a i zgasili silniki. Zapadła cisza.
Czuła, że może to być najbardziej udana motocyklowa wyprawa w jakiej brała udział. A przecież jeszcze wczoraj miała wątpliwości czy
da radę dotrzymać tempa pięciu facetom. Długie godziny spędzone w terenie i na torze dały jej spore doświadczenie, dzięki nowiutkim
oponkom maszyna dawała się prowadzić po szutrowych ścieżkach jak marzenie.
Żaden z motocykli nie był szczególnie dopieszczony. Wszystkie, począwszy od zeszłorocznego XT-ka Zbyszka, po kilkunastoletnie Tenerki
Adama i Roberta nosiły ślady intensywnej eksploatacji i modyfikacji przez właścicieli, wiedzących czego chcą od motocykla użytkowego.
Dobrze, że obóz przygotowali sobie rano. Teraz wystarczyło rozpalić grila i postawić osmalony czajnik z wodą na gazie. W międzyczasie
Alicja wzięła prysznic, obóz był spartański, ale nie zabrakło w nim foliowej zasłonki i czarnego worka z wodą i sitkiem. Po całym dniu na
motocyklu potrzebowała tej chwili dla siebie. Faceci wrzucili mięcho na ogień. Domyślała się, że im jako dodatek wystarczy piwo ale i tak
przygotowała warzywa na sałatkę. Później ze zdziwieniem skonstatowała, że sałatka też miała wzięcie, a może to alkohol wyostrzył apetyty? W sumie było to jej obojętne. Przed snem wymyła jeszcze zęby i wsunęła się do przytulnego śpiwora w swoim małym namiocie.
Przy śniadaniu faceci głośno komentowali słyszane w ciągu nocy głuche wycia dochodzące raz z jednej, raz z drugiej strony lasu.
Brzmiało to tak jakby dwa wilki szukały się wzajemnie, albo wręcz przeciwnie – głośno oznajmiały, że ten teren należy do każdego z nich.
Poranna przejażdżka nie zmieniła układu sił w ich grupie. Karol znał teren i to on prowadził. Alicja jechała tuż za nim, potem chłopaki.
Ten szyk, zaproponowany wczoraj sprawdzał się nieźle, choć teraz widziała, że tempo było jednak rekreacyjne i nie miałaby większych
problemów z jazdą nawet na końcu formacji. Tak jak ustalili rano postój na drugie śniadanie wypadł jeszcze przed południem. Dojechali
do szerokiej łąki położonej przy samej rzeczce, były tam nawet ławeczki i wiata dla turystów. Stał tam już motocykl oparty o ławeczkę.
Na stole pod wiatą bulgotał czajnik na małym kocherze, obok stał pusty jeszcze kubek, a chleb i konserwa leżały na rozłożonej gazecie.
Swoje motocykle postawili wokół sąsiedniej ławki.
www.SwoimiDrogami.pl
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Na ich widok chłopak w motocyklowych ciuchach, wstał od stołu. Podszedł uśmiechnięty, widok twarzy Alicji kiedy zdjęła kask, zbił go
nieco z tropu.
- Cześć Karol! Kopę lat!
- Michał! Chłopie! Gdzie cię nosiło.
Panowie uściskali się naprawdę serdecznie, po czym Karol przedstawił Michałowi grupę. Gdy ich dłonie zetknęły się ze sobą, a oczy spotkały, Alicję przebiegł dreszcz jakiego już dawno nie czuła. Szybko odsunęła natrętne myśli na bok, ale mocne wrażenie zostało głęboko
pod skórą i nie opuszczało jej przez resztę dnia.
- Kim był ten facet, którego spotkaliśmy rano nad rzeką? – spytała Karola, gdy siedzieli już przy wieczornym ognisku.
- Michał? To stary kumpel, nie widziałem go już ze trzy lata. Poznałem go kiedy pierwszy raz wybrałem się na Krym, właściwie przez przypadek. Ja z kolegą ze studiów byliśmy tam pierwszy raz, a Michał pomógł nam się ogarnąć na miejscu, kiedy popsuł się mój Transalp.
Wilki odezwały się znowu gdy Alicja myła zęby. Tym razem głosy słychać było bliżej siebie niż poprzedniej nocy. Męczące sny nie pozwoliły
jej wypocząć. Budziła się kilka razy, raz nawet wydawało się jej że słyszy silnik, rano czuła się jak upiór. Wygrzebała się z namiotu i ze
zdziwieniem stwierdziła, że po obozie kręci się Michał.
- Chodź, mam dla ciebie kawę. – powiedział – Masz ochotę na musli z jogurtem bananowym? Do kawy mleko, czy czarna?
- Z mlekiem i chętnie zjem śniadanie. Dzięki.
Z trudem ukryła zdumienie. Już nie pamiętała kiedy mąż przywitał ją rano takimi słowami. Rutyna codziennego życia zdawała się zabijać
chęci do takich drobnych gestów. Ale przecież uczucie dalej było silne, nie wyobrażała sobie życia bez niego.
Zanim reszta w końcu wstała, mieli pół godziny na rozmowę. Mimo, że zazwyczaj nie była wylewna w stosunku do nowo poznanych
osób, tym razem czuła dziwną więź z tym facetem. Rozmawiali w zasadzie o wspólnej pasji, więc trochę łatwiej jej to przychodziło. Dziś
Michał dołączył do grupy, jechali prowadzeni przez Karola. Okazję do dłuższej rozmowy znaleźli przy wieczornym ognisku. Koledzy położyli
się spać, a oni przegadali jeszcze ze dwie godziny, zanim rozsądek zagnał ich do namiotów. Każde do swojego.
Rano wstała ostatnia, Michała nie było widać, zniknął także jego namiot i motocykl. Dojadała jeszcze kanapkę gdy tamci pakowali już
motocykle. Przenosili obozowisko w nowe miejsce, do którego będzie im wygodniej wrócić z kolejnych, dwóch ostatnich już tras. Na miejsce biwaku dotarli już po szesnastej, oprócz Hiluxa kolegi Karola, który przywiózł zapas paliwa w kanistrach, stał tam namiot i motocykl
Michała. Alicja rozejrzała się po małej, ogrodzonej drewnianym płotem łączce. Świeżo skoszona trawa, malutki ale schludny budyneczek
z prysznicem i toaletą. Miejsce położone we wsi, ale dość ustronne bo na samym jej skraju. W porównaniu z poprzednim miejscem to
wyglądało wręcz luksusowo.
Zakrzątnęli się przy bagażach, wzięli się za rozstawianie namiotów i przygotowywanie posiłku. Z lasu wyłoniły się dwie sylwetki, mężczyźni powoli zbliżali się do obozu.
- Popatrzcie, Maciek namówił Michała na grzybobranie. – stwierdził Karol, widząc wypchaną torbę i kilka grzybów, które doń się nie zmieściły, niesionych w dłoniach – Będzie pyszna kolacja.
- Choć, przejdziemy się. – zaproponował Michał.
Alicja z chęcią skorzystała z zaproszenia. Ładny, suchy las aż zapraszał. Znów dała ponieść się poczuciu spokoju jaki emanował od Michała. Był bardzo pociągający, na taki dziki, zwierzęcy sposób. Kiedy ostatnio spędziła tak beztroskie chwile z mężem? Już nie pamiętała.
Znaleźli się na niewielkiej polance, gdy zadumy wyrwało ją niskie przeciągłe wycie, obok odezwał się drugi wilk. Zdawało się, że zwierzęta się spotkały i mierzą teraz swoje siły. Ala poczuła dreszcz przechodzący jej po plecach i podnoszący włosy na całym ciele.
- Wracajmy już, nie czuję się tu całkiem bezpiecznie. – powiedziała i wzięła go za rękę.
Do obozu wrócili koło jedenastej. Przy niewielkim ognisku siedzieli wszyscy. Robert grał na gitarze, przywiezionej przez Jacka razem
z paliwem. Piwo rozwiązało języki, wszyscy śpiewali Harley mój, Dżemu. Tej nocy kładli się po drugiej w nocy. Widząc długie i pełne niewypowiedzianej obietnicy spojrzenie Michała zawahała się. Jego namiot, stojący na uboczu, dziś mógł być też jej sypialnią. Odwzajemniła
uśmiech, poczuła silniejsze uderzenia serca gdy wyobraziła sobie siebie w jego objęciach. Szybko odwróciła się i poszła spać do siebie.
Zdała sobie sprawę, że przecież ma wszystko czego pragnie. Wspaniałego męża, cudowne hobby, ciekawe życie. To nie czas, żeby burzyć
wszystko i zaczynać od początku.
Tej nocy słyszała wycie tylko jednego zwierzęcia. W głosie czuła zadowolenie i dumę zwycięzcy. Donosił wszystkim dookoła, że to on
jeden włada niepodzielnie tym właśnie miejscem.

Norbert Duda

02/2014 – Swoimi Drogami –

210

www.SwoimiDrogami.pl

KOSZULKI MOTOCYKLOWE

WWW.FORBIKER24.PL

Na razie to tyle...
Dziękujemy Wam za poświęcony
czas.
Redakcja

To, czy pojawi się kolejny numer
zależy już tylko od Was!

www.swoimidrogami.pl
klimaty • ludzie • motocykle • relacje • felietony • opowiadania • podróże • testy • i wiele innych ...

