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Jak uzyskać
licencję wyścigową?
BIULETYN Polskiego Związku Motorowego

od nas

o nas
Kobiety górą!
Sezon 2014 należał do wyjątkowo udanych dla wielu zawodniczek - zarówno w sportach samochodowych, jak i motocyklowych. Niezależnie, czy panie zaczynały swoją przygodę z
dwoma, lub czterema kółkami, czy to było ich kolejne doświadczenie w życiu, większość z nich już może mówić o wygranej.
Zwyciężają ze swoimi obawami, wątpliwościami znajomych
i bliskich, często z niechęcią rywali. Są zdeterminowane, by
osiągać lepsze rezultaty, świadome o konieczności treningów,
coraz częściej zaczynają od niezwykle ważnej oprawy medialnej całego projektu. Z ochotą dzielą się przeżyciami z innymi,
zwłaszcza z kobietami; zależy im, aby w ich dyscyplinach pojawiało się coraz więcej pań.
Dlatego specjalne, podwójne wydanie świąteczne Biuletynu
zaczynamy od poradnika: jak uzyskać licencję wyścigową.
Mamy nadzieję, że lektura ta zainspiruje zawodniczki, które do
tej pory startują w nie wymagających uprawnień pucharach,
aby podnosić sobie poprzeczkę.

KATARZYNA
FRENDL
Zespół ds. Kobiet
PZM

Na łamach Biuletynu tradycyjnie przybliżamy sylwetki kobiet,
które osiągają świetne rezultaty w sporcie motorowym: w
wyścigach samochodowych - GOSI RDEST, ANNY WOJEWODY I EWY WÓJTOWICZ, w rajdach - ALEKSANDRY KUJAWY
i zawodniczek Rajdu Barbórka, w motocyklowym trialu - ANNY
WYGACHIEWICZ, stuncie - MICHALINY MACIOŃCZYK, czy
po prostu w sprawnościowej jeździe motocyklem na czas Gymkhanie.
Jednocześnie w naszym zestawieniu „Top 10 zawodniczek
motocyklowych” przypominamy, jak daleko można zajść w
przeróżnych dyscyplinach, nosząc w sobie entuzjazm do tego,
co się robi. Z takiego założenia wychodzą również niesamowite
CRAZY CROSS GIRLS, tworząc społeczność wymiany porad i
wzajemnego wsparcia.
Sezon 2014 dobiegł już właściwie końca i czas myśleć o kolejnych wyzwaniach w Nowym Roku. Być może inspiracją do zmotoryzowanego podróżowania, które polecamy szczególnie jako
rodzaj wakacyjnego wypoczynku, będą relacje z wyjątkowych
wypraw motocyklowych; tych na skalę światową, jak JOANNA
SOBKOWSKA w projekcie „Motocyklem dalej się nie da”, czy
europejską, jak BEATA GAŁĄZKA. Także busem okazuje się, że
można zwiedzić określony rejon świata, łącząc pasję do motoryzacji z podróżowaniem.
Biuletyn z premedytacją publikujemy w okresie przedświątecznym, chcąc życzyć naszym czytelnikom radosnych i spokojnych Świąt, z dobrą lekturą, w postaci niniejszego wydania.
Jednocześnie w Nowym Roku życzymy spełnienia najskrytszych, motoryzacyjnych marzeń!
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Katarzyna Frendl
- członkini Zespołu ds. Kobiet PZM
KATARZYNA FRENDL - dziennikarka motoryzacyjna o wykształceniu technicznym (Wydział Mechaniczny WAT i SiMR na Politechnice Warszawskiej) oraz
ekonomicznym (WSM w Warszawie). Założycielka, właścicielka, redaktor naczelna kobiecego portalu motoryzacyjnego Motocaina.pl. Pasjonatka motoryzacji wszelkiej, od samochodów zabytkowych, przez przeróżne
motocykle, ciężarówki, na pojazdach militarnych kończąc. Uczestniczy w unikatowych wydarzeniach (jazdy
bolidem F1, Formułą BMW, Rosomakiem), światowych
prezentacjach aut i motocykli; co roku odwiedza najważniejsze międzynarodowe wystawy samochodów
i jednośladów. Jako ekspert jest konferansjerką wielu
imprez i targów motoryzacyjnych. Jest stałym gościem
w programie Pytanie na Śniadanie w TVP2, ma własne
felietony motoryzacyjne w Radiu Kolor. Współtworzyła

wiele audycji radiowych o motoryzacji (Tok fm, Antyradio, Radio Czwórka). Pisała o samochodach i motocyklach do znaczących tytułów prasowych. Przez dwie
edycje była ekspertką programu TVN Turbo „Zakup
Kontrolowany”. Jako członkini Zespołu ds. Kobiet w
PZM redaguje i odpowiada za skład Biuletynu Polskiego Związku Motorowego „Kobiety w Motorsporcie”.
Wspiera kobiece talenty, nie tylko te młode; wszystkie
panie, które są zdeterminowane do walki o najwyższe trofea w swoich dyscyplinach, mogą liczyć na jej
pomoc. Dąży do powstania kobiecych klas w sporcie
motorowym tam, gdzie jeszcze ich nie wyodrębniono.
Organizuje samochodowe i kartingowe puchary pań,
szkolenia z doskonalenia techniki jazdy dedykowane
kobietom, integruje środowisko motocyklistek.


KATARZYNA
FRENDL
- członkini Zespołu
ds. Kobiet PZM

W nastepnym
biuletynie
znajdzie się
prezentacja
ostatniej
z członkiń
Zespołu ds.
Kobiet PZM.
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poradnik

wyścigi

Jak uzyskać licencję wyścigową?
Aby móc pełnoprawnie brać udział w wyścigach górskich, torowych oraz rallycrossowych, konieczna jest
licencja wyścigowa BC. Jak się do jej wyrobienia zabrać?

O

d stopnia licencji (a jest
ich kilka, rozróżnia się:
B1, B2, C1, C2, C3) zależy, w jakich zawodach
można wziąć udział. Regulacje dotyczą mocy i pojemności silników,
nawierzchni toru, a także wieku
zawodników. Oto najważniejsze
założenia pochodzące z regulaminu
licencji sportu samochodowego z
dn. 10.02.2014 roku.
Kandydat do uzyskania licencji
sportu samochodowego w wieku:
14 lat uzyska licencję kierowcy
stopnia „C3” upoważniającą do
udziału w charakterze kierowcy
w konkurencji rallycross, samochodami zgłoszonymi w klasach
o pojemności silnika do 1400 cm3
włącznie.
15 lat uzyska licencję kierowcy
stopnia „B2, C2” upoważniającą do
udziału w charakterze kierowcy w
konkurencjach: wyścigi torowe i
rallycross, samochodami zgłoszonymi w klasach o pojemności silnika
do 1600 cm3 włącznie.
16 lat uzyska licencję kierowcy
stopnia „B1, C1” upoważniającą do
udziału w charakterze kierowcy
w konkurencjach: wyścigi torowe,
wyścigi górskie i rallycross, samochodami zgłoszonymi w klasach
o pojemności silnika do 2000 cm3
włącznie.
18 lat lub więcej uzyska licencję
kierowcy stopnia „B, C” upoważniającą do udziału w charakterze
kierowcy w konkurencjach: wyścigi
torowe, wyścigi górskie i rallycross,
oraz w charakterze pilota w rajdach
rangi: RO, RPP i rajdach terenowych.
Jak wygląda procedura ubiegania się o licencję?
Wbrew wszelkim przypuszczeniom
procedura jest prosta, aczkolwiek
pracochłonna. Trzeba odwiedzić
kilka miejsc, aby uzyskać wszelkie
niezbędne dokumenty i zaświadczenia. A są to:
zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwskazań do uprawiania
sportów samochodowych,
przynależność do automobilklubu zrzeszonego z PZM
wniosek o przyznanie licencji (do
wydrukowania ze strony PZM)
zaświadczenie o zdaniu egzami-
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Polka na podium indyjskiego wyścigu
VW Polo R Cup
nu na certyfikat i licencję,
zgoda rodziców lub opiekunów
prawnych (dot. kandydatów
poniżej 18 roku życia),
aktualne trzy zdjęcia,
wypełniony druk danych osobowych kierowcy wraz ze zgodą na
skanowanie podpisu,
aktualne/ważne orzeczenie psychologiczne,
wniosek o przyznanie lub ksero
posiadanego certyfikatu,
potwierdzenie dokonania opłaty
za licencję (nowa 520 zł, przedłużenie 500 zł).

dodatkowymi opłatami poprawić
w razie niepowodzenia. Do wzięcia
udziału potrzebny jest samochód
z manualną skrzynią biegów oraz
kask. Ze względu na to, że kurs trwa
dwa dni, warto pomyśleć wcześniej
o noclegu, choć bardzo często jest
możliwe wykupienie go na miejscu.
Co obejmuje teoria na kursie?
Wykłady na kursie traktują przede
wszystkim o przepisach, omawia się
Regulamin Ramowy Wyścigowych
Samochodowych Mistrzostw Polski
i Wyścigowego Pucharu Polski, a
także Międzynarodowy Kodeks
Sportowy. Porusza się kwestie
regulacyjne wyścigów, jak zwykle
Biurokracji jest dużo,
wygląda plan danego wydarzenia,
ale warto przez nią
przebrnąć.
kiedy i gdzie szukać planu szczegóAby przystąpić do samego kursu, łowego przed imprezą, w jakich ternie trzeba wiele - przede wszystkim minach trzeba się zapisywać, jakie
śledzić aktualności na stronach au- są możliwe kary i za co, jak wygląda
tomobilklubów, które mają dostęp sprawa od strony technicznej, jakie
do toru. Są to w tym momencie
są prawa i obowiązki zawodnika.
Automobilklub Kielecki (tor w
Duży nacisk kładzie się, co
Miedzianej Górze), Automobilklub
oczywiste, na sygnalizację na torze,
Rzemieślnik (tor w Słomczynie) oraz tj. światła, tablice, flagi, ich kolory i
Automobilklub Wielkopolski (tor w znaczenie, jakie czynności należy
Poznaniu). Zwykle występuje wawykonywać po zobaczeniu danego
runek minimalnej liczby uczestnisygnału i jakie konsekwencje grożą
ków. Koszt kursu to 600 zł, a całość po niezastosowaniu się do polecenia.
trwa 2 dni, obejmuje teorię oraz
Dokładnie opisane są również
minimum 3 godziny praktyki na
krok po kroku, a wręcz minuta
torze. Po szkoleniu teoretycznym
po minucie, procedury biegów
i praktycznym z obydwu części od- kwalifikacyjnych oraz wyścigów
bywa się egzamin, który można za
właściwych. Omawiane są różnice

między poszczególnymi rodzajami
zawodów, ponieważ takie występują i konieczne jest ich rozróżnianie.
Jak wygląda część praktyczna?
Część praktyczna skupia się oczywiście w pierwszej kolejności na przećwiczeniu określonych procedur
zależnie od rodzaju wyścigów. Próbne starty odpowiadające biegom
kwalifikacyjnym, wyścigom, finałom,
rallycrossowi. Jest jeszcze tworzenie
szyku formującego, przetasowywanie się, reagowanie na sygnały,
a nawet ćwiczona jest umiejętność
cofania na miejsce startowe (na
wypadek sytuacji, gdy będzie to
wymagane), oczywiście z użyciem
jedynie lusterek bocznych. Jest również możliwość jazdy z instruktorem,
szczególnie, jeżeli ma się ochotę
wjechać na trudny odcinek toru
stwarzający zagrożenie również dla
innych uczestników kursu.
Reasumując: sprawa jest prosta,
łatwa i przyjemna. Najtrudniejszym
krokiem niewątpliwie jest wziąć się
w garść i ruszyć, by pozałatwiać ten
cały papierkowy koszmar. Jednak
wiele osób już dało radę przez tę
nawałnicę przebrnąć, więc jest
to wykonalne. I z tą myślą trzeba
zacząć!
Powodzenia!
EWA PERTYŃSKA

21- letnia Gosia Rdest zaliczyła gościnny występ w trzeciej rundzie Volkswagen Polo R Cup
rozgrywanej na indyjskim torze Buddh International Circuit. Polka świetnie poradziła sobie ze
stawką 19 kierowców zajmując w trzech wyścigach kolejno: drugie, szóste i czwarte miejsce.

G

osia jest pierwszą Polką, która miała okazję
ścigać się na indyjskim torze Buddth
International Circuit. Na zaznajomienie się z
obiektem miała trzy dwudziestominutowe
sesje treningowe, które poprzedziły kwalifikacje i trzy
wyścigi. To wystarczyło, aby w sobotniej czasówce
wywalczyć trzecią pozycję startową i ukończyć pierwszy wyścig na drugim miejscu. W kolejnym sobotnim
wyścigu zawodniczka również była bardzo blisko
podium, do ostatniego okrążenia utrzymywała drugą
pozycję, niestety podczas kontaktowej sytuacji została
wypchnięta poza tor i ostatecznie wyścig ukończyła na
szóstym miejscu. Niedzielne zawody również przyniosły sporo emocji, Gosia linię mety przejechała jako
czwarta.
Gosia Rdest: Miałam okazję ścigać się na niesamowitym torze. To zdecydowanie najszerszy obiekt, po jakim
jeździłam. Na zaznajomienie się z nim miałam trzy sesje
treningowe. Pierwszą poświęciliśmy na naukę samochodu - pucharowe Polo ma kierownicę po prawej stronie,
co daje zupełnie nowy punkt patrzenia na zakręt.
Podczas drugiego treningu uczyłam się pokonywać tor
w tempie, a trzeci dodatkowo poświęciliśmy na testowanie ustawień na czasówkę, co zaowocowało dobrym,
drugim czasem okrążenia. Sobotnie kwalifikacje dały
mi trzecią pozycję startową. Pierwszy wyścig był bardzo
udany - bardzo dobry start, tuż po nim zrównałam się z
dwoma zawodnikami z którymi walczyłam o pozycję do
wejścia w zakręt. Przed metą udało mi się przeprowadzić
manewr wyprzedzania, dzięki czemu mogłam cieszyć się
z drugiego miejsca na podium. Zgodnie z regulaminem,
pozycje startowe ośmiu pierwszych zawodników do
kolejnego wyścigu były zamieniane, więc startowałam z
szóstego pola. Na początkowych okrążeniach udało mi

się odrobić trzy lokaty, niestety straciłam je na ostatnim
okrążeniu, kiedy zostałam wypchnięta poza tor przez
innego kierowcę. Finiszowałam z szóstym czasem. Z
niedzielnym wyścigiem wiązałam spore nadzieje. Dobry
start, a następnie walka z dwoma konkurentami o trzecią
pozycję, niestety na ostatnim okrążeniu straciłam ją. Pozostaje lekki niedosyt, jednak myślę, że występ w Indiach
do dobre zakończenie sezonu i niezły prognostyk przed
rozpoczęciem kolejnego. Poznałam motorsport z zupełnie innej strony. Jeszcze w żadnej serii pucharowej nie
obserwowałam takiej współpracy między zawodnikami.
Z Indii wyjeżdżam bardzo zadowolona. Bardzo dziękuję
Volkswagen Racing Polska oraz Volkswagen Group
Polska za nominację do tego wyjazdu.
W miniony weekend kierowcy pucharowych VW
Polo R ścigali się na Buddh international Circuit, torze
położonym na obrzeżach New Delhi, który został
zaprojektowany przez Hermana Tilke, autora torów
położonych m.in. w Malezji, Bahrainie, Chinach, Turcji,
Indonezji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy
Stanach Zjednoczonych. Na nitce o długości 5.14 km
usytuowanych jest 16 zakrętów, szybkie i szerokie
proste oraz różnice wzniesień.
Pucharowe Polo R jest wyposażone w turbodoładowany, 180 konny silnik benzynowy 1.4 TSI. Jednostka napędowa jest połączona z przekładnią DSG, wyposażoną
w skrócone przełożenie główne i mechanizm różnicowy
o ograniczonym poślizgu. Układ hamulcowy posiada
wyczynowe tarcze hamulcowe o rozmiarach 334 mm z
przodu i 232 mm z tyłu. Polo jeździ na 17-sto calowych
kołach i oponach wyczynowych JK. Samochód jest
przystosowany do ruchu lewostronnego. W odróżnieniu
od europejskich pucharowych Golfów czy Scirocco, nie
posiada systemu push-to-pass zwiększającego moc.

GOSIA RDEST

ukończyła pierwszy
wyścig na drugim
miejscu
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rajdy

rajdy

Zawodniczki podsumowują

Rajd Barbórka 2014

Rajd Barbórka, choć krótki - łatwy nie był, szczególnie z powodu bardzo śliskiej nawierzchni. Sklasyfikowano dziewięć zawodniczek w roli pilota, które podzieliły się z nami
wrażeniami z trasy tego kultowego rajdu.

N

ajwyżej sklasyfikowaną zawodniczką została RENATA KRAWCZYK u boku męża Wojciecha w Mitsubishi Lancerze Evo 3. Para
zajęła 24. miejsce w klasyfikacji generalnej i
jednocześnie w najmocniejszej grupie 3:
- Emocje po Rajdzie Barbórki opadły, ale wspomnienia zostały! W Barbórce startowaliśmy po raz pierwszy,
lecz na pewno - nie ostatni. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przygotowanych odcinków, które miejscami były
bardzo szybkie, a miejscami bardzo śliskie. Największą
frajdę dał nam odcinek na Bemowie, gdyż był szybki i
efektowny, a nasze przejazdy odbyły się bez żadnych
pomyłek. Samochód nie miał awarii, czasy też były
niezłe! Jak na pierwszy raz - 24 miejsce z taką elitą? Jest
super! – podsumowuje Renata.
Na 30 miejscu znalazł się kierowca wyścigowy Bartłomiej Mirecki i doświadczona pilotka JOASIA MADEJ.
Oni też mieli szansę zaprezentowania się w wieczornym
Kryterium Asów na ulicy Karowej (23 miejsce):
- Barbórka, jak zawsze, sprawiła mi mnóstwo radości!
Niezależnie od warunków, wyniku i przygód - to jest
rajd, który zawsze będę uwielbiać. Po raz kolejny
zaskoczyła mnie pogoda - prognozy mówiły całkiem
coś innego (śmiech). Było, delikatnie mówiąc, paskudnie.
Już zdecydowanie wolę, jak jest śnieg. Po raz pierwszy jechałam z debiutantem. Na dodatek kierowcą
wyścigowym, dla którego „gadający z boku ktoś”, nie
był elementem znanym na co dzień. Tak jak myślałam
po testach, Bartek to bardzo utalentowany, młody
kierowca. Jednak rajdy są wymagające i to nie tylko dla
kierowcy, ale i całego zaplecza. Nie byliśmy przygotowani oponowo na ten rajd. Jechaliśmy więc na ....ciętym
slicku!!! To był nie lada wyczyn potwierdzający kunszt
kierowcy. Za największy sukces uważam to, że Bartek
wystrzegł się poważniejszych błędów. Nie dostaliśmy
kary za żadne potrącenie, nie było „zwiedzania”, pomylenia trasy i takich tam... Współpraca w aucie układała
się znakomicie i czułam się w pełni słuchana (śmiech).
Chyba na zawsze zapamiętamy jednak przygodę, która
miała miejsce na Bemowie. Lecący na czołówkę inny
samochód po odcinku? To się zdarzyć nie powinno! Nie
ukrywam, że przeżyliśmy chwile grozy i było potem
sporo nerwów. Ale wszystko osłodziła nam „Pani
Karowa”. Tej atmosfery nie da się porównać z żadnym
innym odcinkiem. Pojechaliśmy dla kibiców, podkreślając nastrój mikołajkowy wielkimi, czerwonymi czapkami
założonymi na kaski. Był czad i wierzę, że Bartek na tyle
połknął rajdowego bakcyla, że czasem będzie miał dość
samotności w samochodzie i jeszcze go na Barbórce
zobaczymy – opowiada wesoło zawodniczka.
JOANNA SZYMKÓW, która towarzyszyła Wiktorowi
Matuszewskiemu w Fiacie CC Kit Car, dotarła do mety na 55
miejscu (i 11 w grupie 1). Załoga jest zadowolona z wyniku:
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- Zgodnie z oczekiwaniami 52 Rajd Barbórka był bardzo ekscytujący i dostarczył dużo pozytywnych emocji. Pomimo, iż jako VkosRacing Team startowaliśmy
jednym z dwóch najsłabszych samochodów w klasie 1
oraz w całym rajdzie - udało nam się przeskoczyć kilka
samochodów (nawet z klasy drugiej) i zakończyć rajd
na 55 pozycji w klasyfikacji generalnej. Kryterium Asów
na Karowej jeszcze nie zostało przez nas zdobyte, ale
wierzymy, że przy odrobinę mocniejszym sprzęcie jest
ono w zasięgu naszych rąk. Pogoda podczas tegorocznej „Barbórki”, pomimo braku śniegu, potrafiła spłatać
nam figla. Bardzo śliski poranek dał w kość szczególnie
na OS 2 – na torze STW Center. Opona nie kleiła prawie
wcale! Dodatkowo startowaliśmy jako pierwsza załoga,
więc warunki nie były dla nas zbyt łaskawe. Naszym
założeniem od początku było - przejechać cały rajd,
więc OS 2 pojechaliśmy nie na czas, a na przetrwanie...
Na szczęście już od OS 3 (na Autodromie Bemowo)
mogliśmy zacząć walczyć o urwanie kilku sekund.
Drugi przejazd na Bemowie (OS 6) pokazał, że naszym
małym „Bąbelkiem” jesteśmy w stanie stawić czoło,
nawet niektórym większym “potworom”. Co więcej,
oddaliśmy podczas naszych przejazdów na Bemowie
dwa dalekie, udane skoki, które zapewniły zarówno
publiczności, jak i nam, dodatkowe emocje. Tu brawa
dla kierowcy, który skakał tak umiejętnie, że samochód
nie zgubił nawet jednej śrubki! (śmiech). Rajd zaliczam
do bardzo udanych, a odcinki specjalne do mocno
zróżnicowanych: od technicznego OS STW Center do dużo szybszego i ciekawszego OS Tor Służewiec.
Beczka postawiona na odcinku na Bemowie dała też
namiastkę Karowej (śmiech). Z pewnością była to
pierwsza, jednak nie ostatnia „Barbórka”, w której wzięłam udział. Koniecznie musimy sprawdzić z Wiktorem,
czy kręcenie się wokół beczki na Karowej jest tak samo
fajne? (śmiech) Od teraz rozpoczynamy poszukiwania
sponsora na rok 2015, także gorąco zapraszamy do
wsparcia. Drzemie w nas niewykorzystany potencjał! –
opowiada z entuzjazmem Asia.
W tej samej grupie na 13. miejscu i 61 w klasyfikacji
generalnej do mety dojechała AGNIESZKA PIOTRKOWSKA, która towarzyszyła Markowi Wiśniewskiemu
w KIA Picanto.
A pozycję dalej, już kolejna pilotka – ANETA MARCOL, która dyktowała Rafałowi Kulce w Citroenie C2R2.
Załoga miała spotkanie i z wodą, i z ogniem:
- Emocje jeszcze nie opadły, a Rajd Barbórka już za
nami. Dojechaliśmy z Rafałem do Warszawy w czwartkowe popołudnie. Wieczorem spotkanie z kolegami z
„branży”, plotki oraz odbiór administracyjny, na którym
wypomniano nam, że nie mamy dowodu rejestracyjnego Citroena (który jest pożyczany i przyjedzie
następnego dnia). Troszkę nas ten fakt zbulwersował,

ze względu na to, że na każdy rajd wypożyczamy
samochód i pytają nas o dowód, tylko na badaniu
kontrolnym. Po wydaniu dokumentów do zapoznania
z trasą, wyruszyliśmy do hotelu zdegustowani ww.
faktem. Piątek przywitał nas mrozem, ale zapoznaliśmy
się z trasą (równolegle z BK) i podjechaliśmy do serwisu. Pierwszy kontakt z „Cytrynką” - bardzo pozytywny,
skrzynia działa perfekcyjnie, samochód zachowuje
się, jak mały pocisk, aż do czasu, kiedy pękła guma na
cewce zapłonowej. Szybka reanimacja przez serwis
i ruszyliśmy na odcinek testowy na Bemowie - dwa
przejazdy po zmroku robiły wrażenie. W dniu rajdu
zaskoczyła nas pogoda, na drodze totalna gołoledź!
Jechaliśmy, jak na łyżwach, ale cóż „to je rally”, trzeba i
w takich warunkach jechać. Pierwszą pętlę przejechaliśmy bardzo ostrożnie. Po serwisie wyjechaliśmy na
odcinek Bemowo, który okazał się dla nas pechowy. Po
wjeździe w watersplash niestety zalało naszą „Cytrynke” - postój na odcinku trwał ponad 20 minut i w tym
momencie, całe nadzieje na dobry wynik legły w gruzach. Kolejna pętla i auto paliło na 3 „gary”, więc tym
samym mieliśmy mniej mocy. W ten sposób dojechaliśmy do końca rajdu, co jest dużym sukcesem - po tym,
jak auto zostało zalane, a we wnętrzu pojawił się mały
ogień. Ogólne wrażenie (pomimo wpadek organizatora) mega pozytywne, mam nadzieję, że wrócę tam
za rok i wtedy dana mi będzie szansa na Karową. Chciałabym serdecznie podziękować mojemu kierowcy
- Rafałowi Kulce za kolejne zaproszenie na prawy fotel
oraz powierzone mi zaufanie, rodzinie, że w tym czasie
zajęła się małą fanką mamy - córeczką Mają, wszystkim
przyjaciołom, kolegom, koleżankom i znajomym (za
trzymanie kciuków na tych dwóch rajdach, które było
mi dane przejechać w tym sezonie). Do zobaczenia na
trasach w sezonie 2015! – wspomina zawodniczka.
Dwie załogi z kobietami na pokładzie nie zostały
uwzględnione w klasyfikacji, choć udało im się przejechać wszystkie próby rajdu.
MAGDALENA TOKARSKA towarzyszyła Arturowi
Rowińskiemu w pięknie brzmiącym Audi Quattro i tak
wspomina ten występ:
- Rajd Barbórka jest zawsze niesamowitym wydarzeniem. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy w nim uczestniczyć. Doświadczyliśmy kilku przygód, ale jesteśmy
szczęśliwi, że udało nam się przejechać i ukończyć
wszystkie 6 odcinków. Pomimo, iż pierwszy odcinek
jechaliśmy na kapciu i dopadło nas jeszcze kilka innych
„niespodzianek” - to start w tej imprezie sprawił nam
ogromną frajdę.
A JUSTYNA WALISZEWSKA zajmowała prawy fotel
w BMW 320i u boku Pawła Poletyło:
- Rajd uważam za bardzo udany pod każdym
względem, pogoda dopisała, chociaż na niektórych
odcinkach było bardzo ślisko. Największe zadowolenie
jest z nowego auta, bo sprawdziło się w 100 procentach! Było bardzo szybko i bez przygód. Barbórka była,
tak jakby testem przed nowym sezonem i niewykluczone, że tym razem na… Litwie. Przejechaliśmy
wszystkie odcinki oesowe i to z niezłym czasem, nawet
lekko „otarliśmy się” o Karową, ale niestety minuta kary
zadecydowała o wszystkim, a nawet o wykluczeniu.
Mimo wszystko jest zadowolenie i satysfakcja - był to
kolejny fajny rajd bez przygód i z dużymi emocjami! –
podsumowuje zawodniczka.

W oddzielnej klasyfikacji BARBÓRKA LEGEND rywalizowały kultowe samochody historyczne, które też mogły zaprezentować się wieczorem na ul. Karowej. Tutaj,
na najniższym stopniu podium stanęła załoga: Arkadiusz
Kula i MAGDA WILK w Oplu Kadecie z 1975 roku:
- Barbórka Legend to dość ciekawa inicjatywa.
Wydawałoby się, że tymi klasykami za szybko nikt nie
jedzie, jednak zawodnicy pokazali, że można w fajny i
widowiskowy sposób pokazać możliwości tych samochodów. Jeśli chodzi o nasz wynik - to na pewno duży
progres w stosunku do poprzedniego roku. Auto to
jedno, ale „łącznik” pomiędzy kierownicą a fotelem, też
przez ten rok nabrał ogłady (śmiech), co zaowocowało
trzecim miejscem. Cieszy mnie to, że obyło się bez
większych błędów. Fakt, że niektóre odcinki można
było przejechać szybciej, ale wiązało się to z ryzykiem.
Tak czy inaczej, jak zwykle w tym gronie, miałam dużo
frajdy i raz jeszcze gratuluję wszystkim „legendom”
mety. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się na
kolejnych moto imprezach – mówi Magda.
A w Mercedesie 190E metę na 8. miejscu osiągnęła
para Marcin i EWA MIZIAK:
- Tegoroczna Barbórka była dla nas bardzo udaną
imprezą. Jak co roku grupę legend charakteryzowa
ła wspaniała atmosfera i brak tego maksymalnego
zacięcia, które towarzyszy I lidze rajdowej. Dla naszej
załogi tempo było dość szybkie, próby łatwe i przyjazne
naszemu A-grupowemu Mercedesowi 190, który ma
moc, ale i masę betoniarki (śmiech). Warunki pogodo
we w miarę przewidywalne, więc się obyło bez „loterii
oponowej”. Lepszego miejsca pozbawiło nas dość
niefortunne ustawienie próby na Bemowie dla grupy
Legend, gdyż dwa razy pokonywaliśmy ją za innym
zawodnikiem, co z pewnością odbiło się na czasach.
Tak jak wcześniej wspomniałam, nie wynik sportowy,
lecz wspaniała zabawa i magia Karowej powoduje to, że
na pewno za rok też wystartujemy w Barbórce naszym
Merc–Taxi. Podziękowania dla Trax Racing za doskonałą
atmosferę, także podczas serwisu – podsumowuje Ewa.
Na 12. miejscu rajd ukończyła KAROLINA WOŹNICA
u boku Piotra Życzyńskiego w BMW 2002:
- W Rajdzie Barbórka Legend pojechaliśmy pierwszy
raz. Ten rajd - to dużo pozytywnych emocji i wspaniała
atmosfera! Razem z Piotrem Życzyńskim świetnie się bawiliśmy. Wystartowaliśmy w klasie Legend autem z 1973
r. – BMW 2002 ti. Jako pilot jeżdżę od kilku lat, a podczas
Barbórki doświadczyłam zupełnie innych wrażeń.
Najbardziej podobały się odcinki na Bemowie oraz Służewcu, no i oczywiście przejazd pokazowy na Karowej!
Bardzo dziękujemy wszystkim kibicom, którzy nas dopingowali. Zdecydowanie w kolejnych latach, nie może nas
zabraknąć podczas tego rajdu – obiecuje Karolina.
JUSTYNA KUROWSKA-FERDEK i jej kierowca pod
pseudonimem Ferdek Elegant w BMW 318 IS, dotarli do
mety na 19. miejscu:
- Rajdowy sezon 2014 dobiegł już końca. Mimo
ledwie dwóch startów, koniec
okazał się wisienką na torciku! Start
w 52 Rajdzie Barbórki - to najlepszy
prezent Mikołajowy, ever (śmiech).
Jak pisałam przed rajdem, start był
zupełnie nie planowany. W czwartek
po pracy wsiedliśmy z Pawłem (mąż)
w samochód i przyjechaliśmy z
BIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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rajdy

moto
Panie w blasku pucharów i medali

W sobotę 29 listopada w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się Gala
Zakończenia Sezonu Sportu Motocyklowego. Uroczystość, tak jak w poprzednim roku poprowadził znany dziennikarz motoryzacyjny stacji Eurosport Sławomir
Szymczak. Uhonorowani zostali zdobywcy mistrzowskich tytułów, wśród nich nie
zabrakło kobiecego akcentu.

W

Wrocławia prosto do Warszawy i biura rajdu. Ponieważ
kierowca był daleko w trasie, tym razem sama zrobiłam
odbiór administracyjny. A w piątek, od rana zaczęliśmy
rajdową przygodę. Na dzień dobry - oblodzone
schody pensjonatu… Pierwszy odcinek, zeszyt i
długopis w rękę, a paluchy zgrabiałe! Rozgrzałam
się na zapoznaniu z drugim OS-em, ponieważ
zdecydowaliśmy się, pojechać tam rajdówką (śmiech).
W międzyczasie BK. Wszystko byłoby OK, gdyby nie
fakt, że na 7 minut przed wjazdem na badanie okazało
się, ze dokumenty są w… pensjonacie! Na szczęście
Paweł stanął na wysokości zadania i w 5 minut je
dostarczył – Subaru to szybki samochód (śmiech).
Po skończonym zapoznaniu z trasą zmógł mnie sen,
a ponieważ “legendy” nie miały odcinka testowego,
to pojechałam odpocząć, natomiast kierowca ze
znajomymi został jeszcze pooglądać zmagania na
Autodromie. Potem dostałam telefon, że “legendy”
maja zgodę na start w odcinku testowym i żebym
szybko przyjechała! Na wariackich papierach, ubierając
kombinezon w kolejce przed startem, z mapką i
gasnącym światłem pilota - stanęłam na wysokości
zadania. Super był ten przejazd w ciemnościach i bez
żadnych błędów.
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Sobotnie odcinki nas zaskoczyły - mimo piątkowego opisu, nie spodziewaliśmy się tak śliskich
nawierzchni. Mimo zmiany opon na zimowe, o super
czasach nie było mowy. Nie odebrało nam to jednak
zabawy! Rajd ukończyliśmy bez żadnych przygód
i niechcianych niespodzianek. Pozostała już tylko
“zaczarowana Karowa”. Dojechaliśmy na miejsce.
Ponieważ było bardzo dużo czasu do startu, to
mogliśmy trochę pooglądać zmagania innych i zjeść
(śmiech). Jako Legendy nie mieliśmy mapki z trasą (?!),
kazano nam po prostu jechać w kolumnie za pilotem.
OK, tylko pilot jakoś szybko zniknął, a na górze załogi
jechały najlepiej jak umiały. Sam przejazd uważam za
bardzo udany, a przede wszystkim – zachwycający!
Cudowne uczucie, przejechać ul. Karową w rajdówce
ze świadomością, że jedzie się właśnie 52 Rajd Barbórki, że jest się „tu i teraz”. Mam nadzieję być tam za rok!
– wspomina zawodniczka.
Rajd Barbórka, z rekordową ilością kobiet wśród
zawodników, uroczyście zamknął sezon rajdowy 2014.
Mamy nadzieję, że to dobry znak dla kobiecej frekwencji na rajdach w roku 2015!
EDYTA WRUCHA

MAGDA WILK

pilotowała Arka
Kulę podczas
tegorocznego
Rajdu Barbórka

Mistrzostwach Polski w Motocrossie
w klasie MX Kobiety bezapelacyjnie
triumfowała Joanna Miller. Asia wygrała
cztery z pięciu tegorocznych rund a w
ostatniej była dwukrotnie druga, zdobywając w klasyfikacji generalnej mistrzostw równe czterysta punktów.
Wicemistrzynią Polski została Wiktoria Horodyńska
zawodniczka ENDURO TEAM Kielce. Wygrywając dwukrotnie ostatnią rundę w Gdańsku i trzykrotnie stając
na 2 miejscu przez sezon zebrała trzysta pięćdziesiąt
punktów w generalce. Karolina Liszewska reprezentująca KM Cross Lublin wywalczyła tytuł II Wicemistrzyni
Polski z dorobkiem trzystu trzydziestu sześciu punktów w końcowej klasyfikacji mistrzostw.
W Pucharze Polski MX pierwsze miejsce wywalczyła
sobie Karolina Liszewska w barwach KM Cross Lublin.
Drugie i trzecie miejsce w pucharze zajęły zawodniczki
Klubu Motorowego TNT Karolina Mikoda i Maria Staniak. W Pucharze Polski Enduro w klasie Kobiet Patrycja
Komko stanęła na najwyższym stopniu podium. Na
drugim miejscu uplasowała się Agnieszka Smolińska
(WMKS Włodawa). Trzecie miejsce przypadło Annie
Wlazło z BMK Bielsko Biała.
W tym roku trialowy Puchar Polski padł łupem Klary
Dubanikowskiej, druga była Natalia Janik reprezentująca MKS Trial Ochotnica.
Tydzień później w warszawskim Hotelu Victoria miało
miejsce zakończenie sezonu sportu samochodowego.
Tę galę jak co roku poprowadził znany dziennikarz
motoryzacyjny Andrzej Borowczyk. W gronie nagrodzonych zawodników takich jak Robert Kubica czy Kajetan
Kajetanowicz również nie mogło zabraknąć pań.
W Rajdowym Pucharze Polski drugie miejsce w
klasie 9RPP zajęła Klaudia Temple. Zawodniczka
Automobilklubu Śląskiego ścigająca się Honda Civic
ukończyła pięć imprez z dorobkiem punktowym.
Tytuł Mistrzowski wywalczyła sobie Anna Wojewoda
zawodniczka AMK Tarnów jeżdżąca Renault Clio w
Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski. Na
koniec sezonu 24 latka zebrała trzynaście punktów w
klasyfikacji końcowej, co dało jej tytuł II Wicemistrza
Polski w klasie A -2000.
W Rajdowych Mistrzostwach Polski Samochodów
Terenowych Małgorzata Kosińska zdobyła tytuł Mistrza
Polski w klasie Open. W swoim Nissanie Patrolu zawodniczka Automobilklubu Kieleckiego zebrała na swoim
koncie dwieście osiem punktów w klasyfikacji końcowej
wyprzedzając Krzysztofa Antończka o ponad czterdzieści punktów. Małgosia, która jeździ w barwach zespołu
RMF 4 Racing Team, wyjeździła wraz z zespołem tytuł
Wicemistrza Polski w klasyfikacji sponsorskiej.
„Z roku na rok grupa medalistek jest coraz większa” – mówi Aleksandra Knyszewska przewodnicząca

Zespołu ds. Kobiet w Polskim Związku Motorowym.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że sport motorowy w
naszym kraju podbija również serca kobiet. Wychodząc
naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu pań w rywalizacji motocyklami czy samochodami, powołaliśmy na
początku roku zespół ds. Kobiet w PZM. Ma on na celu
rozpowszechnianie sportu motorowego wśród pań jak
i wspieranie zawodniczek już startujących. W tym roku
naszym największym osiągnieciem była organizacja
przy współpracy z FIM (Międzynarodowej Federacji
Motocyklowej), obozu treningowego w Krzeszowicach
dla zawodniczek trialowych. Obóz był prowadzony
przez Iris Kramer – Mistrzynię Świata w Trialu z 2007
roku oraz byłych czołowych zawodników świata tej
dyscypliny sportu motocyklowego: Siri Minken i Jordi
Pasquet. Składał się z części praktycznych i teoretycznych w tym ćwiczeń psychologicznych. Serdecznie
gratuluję wszystkim starującym dziewczynom, a w
szczególności cudownym medalistkom. Życzyłabym
sobie, żeby z roku na rok liczba pań w naszym sporcie
ciągle rozsła”. 

JOANNA MILLER

po raz kolejny
triumfowała w
motocrossie

BIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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wyścigi
A
nna Wojewoda
- debiutantka na podium!
„Jako mała dziewczynka marzyłam, żeby być zawodniczką. Myślałam, że jest to nierealne. A zeszłym roku, dosłownie z dnia na dzień zrobiłam licencję, zorganizowałam
samochód i wystartowałam!” - O tym, że wszystko w życiu jest możliwe opowiada
debiutantka w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski.

K

iedy po raz pierwszy poczułaś, ze masz
smykałkę do kierownicy?
Już w podstawówce (przed zrobieniem
prawa jazdy) tato uczył mnie jeździć samochodem. Czasami w zimie jeździliśmy na pustych
parkingach w okolicy Krynicy. Pewnego razu, razem
z kolegami, ułożyliśmy sobie próbę sprawnościową
pod Wierchomlą. Grupka widzów, która się tam wtedy
zebrała, zaczęła komentować nasze przejazdy, ale
wszyscy myśleli, że to sami faceci. Dopiero tato zwrócił
im uwagę, że w jednym z samochodów jest dziewczyna. Musiałam wyjść z samochodu, żeby uwierzyli.
Wtedy pierwszy raz pomyślałam, że może nie jeżdżę
najgorzej? (śmiech)
Czy w Twojej rodzinie to tato najbardziej Cię
wspierał i uczył sportowej jazdy?
Dzięki tacie zainteresowałam się rajdami - on od zawsze był kibicem i wziął mnie na pierwszy rajd. Potem
role się odwróciły i to ja jego wyciągałam na różne imprezy motoryzacyjne. Na początku uczył mnie jeździć
samochodem. Kiedyś zepsułam mu pompę wspomagania, w czasach kiedy fascynowało mnie robienie
bączków na śniegu (śmiech). Pewnego wieczoru, kiedy
„upalaliśmy” po okolicznych drogach, to jazdę skończyłam w zaspie, przy 20-stopniowym mrozie i bez
zasięgu! Na szczęście takie sytuacje tato traktował jako
przygodę, co powodowało, że się nie zrażałam, a wręcz
chciałam więcej! Zresztą, jak pierwszy raz dachowałam samochodem (miesiąc po zrobieniu prawa jazdy,
na KJS-ie) tato stał akurat na tym zakręcie i teraz z
perspektywy czasu mam wrażenie, że opowiada o tym
z pewnym rodzajem dumy (śmiech). Natomiast mama,
która nie przepada za motoryzacją, zawsze wspiera
moje starty, ale wyniki woli śledzić on-line.
Dlaczego właściwie wybrałaś GSMP, a nie inną
dyscyplinę sportów motorowych?
GSMP ma bardzo wiele zalet dla początkującego zawodnika. Po pierwsze, cykl nie wymaga bardzo dużego
nakładu czasowego, a w tym roku musiałam pogodzić
starty z obroną pracy magisterskiej na wydziale farmaceutycznym – również związaną ze sportem samochodowym. Po drugie, są stosunkowo tanie w porównaniu
do innych dyscyplin sportów samochodowych. A
po trzecie, zdaję sobie sprawę, że moje umiejętności
nie wystarczyłyby, żeby poradzić sobie w zmiennych
warunkach na odcinkach specjalnych.
Zdradzisz nam na jaki temat była praca? Czy
łatwo i warto ją było napisać?
W sumie zawsze się zastanawiałam, jak połączyć
moją pasję z farmacją (bo niestety ale nie bardzo się to
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łączy). Jednak w końcu wymyśliłam temat pracy - „Doping w sportach samochodowych”. Pani promotor nie
była zachwycona, bo w ogóle nie znała tego tematu,
ale w trakcie pisania okazało się, że spora grupa leków
i narkotyków może być stosowana w tym sporcie.
Znalazłam na ten temat wiele ciekawych badań (nawet
przeprowadzanych na kierowcach i pilotach w czasie
amatorskiego rajdu!). Jako ciekawostkę mogę dodać,
że na koniec komisja nie zadawała mi pytań do pracy,
tylko zaczęła wypytywać z jakimi prędkościami jeżdżę i
o co w ogóle w tych wyścigach chodzi? (śmiech)
Po zebraniu tego materiału – jakie masz zdanie
o dopingu? Czy kontrola zawodników w RSMP i
RPP jest wystarczająca? Głośna była jedynie jedna
kontrola, gdzie przyłapany kierowca tłumaczył się
spożyciem dużej ilości środków na alergię. Czy to
prawdopodobne?
Szczerze mówiąc doping w polskim sporcie samochodowym to dosyć kontrowersyjny temat. Uważam,
że kontrola zawodników jest znikoma i niestety
wiedza, jakie środki nie powinny być stosowane, też
jest minimalna. A każdy zawodnik podpisuje Międzynarodową Kartę Zdrowia, w której jest oświadczenie
o niestosowaniu środków zakazanych przez Komitet
Olimpijski i tym samym powinien zapoznać się z listą
tych substancji. Poza tym, jeśli lekarz odpowiednio
udokumentuje wskazanie do stosowania danego leku,
to można przyjmować go, już legalnie. A tak szczerze
mówiąc, środki na alergię mają raczej negatywny
wpływ na czas reakcji kierowcy…
Czy było łatwo zdobyć samochód i zrealizować
plan startów?
Decyzję o udziale w GSMP podjęłam z dnia na dzień.
W zeszłym roku, podczas wakacji zrobiłam licencję, a
miesiąc później jechałam już w pierwszym wyścigu.
Dwa pierwsze starty zaliczyłam Fiatem Cinquecento,
pożyczonym od Pawła Jakusa. To był sprawdzian, czy
dam radę i czy mi się spodoba. W tym roku miałam
okazję jeździć Reanult Clio od Radka Pogana, który też
zajmuje się serwisowaniem naszej „Renatki”. Realizacja
startów nie byłaby możliwa, gdyby nie moi bliscy, bo
niestety nie mam sponsora i każdy nasz wyjazd wiązał
się z maksymalnym ograniczaniem kosztów. Na ostatni
wyścig zabrakło nam nawet opon deszczowych, ale
akurat mieliśmy szczęście bo nie padało (śmiech).
Jak debiutantkę przyjęli doświadczeni zawodnicy GSMP?
Na początku patrzyli na mnie z przymrużeniem oka.
Ale z czasem przyjęli mnie do swojego grona i zawsze
są dla mnie mili. W tym roku kilku z nich udzielało mi

cennych rad dotyczących tras, jazdy wyczynowym
samochodem i doboru opon. W Limanowej, kiedy mój
samochód się zepsuł, w strugach deszczu pomagał
mi Paweł Rzadkosz, a w Siennej po wypadku (mimo
własnej awarii), części pożyczył mi Radek Ćwięczek.
Czego Cię nauczyły pierwsze starty? Czy ktoś Cię
uczy sportowej jazdy?
Pierwszy start był dla mnie dużym wyzwaniem. Nogi
mi się tak trzęsły, że bałam się ruszyć samochodem. Ale
później jazda zaczęła mi sprawiać coraz większą frajdę.
Razem z szybszym samochodem pojawiły się dla mnie
nowe zagadki: jazda odpowiednim torem, dobór opon
i ich dogrzewanie. W Załużu pierwszy podjazd treningowy pojechałam na slicku i wtedy przekonałam się,
że długa droga przede mną... Na szczęście spotkałam
bardzo doświadczonego trenera i byłego zawodnika pana Andrzeja Lenczowskiego. Dzięki niemu zaczynam jeździć „z głową”, a to sprawia mi jeszcze więcej
przyjemności, niż wariacki podjazd pod górę. Wiem,

że bardzo dużo nauki przede mną, ale każdy zrobiony
kilometr na wyścigu czy treningu wywołuje u mnie
wielki uśmiech na twarzy!
Na jakim poziomie jesteś i czego się musisz jeszcze nauczyć? Jakie są Twoje mocne i słabe strony za
kierownicą?
Tak naprawdę, wszystkiego dopiero się uczę,
poczynając od układu rąk na kierownicy, przez zmianę
biegów, po sposób hamowania (podobno robię to
zbyt delikatnie). Na dzień dzisiejszy niepewnie czuję
się podczas deszczu, ze względu na to, że wszystkie
„przygody” wyścigowe miałam na
mokrej nawierzchni. Natomiast w
tym roku z przejazdu na przejazd
potrafiłam poprawiać swoje czasy,
nawet o kilkanaście sekund i zbliżyć
się do zawodników, mających lata doświadczenia na tych trasach. Cały czas
się uczę - co mi pomaga, a co nie. Na

ANNA
WOJEWODA druga
wicemistrzyni
Polski
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wyścigi

moto
Twybitnych
op 10
zawodniczek motocyklowych
Przedstawiamy sylwetki dziesięciu zawodniczek, które zapisały się na kartach historii wyścigów motocyklowych
i motocyklowych rajdów terenowych.
Beryl Swain

rajdu była też najlepszą kobietą.
Oczywiście ranking nie wyZostała odznaczona królewskim, zło- czerpuje wszystkich zasłużonych
tym orderem za zasługi dla sportu w nazwisk, takich jak np. Jutta KleinHiszpanii (2013).
schmidt, Elena Myers, Ilse Thourat,
Lillian La France, Mary McGee, Nina
Jenny
Prinz, Melissa Paris, czy Ashley
Tinmouth
Fiolek - bedziemy sukcesywnie opi- pierwsza i
sywać kolejne zawodniczki, które
jedyna kobieta zasłynęły swoimi osiagnięciami.
w brytyjskich
Maria
wyścigach SuCostello
perbike (dzięki
Katja
temu wpisana
- to zawodPoensgen
do Ksiegi Rekordów Guinnesa),
niczka, która
- niemiecka zaktóra często zostawia bardziej
zrobiła więcej,
Patsy Quick
wodniczka, która doświadczonych zawodników w
niż ktokolwiek
- pierwsza
pierwszy raz
tyle. Debiutowała w 2000 roku w
inny w celu proBrytyjka, która
jeździła motocy- 125 GP, a w 2009 i 2010 ustanowimowania udziału
wystartowała
klem w wieku 5
ła najszybsze, żeńskie okrążenie
kobiet w sporcie motocyklowym.
podczas Rajdu
lat, a w wyściw TT (jednocześnie bijąc dwa
Od swojego debiutu w 1997 w HonDakar w 2003
gach startuje od lat 16-stu. Pierwsze Rekordy Guinnessa). Wygrała
da CB500 Cup, ścigała się w wielu
roku. Niestety
podium osiągnęła rok później w ME także pierwszy, brytyjski wyścig
seriach (min. World Endurance, Eudoznała poważ- Supermoto, co pomogło jej w dosta- motocykli elektrycznych.
ropean Superstock) i jak sama mówi
nego wypadku i została przewieniu się do GP. W 2001 roku osiągnęła
- złamała już 20 kości, ale nie potrafi
Jane Daniels znaleźć sobie innego, satysfakcjoziona helikopterem do szpitala
swój najlepszy wynik - 14. miejsce w
w Kairze, gdzie lekarze walczyli
GP Włoch (Aprilia RS250). Wycofała
- najlepsza,
nującego zajęcia. Koncentruje się
o jej życie. Uparcie wystartowała
się z wyścigów w 2004 roku i urodzibrytyjska zawod- na wyścigach szosowych w Irlandii,
jeszcze w edycji 2004, ale pogoda ła córkę. Bierze jeszcze sporadycznie
niczka enduro.
a szczególnie TT, gdzie prowadziuniemożliwiła jej ukończenie rajdu, udział w różnych motocyklowych
Zajęła 2. miejsce ła ze swoim żeńskim rekordem
następnie w 2005 nie ukończyła z
imprezach, promuje odzież motocyw Enduro World okrążenia przez wiele lat. Napisała
powodu problemów technicznych klową, występuje w roli eksperta.
Cup kobiet w
i promuje swoją autobiografię, jest
i w końcu osiągnęła, upragnioną
2013 roku, porzecznikiem prasowym i spikerem.
Laia Sanz
metę w 2006 roku. W 2012 wróciła
konując w finałowej rundzie Laia’ę
María
na trasy Dakaru na KTM 690RR
- urodzona w
Sanz. Startuje na Husaberg TE125 w
Herrera
w rajdzie „Heroes Legend Rally”,
Hiszpanii zawod- Enduro World Championship.
Muñoz
gdzie wygrała. Obecnie prowadzi
niczka offroAna Carrasco
szkołę jazdy enduro i ma sklep z
adowa, jeździła
- 17-letnia
Gabarron
antykami.
motocyklem od
zawodniczka z
3-go roku życia, a
- to młodziutka
Toledo w HiszMichelle
ścigała się mając
zawodniczka
panii, rywalizuje
Duff
7 lat. Zdobyła: 13 razy Trialowe
MotoGP. Urodziła
od 8. roku życia
- urodziła się w
Mistrzostwo Świata Kobiet i 10 razy
się w Hiszpanii,
i jest obecnie wiodącą hiszpańską
1939 roku jako
ten sam tytuł, ale w Mistrzostwach
zaczęła jeździć
zawodniczką CEV Moto3 ChamMike Duff. Przed Europy. W 2011, w wieku 25 lat wzięna motocyklu w pionship (konkurencyjna klasa
zmianą płci była ła udział w Rajdzie Dakar i ukończyła wieku trzech lat, startowała w serii
MotoGP Moto3). Trzy razy wygrała
uzdolnionym
go na 39. miejscu, była najlepsza
MiniGP, a następnie w hiszpańskim
wyścig i dwa razy zajęła drugą
zawodnikiem,
wśród kobiet. Była także na Dakarze 125 Championship. Debiutowała
lokatę, w sezonie 2013 była 4-ta
startującym w latach 60. i wygry2012 - ukończyła go (mimo wypadw zespole Calvo KTM na początku
w rocznej klasyfikacji. Ma bardzo
wającym podczas Grand Prix 250.
ku) na 39. miejscu, w 2013 ukończyła 2013 w wieku 16 lat i była pierwszą
duży potencjał, a ściga się Hondą
W 1965, jeszcze jako mężczyzna
z kłopotami technicznymi na 93.
w historii zawodniczką klasy Moto3. NSF250.
doznała niemal śmiertelnego
miejscu, a w 2014 - osiągnęła reweSwoje pierwsze punkty mistrzostw
wypadku i spędziła pół roku w
lacyjne 16. miejsce! W każdej edycji
świata zdobyła podczas GP Malezji.
EDYTA WRUCHA
- to pierwsza
kobieta, która
wzięła udział
w wyścigu na
wyspie Man
(Isle of Man
TT). Był to rok
1962, a zawodniczka wystartowała
motocyklem Itom 50 cm3, kończąc
wyścig na 22 miejscu. Niestety, pod
pozorem dbania o bezpieczeństwo
kobiet, potem zakazano im startów,
aż do roku 1978.

przykład na ostatnim wyścigu przed samym startem
powtarzałam sobie całą trasę w głowie, podobnie jak
to robiłam, kiedy jeździłam na nartach i to okazało się
to bardzo pomocne. Staram się jeździć sama dla siebie,
bo wydaje mi się, że jak zaczyna się jakaś presja - to
przestaje mi to wychodzić. W Siennej po uderzeniu
w betonowe bariery nie martwiłam się o samochód,
tylko byłam wściekła, że przez moją głupotę mogę nie
wystartować w wyścigu. Zaskoczyło to nawet moich
mechaników, bo myśleli, że przyjadę z płaczem i powiem, że już w ogóle nie będę startować! A ja stałam
w serwisie i na ile mogłam, próbowałam im pomóc, bo
tak chciałam znów wsiąść za kierownicę!
Którą rundę z przejechanych polubiłaś najbardziej, a którą najmniej?
Na początku muszę zaznaczyć, że w tym roku nie
wystartowałam we wszystkich rundach, a z tych, które
jechałam – podobały mi się wszystkie! Załuż ze względu na trasę, Limanowa to moje okolice, Banovce mają
niepowtarzalną atmosferę, w Siennej są mili organizatorzy, a w Korczynie czuję się najpewniej. Jednak w
Limanowej jechało mi się ciężko, gdyż ze względu na
zmienną pogodę i ilość wypadków, start był cały czas
opóźniany, a to bardzo wybija z rytmu.
Czy jesteś zadowolona z tego sezonu, wyniku,
tytułu? Pozostał jakiś niedosyt?
To był mój pierwszy i do tego - niepełny sezon
startów. Gdyby ktoś na pierwszym wyścigu powiedział
mi, że będę miała tytuł II wicemistrza Polski w mojej
klasie - brałabym w ciemno (śmiech). Pierwsze i drugie
miejsce w mojej klasie zdobyli zawodnicy, którzy
ścigają się na tych trasach od lat. Także nie można tu
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mówić o niedosycie, a raczej o dużym, pozytywnym
zaskoczeniu.
Czy formuła rozgrywania zawodów czy się podoba? Czy chciałabyś wystartować też poza granicami
Polski?
Dwa podjazdy treningowe i dwa podjazdy wyścigowe jednego dnia, to optymalna formuła rozgrywania
zawodów. Czasami organizatorzy rezygnują z jednego
podjazdu treningowego, a szkoda... Większość zawodników jeździ na tych trasach latami, ale dla debiutantów każde przejechanie trasy jest bardzo ważne.
Moim celem nie są starty za granicami, bo byłoby to
zbyt czasochłonne. Wiadomo, że w Polsce bardzo mało
osób żyje z udziału w sportach motorowych, więc czas
na pracę trzeba mieć. Ja chciałabym osiągnąć maksymalnie dużo w GSMP, a potem spróbować sił w innej
dyscyplinie, może w rajdach?
„Wyjeździć marzenia” na Twoim samochodzie
znaczy... ?
Jako mała dziewczynka marzyłam, żeby być zawodniczką. Myślałam, że jest to nierealne. A w zeszłym
roku, dosłownie z dnia na dzień zrobiłam licencję, zorganizowałam samochód i wystartowałam! Udowodniłam sobie, że mogę spełnić, albo raczej - wyjeździć
marzenia. Przypomina mi to, że to co wydaje się nam
na dzień dzisiejszy nierealne, wcale nie musi takie być wszystko można osiągnąć, trzeba tylko mocno chcieć!
Jednak w przyszłym sezonie, wolałabym wyjeżdżać
swoje marzenia z reklamami sponsorów na samochodzie (śmiech).
EDYTA WRUCHA

Osiągnąć wszystko
w GSMP - marzenie
ANNY
WOJEWODY

szpitalu, by po dwóch latach wrócić
na tor. Był dwukrotnie żonaty, pracował jako dziennikarz motocyklowy i napisał książkę o swoich latach
startów (Make Haste, Slowly: The
Mike Duff story). Od 1984 roku Mike
jest kobietą, czyli Michelle Duff,
która zasłynęła startem w wieku 60
lat w wyścigu klasyków; wówczas
również uległa wypadkowi. Teraz
mieszka w Ontario i nadal pisze..
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podróże
Motocyklem „Dalej się nie da”?
Wywiad z

Joanną Sobkowską

W 80. rocznicę motocyklowej wyprawy Stanisława i Haliny Bujakowskich z Drusennik do
Szanghaju, podobną trasę pokonali Asia Sobkowska i Daniel Skibiński. Pierwsza para, na motocyklu B.S.A. z bocznym wózkiem, borykała się z wieloma problemami, wielokrotnie ryzykując
życiem! A jak wygląda taka podróż w dniu dzisiejszym? O tym opowiedziała nam Asia.

J

ak zetknęliście się z książką „Mój chłopiec,
motor i ja”? Czy ta lektura od razu zainspirowała Was do powtórzenia wyczynu Haliny i
Stanisława Bujakowskich?
- Książkę wygraliśmy w konkursie przy okazji
spotkania z podróżnikiem - Romualdem Koperskim w
Poznaniu. Nie spodziewaliśmy się, że będzie miała na
nas taki wpływ! Przeczytaliśmy ją (najpierw ja, później
Daniel) i rozmawialiśmy o niej sporo, ale tylko w
kontekście niesamowitego wyczynu sprzed lat. Pomysł
na powtórzenie trasy Bujakowskich zrodził się parę
miesięcy później, na wyjeździe motocyklowym w Alpy.
Skojarzyliśmy, że daty - 1934 i 2014 dają 80-tą rocznicę i
stwierdziliśmy, że to idealne przesłanki do powtórzenia
podróży.
Jak się przygotowywaliście do tej wyprawy - w
teorii i praktyce?
- Przygotowywaliśmy się dość długo, bo od początku wiedzieliśmy, że na dojazd do Szanghaju z własnych
środków nas nie stać. Zaczęliśmy więc od stworzenia
„finansowego planu marzeń” i znalezienia firm, które
mogłyby się zainteresować takim tematem. Wysłaliśmy
setki maili, wykonaliśmy mnóstwo telefonów, odbyliśmy kilka obiecujących spotkań, ale niestety wsparcia
finansowego nie udało się zdobyć. Kiedy wiedzieliśmy
już, że trasę trzeba skrócić - zaczęły się prawdziwie
ciekawe i konkretne przygotowania, czyli: ustalenie ile
mamy czasu, dokąd możemy dojechać, jak trzeba przygotować motocykle, skąd wziąć nawigację na Kazachstan i Kirgistan, jakie wizy zdobyć? Sama przyjemność
takie zadania! Zwłaszcza grzebanie przy motocyklach
w warsztacie Cerbola - w sumie paręnaście godzin
spędzonych na rozkręcaniu gaźników, próbie wymiany dętek, czy eliminowaniu luzów zaworowych. To
nauczyło nas odpowiedniego i spokojnego podejścia
do ewentualnych awarii po drodze. Bo przecież, prawie
wszystko da się naprawić...
A sami wymagaliście fizycznego przygotowania?
- W sezonie 2014 tak nam pogoda sprzyjała, że na
motocyklach jeździliśmy właściwie od lutego. Byliśmy
też na kilku kursach doskonalenia techniki jazdy (szkoleniamotocyklowe.pl - dziękujemy!), które wyposażyły
nas w wiedzę przydatną, zarówno na szosie wśród
rozpędzonych kazachskich Kamazów, jak na szutrowych i kamienistych odcinkach. Nad resztą kondycji
pracujemy na co dzień, czyli: wspinamy się, biegamy,
pływamy, jeździmy rowerami...
Musieliście pojechać i utrzymać się «za swoje»,
jak Hala i Stach?
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- Właściwie za swoje, ale sponsorzy też się trafili. Nie
dostaliśmy porządnego kopniaka finansowego, aby
móc przejechać Birmę czy Chiny, ale wsparcie w postaci przygotowania motocykli (Cerbol.com), szkoleń
motocyklowych (szkoleniamotocyklowe.pl), wyposażenia turystycznego (Decathlon, Zalando), ogromnych
zniżek na zakup ciuchów i akcesoriów (Motorismo) czy
komunikatorów (Kontel) - było dla nas bardzo ważne
i jesteśmy bardzo wdzięczni. Dzięki temu mieliśmy
więcej w portfelu, by mieć na benzynę i móc dojechać
dalej!
Jak Wasz pomysł został przyjęty wśród rodziny,
przyjaciół?
- Nie mogło być inaczej - wszyscy przyklasnęli
naszemu pomysłowi. No może na początku podchodzili z lekkim niedowierzaniem, ale trudno się dziwić,
skoro sami nie wiedzieliśmy na ile uda nam się plan
zrealizować. Jednak w miarę postępu w przygotowaniach, zyskiwaliśmy coraz większe poparcie. Pewnie
nieraz zanudzaliśmy na śmierć naszych rodziców czy
znajomych, bo nie potrafiliśmy rozmawiać o niczym innym, tylko motocykl, motocykl, motocykl i… Szanghaj!
(śmiech)
Bohaterowie książki często byli w sporych tarapatach przez warunki pogodowe i bardzo trudny,
nieprzejezdny teren. Czy czasem wydawało się
Wam, że też jesteście w takiej sytuacji bez wyjścia?
- W pierwszej chwili chciałam odpowiedzieć, że tak
- byliśmy. Ale na pewno nie w takim stopniu, jak Hala
i Stach! Nie ma co porównywać ani pod względem
przejezdności dróg, ani częstotliwości spotykania ludzi,
a tym bardziej pod względem wyposażenia w sprzęt
turystyczno - nawigacyjny. Oczywiście mieliśmy kilka
chwil zwątpienia i strachu, zwłaszcza przy przejeżdżaniu przez północne pasmo Tien-Shanu w Kirgistanie.
Znaleźliśmy się na wyboistej i coraz węższej drodze w
centrum wysokich, suchych gór, bez żadnych znaków
czy szlaków oczywiście. Mapa mówiła, że do najbliższej
wioski mamy 30km, a nawigacja - 130km. Benzyny
w baku było mało, żar lał się z nieba i jechaliśmy z
prędkością max 20km/h. I wtedy zerwała mi się linka
sprzęgła... Wspomina się naprawdę miło, ale wtedy
trochę grozy w sercu było! Oczywiście linkę sprzęgła
udało się naprawić i tuż przed zachodem słońca dojechaliśmy, po jakichś 80 km do wioski - czyli ani mapa,
ani nawigacja nie miały racji (śmiech).
Przydało się wcześniejsze przygotowanie z
przeprowadzania napraw? Jak z trudami wyprawy
poradziły sobie Wasze motocykle?

80.

rocznica
motocyklowej
wyprawy
Stanisława
i Haliny
Bujakowskich

- Zdecydowanie tak, lekcje w warsztacie motocyklowym nauczyły nas wiele. Nie chodziło o to, że nauczyliśmy się konkretnie naprawy prędkościomierza
czy wymiany napędu. To było coś znaczenie więcej
- świadomość, że motocykl to nie jest niedostępna
i tajemnicza maszyna tylko urządzenie, w którym
większość części można rozkręcić, wykręcić, rozłożyć
i naprawić choćby „domowym” sposobem. Motocykle odmawiały nam czasem posłuszeństwa i wtedy
ze spokojem zabieraliśmy się do roboty. Awarie na
szczęście były dość drobne, np. linka sprzęgła wymieniana była w niebieskiej maszynie z 10 razy (przecierała się przy samej klamce) i w końcu do Polski
dojechałam na lince z samochodu Audi 100! Z kolei
Daniela motocykl czasem gasł sobie bez większego
powodu - początkowo serca dość mocno nam zabiły,
bo paliwo przecież jest, nic nie trzasnęło, walnęło,
ani nie puściło dymu. Po prostu gasł. Przyszło nam do
głowy, żeby sprawdzić akumulator i okazało się, że po
przyklejeniu go taśmą klejącą (żeby głębiej „siedział”),
wszystko było git.
Jak dałaś sobie radę kondycyjnie w trasie? A co
najbardziej dało Ci w kość psychicznie?

- Na szczęście dałam radę i niewiele miałam powodów do narzekania podczas podróży. Od wielu lat
jeżdżę na motocyklu, wcześniej miałam Yamahę Virago. Wydawałoby się, że to motocykl o dużo przyjemniejszej i wygodniejszej pozycji, a jednak na „Viraszce”
miałam problem z bólem pleców. Przy Dominatorze
taki problem przestał istnieć.
Jedną z bardziej męczących rzeczy była jazda przy
silnym bocznym wietrze, szczególnie uciążliwa w Rosji
- na wielokilometrowej szosie wzdłuż Morza Kaspijskiego. Niestety samego błękitu wody z drogi nie widać,
za to silne podmuchy przypominały o niewielkiej
odległości od morza. Najbardziej w kość dostaje wtedy
kark, który musi utrzymać w pionie moją, małą główkę
z wielkim (jak się wtedy wydaje) i zupełnie nieopływowym kaskiem. Niezłym wyzwaniem
przy takiej aurze jest wyprzedzanie
lub choćby mijanie się z tirami - na
sekundę wiatr zupełnie zamiera, więc
motocykl kładzie się na jedną stronę,
by po chwili wyjechać zza przyczepy, gdzie znów kładzie go na drugą
stronę.

JOANNA
SOBKOWSKA
- odbyła podróż
motocyklową z
Druskiennik do
Szanghaju

BIULETYN Polskiego Związku Motorowego

15

podróże
nych przez Halinę w Iranie, Pakistanie czy Birmie. Ale
udało nam się dotrzeć w przepiękne miejsca, gdzie
cywilizacja dociera w zupełnie innym wymiarze, niż
my ją postrzegamy. Myślę np. o Kazachstanie, gdzie
oprócz kilku wielkich miast, gdzie życie zbliżone
jest do „zachodniego”, spotyka się wsie, mieściny i
osady zupełnie odmienne od naszego wyobrażenia.
Domy wyglądają jak lepianki, wszystkie są parterowe,
najczęściej z niebieskimi dachami. Często są porozrzucane w dość chaotyczny sposób, panuje jakiś
wszechobecny nieład, nic nie jest równe - ani drogi,
ani ściany budynków. A ludzie żyją spokojnie, spełniając jedynie swoje podstawowe potrzeby. Jedzą proste
potrawy bez wykwintnych dodatków (w sklepach
trudno dostać, choćby cytryny), rzadko mają dostęp
do wody bieżącej, a za ubikacje służą wychodki. Ale
super płaskie telewizory z super modnymi serialami
- są wszechobecne! Telefon komórkowy ma prawie
każdy, nawet pasterz spotkany na dzikich zboczach
Gór Kirgiskich. Prawdopodobnie też dostęp do sieci,
nie jest czymś zupełnie obcym.
Halina martwiła się o postęp cywilizacji także w
Turcji w regionie centralno - wschodnim. Pisała, że
zapewne za parę lat pojawią się tam kampingi, hotele,
restauracje, a farmerzy tureccy, niczym nie będą różnili
się od niemieckich. Na szczęście tak się nie stało!
Wystarczy wyjechać kawałek na wschód poza Stambuł
i omijać wielkie miasta typu Ankara czy Izmir. Wtedy
można nacieszyć się piękną, spokojną i niecywilizowaną (w dobrym tego słowa znaczeniu) Turcją. Ludzie są
otwarci i serdeczni, mocno związani ze swoją tradycją
i kulturą.
I co ważne - nasze motocykle i nasz wyjazd, który
nie jest przecież czymś niezwykłym z dzisiejszego
punktu widzenia, robiły ogromne wrażenie, i na
dzieciakach, i na dorosłych. To też świadczy o zupełnie
innej świadomości i poziomie życia we wschodnich
krainach. Zastanawialiśmy się, czy to, że u nas mamy
tyle możliwości spędzania wolnego czasu, oddawania
się różnym przyjemnościom, uprawiania sportów i
posiadania hobby - jest też świadectwem postępu
Halina odsyłała sukienki, Stanisław – frak, które cywilizacyjnego?
niepotrzebnie wzięli w podróż, a tęsknili za futrem
Były jakieś spotkania z egzotycznymi zwierzętaw zimne dni i noce. Czego Wy wzięliście za dużo, a
mi czy chorobami? Bo jedno i drugie ubarwiało tą
czego żałowaliście, że nie spakowaliście?
podroż, 80 lat wcześniej.
- To ciekawe, ale spakowaliśmy się prawie ideal- Przez cały wyjazd bałam się bliskiego spotkania
nie. Pewnie wynika to z przyzwyczajenia do wyjazz wężami. A z drugiej strony w głębi duszy miałam
dów z plecakiem i namiotem, właściwie od dziecka. nadzieję, że w końcu na jakiegoś natrafię i się może
Wiadomo, że pakunki muszą być jak najlżejsze i wia- nawet z nim zaprzyjaźnię (śmiech). Ale nie udało się.
domo, co jest niezbędne np. niezbędnik (śmiech).
Widziałam ich sporo i różnych wielkości - rozjechaNie wzięliśmy koszul flanelowych i trochę za nimi
nych bądź prawie rozjechanych na szosie. Dużo fajniej
tęskniliśmy, bo na ciepły wieczór pełen komarów,
było z wielbłądami. Pierwsze stado spotkaliśmy, tuż
byłyby na pewno bardzo przydatne (softshelle jakoś po przekroczeniu kazachskiej granicy i ciekawe, że
też dały radę). A standardowo - zbyt dużo mieliśmy mimo podobnego klimatu w Rosji (wybrzeże Morza
chińskich zupek „na czarną godzinę”. Nie wykorzyKaspijskiego) nie trafiliśmy na ani jednego. To super
staliśmy ani jednej! O, i wiozłam ze sobą puszkę z
zwierzaki, wielkie i spokojne, jedzą sobie tą suszoną
jakimś węgierskim, obleśnym gulaszem - też miał
zieleninę, włażą pod koła samochodów bez żadnego
być awaryjnie, ale na szczęście nie musieliśmy tego zażenowania, a na motocykle patrzą z ogromnym
otwierać!
zdumieniem, aż oczy im na wierzch wyłażą (śmiech).
Czy trafialiście w miejsca całkiem dzikie? Halina i Często odprowadzały nas wzrokiem i machały do
Stach mijali wiele takich miejsc, martwili się też, że nas ogonami, mając przy tym całkiem głupie wyrazy
wkrótce i tam dotrze cywilizacja.
„twarzy”, są naprawdę przeurocze.
- Ponieważ jechaliśmy, jednak inną trasą niż BujaCzy problemy z przekraczaniem granic krajów są
kowscy, nie umiem ocenić większości miejsc opisywa- w tych czasach mniejsze?
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podróże
- Niestety problemy są nadal i to całkiem spore.
Planowaliśmy początkowo dokładne powtórzenie trasy
sprzed 80 lat, co wiązałoby się z przejazdem m.in. przez
Iran, Pakistan, Indie, Birmę i Chiny. O ile same wizy można sobie wyrobić na każdy z tych krajów, to koszty związane z przejazdem motocyklem przez kolejne granice
są niebotyczne! Zwłaszcza problematyczny jest wjazd
do Birmy i Chin, gdzie należy zdać chińskie prawo jazdy,
przerejestrować motocykl i jeździć tylko wyznaczoną
trasą z pilnującym przewodnikiem.
Ostatecznie do granicy chińskiej dojechaliśmy
zupełnie inną trasą - z Turcji odbiliśmy na północ i
przez Gruzję, Rosję i Kazachstan dojechaliśmy do
Kirgistanu. Przy takiej, dużo prostszej organizacyjnie
trasie, przekraczanie granic nie stanowiło problemów.
Baliśmy się o przejście gruzińsko - rosyjskie (w Kazbegi,
Kaukaz), ponieważ pojawiały się informacje, że bywa
ono nieczynne z powodu lawin błotnych i śnieżnych.
No i trafiliśmy idealnie - przejście zostało otwarte w
nocy przed naszym przyjazdem, a wcześniej przez 10
dni było nieczynne!
Gdzie byliście najżyczliwiej przyjęci i czy zdarzały się, też wrogie reakcje ludzi wobec Was?
- Najbardziej zaskoczeni byliśmy gościnnością
turecką, której w ogóle się nie spodziewaliśmy. Trudno
było zabić w sobie nieufność, która wynikała, chyba
ze stereotypowego nastawienia. Naprawdę warto ich
poznać, możemy się od nich wiele nauczyć, np. Turek
poproszony o pomoc nigdy nie odmówi i zrobi wszystko, by znaleźć rozwiązanie. A im dalej na wschód, tym
szerzej otwarte były serca ludzi.
Wrogie reakcje? Zdecydowanie nie. Wręcz odwrotnie - my się denerwowaliśmy i parę razy podnieśliśmy
głos, a Kazachowie czy Kirgizi tylko patrzyli na nas ze
zdumieniem… Chyba nie rozumieją takiej złości, mają
zbyt dużo spokoju w sobie (śmiech).
Jak Hala i Stach spotykaliście po drodze jakiś
Polaków? Podróżujących czy też mieszkających
tam na stałe?
- Niestety przez całą podróż nie trafiliśmy na
rodaków, aż dziwne. Nawet w Gruzji nas to ominęło,
mimo że w Polsce to coraz bardziej popularny kierunek
podróży. Spotkaliśmy natomiast m.in.: Słowaka, który
na swojej Jawie z 1961r. pokonuje co roku ok 10.000
km; Koreańczyka, który był w podróży z Seulu przez
Rosję i Kazachstan - do Hiszpanii na GS1200; Rosjanina,
który po 2-tygodniowym urlopie na motocyklu wrócił
do pracy i stwierdził „a, co mi tam, jadę jeszcze raz” i
po 4 dniach ruszył znów w trasę na GS1200 i Niemca,
który wybrał się w rowerową podróż z Europy do Iranu,
Iraku, a może i dalej... Mają ludzie fantazję!
Paliwa w tych czasach pod dostatkiem? Halina i
Stach dość często pchali motocykl…
- Pchać na szczęście nie musieliśmy, ale począwszy
od Rosji, na każdej stacji benzynowej pytaliśmy się o
odległość do następnej i w razie potrzeby napełnialiśmy kanistry. Często tankowaliśmy też w wioskach,
bezpośrednio od ludzi z jakichś plastikowych butelek,
80-oktanówkę. Zresztą, czasem na samej stacji okazywało się, że „zapravka nie robotaje” (stacja nieczynna).
Wtedy pytaliśmy - „ale to benzinu ni ma?” i słyszeliśmy:
„aaaaa, benzinu! Benzinu to jest, da da!”.
Czy romantyczne wyobrażenie o podróżowaniu
miało swoje zderzenie z rzeczywistością?

- Myślę, że największym zderzeniem z rzeczywistością
był dla mnie moment, kiedy przekonaliśmy się, że nie
uda nam się podróż do Birmy czy Chin, a musimy „zadowolić się” Kirgistanem. To nie była już dla mnie taka
egzotyka, wiedziałam, że sporo ludzi (kobiet też) taką
trasę przejechało i nie czułam takiej niezwykłości, jaka
byłaby przy tych nieznanych, i niedostępnych krajach.
Ale samo podróżowanie motocyklem jest zdecydowanie przyjemnością, nie do zastąpienia! Porównanie
oczekiwań do efektów - wypadło zdecydowanie na
plus dla efektów! Bałam się, że po paru dniach jazdy
bez przerwy będę czuła nudę i zmęczenie. Nie spodziewałam się, że można jechać codziennie przez tydzień,
dwa, trzy, ponad miesiąc i każdego dnia odkrywać inny
świat, być wciąż w drodze i we wszechogarniającym
zachwycie nad niespotykaną przyrodą - pastelowymi
kanionami w Turcji, zielonym i groźnym Kaukazem,
wietrznym stepem rosyjskim, ogromnymi przestrzeniami kazachskimi (z orłami odlatującymi spod kół) i
wreszcie Tien-Shan w Kirgistanie. Tego nie można sobie
wymarzyć, to trzeba przeżyć! 
EDYTA WRUCHA

WYPRAWA
SPRZED 80.
LAT stała się
inspiracją dla pary
podróżników z
Polski
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motocross
Każdy siniak jest jak trofeum,
a zakwasy przypominają o dobrej zabawie

CrazyCrossGirls

Rozmawiamy z zawodniczkami tworzącymi społeczność CrazyCrossGirls.
Dziewczyny opowiadają jak stworzyć taką wspólnotę i podbić Internet.

C

razyCrossGirls to grupa dziewczyn jeżdżących
na motocyklach crossowych. Jedna z nich, Daria Karwacka, wpadła na pomysł, by połączyć
oddzielnie jeżdżące zawodniczki w aktywną,
wspierającą się grupę. Daria prowadzi też bloga CCG
i fanpage na facebooku. Rozmawiamy z nią i innymi
dziewczynami współtworzącymi CrazyCrossGirls.
Jak zrodził się pomysł, by komunikować światu
istnienie dziewczyn zakochanych w sportach
crossowych? Jak się poznałyście, jak się spotykacie, jak wpadłyście na pomysł zmieniania Internetu
materiałami spod znaku CrazyCrossGirls?
DARIA KARWACKA: Pomysł strony powstał w
2008 roku, kiedy na okolicznych torach można było
spotkać samych panów. Od początku nie chciało mi
się wierzyć, że jestem ewenementem w tej dziedzinie.
Przeszukiwanie Internetu, przestarzałych serwisów
społecznościowych i forów doprowadziło mnie do
dziewczyn, które również pasjonują się jazdą w terenie.
Dość trudne są do opisania emocje, które towarzyszyły
powstaniu pomysłu. Padło jedno zasadnicze pytanie:
„a gdyby nas zgromadzić gdzieś w jedynym miejscu?”.
Ruszyła budowa strony, pojawiały się kolejne koleżanki
i szybciutko nazbierało się nas kilkanaście.
Dwuletnia działalność była bardzo dobrze postrzegana przez świat motocyklistów, zaczęły o nas pisać portale
takie jak ścigacz.pl czy motoX.pl. Dziewczyny spotkały
się, trenowały razem i rywalizowały. Po wielu transformacjach, długo nie aktualizowana strona została zamknięta.
Z początkiem 2014 roku dostałam propozycję reaktywacji strony. Starej niestety nie dało się wskrzesić, ale w to
miejsce stworzyłyśmy przyjaznego bloga i fanpage. Nie
trzeba było długo czekać na ponowny sukces, zmotywowałyśmy kilka „starych” CrazyCrossGirls do powrotu na
stronę, zachęciłyśmy koleżanki z torów, a nowe pomysły
i odświeżona polityka przynoszą niespodziewane efekty.
Nasza strona to nie tylko obrazki, filmiki i udostępnianie
informacji, za tym wszystkim kryją się raiderki, zawodniczki i wszechstronnie uzdolnione dziewczyny, które
kochają rywalizację i nutkę adrenaliny.
NATALIA #911: Pierwszą Cross Girl jaką poznałam
była Ewa Stabla, należąca do CCG przed reaktywacją,
piękna i zdolna blondyneczka, która potrafi nakopać niejednemu facetowi. Zapragnęłam znaleźć się w tym świecie i niedługo po tym dowiedziałam się o CrazyCrossGirls
od Darii. Opowiedziała o całej inicjatywie i bez wahania
wstąpiłam do tego zacnego grona. Samo CrazyCrossGirls
jest dla mnie wielkim fenomenem, myślę, że właśnie
dzięki takiemu projektowi Polska dostrzeże w końcu
kobiety w tym uchodzącym za „męski świat” sporcie.
SANDRA PISZCZEK: Jak wiadomo, nas dziewczyn jest mało w tym sporcie. Liczy się wsparcie, a
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kto nas bardziej wesprze jak nie my same nawzajem!
Musimy zakomunikować światu, że jesteśmy i radzimy
sobie całkiem nieźle! Zmieniamy świat motocrossu naszym wdziękiem i uśmiechem. Poznałyśmy się w większości przez Internet lub wspólne wypady na zawody.
Jesteśmy rozsypane po całej Polsce. Na pomysł CCG
wpadła Daria, i chwała jej za to. Teraz mamy możliwość
kontaktu ze sobą.
Co robicie w życiu poza jazdą motocyklami? Poza doskonaleniem umiejętności
motocyklowych – jakie macie cele,
marzenia?
DARIA KARWACKA: Na co dzień jestem
studentką studiów magisterskich na Politechnice Opolskiej, w wolnych chwilach majsterkuję z tatą w warsztacie. Pytacie jaki jest mój
główny cel? Żyć tak, żeby przeżyć życie jak
najlepiej, co idealnie wiąże się z pasją, która
jest dla mnie najważniejsza na świecie. Marzenia to dość odległy temat, ponieważ chciałabym
wyjechać do Stanów Zjednoczonych i trenować do
upadłego, a potem osiągnąć jakieś wicemistrzostwo.
Jeśli to się nie uda, wystarczy mi dom, garaż i kawałek
ziemi, a tor sama sobie usypię.
NATALIA #911: Ja wychowuję 3 letnią Córeczkę Lily i wspomagam motocross1.pl (przeprowadzam małe wywiady, piszę relację z zawodów
top amator itd.). W wolniejszych chwilach
zajmuję się wyszukiwaniem materiałów do
CCG. Jako, że jestem aktualnie na motocrossowej „emeryturze”, to moim marzeniem jest
kupić sobie w końcu upragnioną setkę i wrócić
do jeżdżenia. Trochę to odległe, ale marzenia są
przecież po to, by je spełniać.
MILENA KOJDER: Poza jazdą na motocyklu
studiuję dziennie zarządzanie - specjalizacja reklama
i komunikacja społeczna. Oprócz tego aktywnie uprawiam jazdę konną oraz wakeboard, jednak motocross
to zdecydowany numer jeden!
Jeżeli chodzi o mój cel życiowy, to z pewnością jest
nim praca w branży eventowej (w szczególności eventy sportowe). Jestem ogromną szczęściarą, bo udaje
mi się z sukcesami realizować ten cel i mam nadzieje,
że będzie tylko lepiej i lepiej.
Moim wielkim marzeniem jest „d orobić’’ się takich
pieniędzy, żeby móc pomagać młodym, zdolnym
zawodnikom motocrossu w realizacji ich marzeń związanych z tym sportem.
SANDRA PISZCZEK: Poza jazdą motocyklem interesuję się samochodami - driftingiem, tuningiem. Studiuję
mechatronikę, więc cały czas uderzam w świat motoryzacji. Pracuję w sklepie sportowym i zajmuję się naprawą

rowerów! Rodzice nigdy
nie przypuszczali, że pójdę
w tym kierunku. Zajmuję się również
fotografią. Cele, marzenia? Na pewno starty w
zawodach coraz wyższej rangi! Chcę skończyć
studia, zbudować własny driftowóz... A jak to
wyjdzie? Czas pokaże.
ALEKSANDRA SZYMUŚ: Na co dzień jestem
uczennicą pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno- fizyczno- informatycznym. Poza tym uwielbiam pływać, biegać i rysować.
Jak udaje się Wam łączyć motocrossową
pasję z życiem prywatnym?
Daria Karwacka: Motocross czy enduro są
sportami wymagającymi wielu wyrzeczeń. Obecnie
sezon zmierza ku końcowi, więc nie wyjeżdżamy na
zawody, ale każdy taki weekend jest strasznym wyzwaniem logistyczno-organizacyjnym, które zaburza całe
funkcjonowanie. Treningi są dla mnie częścią kompletnego luzu, trenuję tak często jak tylko się da, żeby nie
wyjść z formy, dodatkowo uczęszczam na siłownię i
staram się utrzymywać systematykę ćwiczeń w domu.
Pasja nie kończy się jednak na szlifowaniu umiejętności, ponieważ jest jeszcze CrazyCrossGirls. Muszę
się przyznać, drodzy profesorowie, że to na waszych
wykładach powstaje 90% tekstów i obrazków.
NATALIA #911: Jak jeszcze jeździłam to nie było żadnego konfliktu w relacji rodzina - motocross. Mój partner
Marcin też jeździł, no i córka jest zafascynowana off-roadem. W te wakacje nawet zaczęła jeździć na quadzie.
SANDRA PISZCZEK: Ciężko jest znaleźć czas pomiędzy pracą, nauką, życiem studenckim a treningami. Ale
nie byłabym sobą, gdybym nie wyrwała się chociaż na
półgodzinną przejażdżkę... Nie musi to być nawet tor motocrossu. W mojej okolicy jest mnóstwo miejsca do jazdy.
ALEKSANDRA SZYMUŚ: Potwierdzam - nie
jest to łatwe, a nawet potrzeba wielu wyrzeczeń, aby
poczuć chwilę ten dreszczyk emocji.
I jak udaje Wam się łączyć to wszystko z
tworzeniem i publikowaniem tekstów o
Was?
DARIA KARWACKA: Ostatnimi czasy
dość często powtarzam, że strona
jest zabawą i tylko z takim podejściem udaje się tworzyć
najlepsze rzeczy. Jak już
się przyznałam, w każdej
luźniejszej chwili tworzę
obrazki, wyszukuję
filmy, artykuły i próbuję
jakoś zainteresować
publiczność fanpage’a.

Pomagają mi w tym niewątpliwie dziewczyny podrzucając teksty, jak w przypadku relacji z zawodów, albo
wywiady, w których brały udział. Podział obowiązków
obecnie kształtuje się na nowo, ponieważ opuściła
nas chwilowo moderatorka z totalnie niespotykaną
fantazją. Zdarzają się sytuacje, w których nie jesteśmy
w stanie na bieżąco dodawać postów, wtedy korzystamy z planowania, nie zawsze łatwo jest trafić w
aktualne wydarzenia. Materiały na bloga i część, którą
najbardziej lubię, czyli przedstawianie dziewczyn w
naszych autorskich tekstach, tworzone są zazwyczaj
po nocach przy delikatnym świetle lampki i sympatycznej muzyce.
Co najbardziej lubicie w motocrossie i sportach motocyklowych?
DARIA KARWACKA: Za symbol bardzo istotny
w życiu przyjęłam ważkę, która w wielu kulturach
oznacza między innymi wolność, szybkość i natchnienie. Dokładnie takie odczucia towarzyszą mi podczas
jazdy. Każdy wyjazd jest inny, raz jest ciężej, raz łatwiej,
a ja nigdy nie odpuszczam. Za każdym razem wracam
totalnie zmęczona i jednocześnie tak bardzo zmotywowana do życia i pełna energii. Żadna inna forma aktywności nie wywołuje u mnie takich skrajnych emocji.
NATALIA #911: Co lubię?? Tak na prawdę to wszystko. Począwszy od maszyn, a skończywszy na atmosferze
na zawodach. To, że możesz wsiąść na motocykl, założyć
kask i odizolować się. Tworzy się taki własny świat, w
którym całą uwagę musisz skupiać na dobrej zabawie
i żaden problem się nie liczy. Uwielbiam tą moc pode
mną, ryk silnika i prawdziwe poczucie wolności.
MILENA KOJDER: Co najbardziej lubię w motocrossie? Odpowiedź banalna, ale tak rzeczywiście jest,
że ten sport to moja odskocznia od świata. Gdy mam
jakiś problem, wsiadam na motocykl i zapominam o
wszystkim. Ten sport dał mi również wielką, cenną
rzecz : RODZINĘ!
Wszyscy pasjonaci tego sportu są jedną wielką szaloną
familią, bez której nie wyobrażam sobie życia. Mimo że
mieszkam daleko od niektórych zawodników, mamy ze
sobą stały kontakt i ciągle wyczekujemy na nadchodzące
zawody, żeby spędzić ze sobą czas.
SANDRA PISZCZEK: Najwięcej frajdy sprawia
mi sama jazda. Lubię czasem stać z boku i podpatrzeć
technikę. Lubię również rywalizację z
chłopakami. Nawet nie wiecie, ile może
nauczyć zwykłe ściganie kumpla po
torze. Nie zwraca się wtedy uwagi na
wywrotki, ważne, żeby podjechać jak
najbliżej niego! Sporty motocyklowe
są pełne niespodzianek. Ten dreszczyk
emocji jest moim paliwem do działania.
BIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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motocross
ALEKSANDRA SZYMUŚ: Hmm… Najbardziej
lubię adrenalinę. Mężczyzn! (śmiech)… Ja zaczynałam
od jazdy z chłopakami i do tej pory z nimi jeżdżę.
Jakie problemy napotykałyście w czasie
uprawiania motocrossu?
DARIA KARWACKA: O moich początkach można było
by napisać książkę. To właśnie wtedy działo się najwięcej.
Pewnego pięknego styczniowego popołudnia postanowiłam przejechać się po tralkach tam i z powrotem – około
jeden kilometr całej trasy. Poligon znałam jak własną
kieszeń, ale jak się okazało - nie do końca. Zaraz za drugim
zakrętem wpadłam do okopu wypełnionego wodą tak
bardzo, że motocykl zniknął. Nie miałam siły żeby go
wydobyć, a za żadne skarby bym go tam nie zostawiła,
więc stałam w tej wodzie i krzyczałam o pomoc dobre
20 minut, aż w końcu odnalazł mnie tata. Od tamtej pory
jeszcze dwa razy jeździłam sama i zawsze coś wykombinowałam, dlatego najważniejsza zasada to: nie jeździć w
terenie samotnie, bo nigdy nie wiesz, gdzie wpadniesz.
Bardziej na poważnie: jeżdżę już kilka dobrych lat, zaliczyłam poważny wypadek (przebicie przedramienia klamką
sprzęgła z kulką!), nabawiłam się kontuzji, które odczuwam w najmniej oczekiwanych momentach, ale dobra
rozgrzewka to podstawa, a po konkretnej jeździe czuję się
jak nowo narodzona i nic mi nie dolega. Zapomniałabym
wspomnieć, że każdy siniak jest dla mnie niczym trofeum,
a zakwasy przypominają o dobrej zabawie.
NATALIA #911: Moim największym problemem
był brak funduszy na zakup własnego motocykla. Ale
po wybłaganiu pierwszej lekcji u mojego partnera,
największym problemem był rollgaz. Nie umiałam
wyczuć przy ruszaniu, ile Yamaszka potrzebuje gazu.
Nie chciałam ani jej zadławić, ani polecieć na 4 litery
(śmiech). Gdy dorobiłam się małego chinolka, to
pojawił się problem z płaskimi zakrętami, bo ciężko
było mi utrzymać się w koleinie z powodu małych kół.
Nie poddawałam się jednak i próbowałam za wszelką
cenę opanować jazdę do perfekcji. Raz chciałam wyjść
z zakrętu ze sprzęgła, na mojej drodze stanął korzeń
drzewa. Wówczas zaliczyłam pierwszy lot i wylądowałam na pobliskiej lipie.
SANDRA PISZCZEK: Jestem bardzo kontuzjogenna. Na drugi dzień po zakupie pierwszego motocykla
uległam poważnemu wypadkowi. Uszkodziłam sobie
kolano. Do tej pory się z tym borykam, żaden lekarz
nie potrafił mi pomóc. Zmuszona jestem do jazdy w
ortezach ( wiem, że są bezpieczne, ale mega niewygodne). Dwa lata później wystartowałam w Czechach i
tam jeden zawodnik dosłownie zepchnął mnie z toru i
uszkodziłam sobie bark. Nie brakuje również wywrotek
na torze. Najśmieszniejsze jest to, że ostatnio więcej
krzywdy robię sobie na padoku niż podczas „wypadków” na torze. Ale bez tych „atrakcji” motocross to nie to
samo. Nauczyłam się już, że trzeba szybko się podnieść i
ruszyć, zanim ból da o sobie znać!
ALEKSANDRA SZYMUŚ: Wstrząs mózgu podczas Pucharu Polski w Głogowie. O ile pamiętam to był pierwszy
taki Puchar w historii. Skończyło się wielkim siniakiem na
czole i wstrząsem mózgu. Drugi mój poważny wypadek
miał miejsce podczas treningu. Zaciął mi się gaz i poleciałam w powietrze, a potem z dużej wysokości spadłam
na plecy. Niestety do dziś czuję ten uraz.
Jak Wasze rodziny podchodzą do Waszej pasji?
DARIA KARWACKA: Całe to zamieszanie zwią-
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rajdy
zane z pasją jest ewidentną winą mojego taty. Odkąd
pamiętam w najbliższym otoczeniu słychać było warkot
silników, a moi rodzice nie raz podróżowali motocyklem
po Polsce. Pewnego dnia kaprys córci dotyczący nauki
jazdy na motocyklu został spełniony. Po tygodniu walki
z CRką rodzice zaproponowali mi, że odkupią wcześniej
pożyczoną Hondę, a tata będzie mnie uczył techniki.
Chyba sami nie wiedzieli, na co się pisali, bo teraz nie
wyobrażam sobie zawodów bez mamy, dbającej o moje
poczucie czasu i wciskającej we mnie jedzenie, czy taty,
który jest dumny z moich osiągnięć, nawet kiedy objadę
go na torze. Nie spotkałam się z jakąkolwiek negatywną
opinią w mojej rodzinie, co więcej ostatnimi czasy trenuję z moim 8-letnim kuzynem Natanielem.
NATALIA #911: Mama na początku twierdziła,
że to bardzo zły pomysł, bo pamięta moje przygody
z rowerem. Styczność z tym jednośladem najczęściej
kończyła się na pogotowiu (śmiech).
W głowie mamy wizja mnie na motocyklu zapewne
była najczarniejsza z możliwych, ale to właśnie ona
kupiła mi pierwsze fly i wspierała w każdej chwili
zwątpienia. Za to jej bardzo dziękuję. Marcin natomiast
od początku mnie popierał i dzielnie uczył wszystkiego
od podstaw. I nie dość, że był trenerem, psychologiem
to i mechanikiem. Bo szczerze mówiąc, to udało mi się
umyć własny motocykl tylko raz (śmiech).
SANDRA PISZCZEK: Rodzice na początku robili
wszystko żeby mnie od tego odciągnąć. Nikt w rodzinie nie miał nigdy nic wspólnego z motocyklami, a tym
bardziej z motocrossem. Jednak w tym roku zrozumieli,
że nie mają szans z moją pasją i zaczęli mnie wspierać.
Jeżdżą ze mną na zawody, pomagają w treningach. Nie
wiem czy udało by mi się tyle osiągnąć bez nich.
W jaki sposób szukacie sponsorów, rozwijacie się? Czy firmy widzą już, że ilość dziewczyn
na torach wzrasta i dostosowują swoją ofertę?
DARIA KARWACKA: Sponsoring sportów motocyklowych na szczeblu krajowym jest ewenementem.
Tylko najlepsi zawodnicy mogą szczycić się dofinansowaniem. Choć znacznie łatwiej jest uzyskać fundusze dla
klubu, niż pojedynczego zawodnika, to nie są to kwoty
zbliżone do nakładów na inne sporty, a wydatków mamy
bardzo dużo. Motocross i enduro kobiet są dziedzinami
stosunkowo nowymi w naszym kraju, mimo że media
nieświadomie nas promują, to i tak zawsze będziemy
w mniejszości. Jeśli chcemy stawiać na rozwój, musimy
sobie na niego ciężko zapracować, tylko wtedy pojawią
się szersze horyzonty. Ale nie ma co narzekać, trzeba
zakasać rękawy. Blog CrazyCrossGirls sam się nie zaktualizuje, a może kiedyś zdobędziemy fundusze chociaż na
gadżety reklamujące nasze przedsięwzięcie.
SANDRA PISZCZEK: Nie szukałam jeszcze
sponsorów, ale sądzę, że w niedługim czasie się to
zmieni. Bez wsparcia jest ciężko, a firmy zdają sobie
sprawę, że nasz sport z sezonu na sezon gwałtownie
się rozwija. Najważniejsze to dobrze napisana oferta
sponsorka i pierwsze wrażenie. Jeśli chcemy żeby ktoś
do nas podszedł jak do profesjonalisty, musimy się jak
profesjonalista zachowywać.
Bardzo dziękujemy za rozmowę, życzymy
powodzenia wszystkim CrazyCrossGirls!

KATARZYNA MICHALAK-CZECHOWSKA

Ekaterina zbiera laury

Ekaterina Stratieva wygrała tegoroczną, rajdową rywalizację w ERC Ladies’ Trophy ze
sporą przewagą punktową nad rywalkami. W swoim rodzimym kraju – Bułgarii, została
także najlepszym sportowcem miesiąca września.

W

pełni żeńska załoga rajdowa w składzie:
Ekaterina Stratieva za kierownicą i
Carmen Poenaru w roli pilota, zdecydowanie pokonała rywalki w ERC Ladies’
Trophy. Wystartowała w 6. rundach i tylko jednej nie
ukończyła. Klasyfikacja końcowa sezonu wygląda
następująco:
1 Ekaterina STRATIEVA (BGR) – 11 pkt
2 Melissa DEBACKERE (BEL) – 3 pkt
3 Martina DANHELOVÀ (CZE) – 3 pkt
4 Inessa TUSHKANOVA (UKR) – 3 pkt
5 Maude STUDER (CHE) – 3 pkt
6 Barbora HOLICKA (CZE) – 2 pkt
7 Julie DEVALET (BEL) – 1 pkt
- Niesamowicie jest wygrać takie trofeum na 10-lecie
mojej rajdowej kariery. Nie byłoby to możliwe bez

wsparcia Marco Tempestini, rodziców, Ministerstwa
Sportu w Bułgarii, partnerów. Dziękuję także mojej
pilotce Carmen, która towarzyszyła mi i prowadziła do
tej wygranej – mówiła zawodniczka.
Ekaterina startowała regularnie Citroënem C2R2 i
sporadycznie w cztero-napędowym Subaru Impreza:
- Ten sezon nie był łatwy, popełniliśmy wiele
błędów, szczególnie podczas jazdy Subaru. Po takiej
wygranej mam nadzieję na zgromadzenie budżetu na
kolejny rok startów w ERC – dodaje.
Ekaterina została też wybrana najlepszym sportowcem września w Bułgarii. To niesamowite wyróżnienie,
ponieważ od 15 lat nie otrzymał go żaden zawodnik
rajdowy!
EDYTA WRUCHA

1 MIEJSCE
w rankingu ERC
Ladies Trophy
zajęła Ekaterina
Stratieva
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trial

Wywiad z

A
nną Wygachiewicz
- trialowy sposób na sukces
Jedna z najlepszych trialowych zawodniczek w Polsce opowiada nam o swoich
treningach i motocyklowych planach na przyszłość.

K

iedy rozmawiałyśmy ostatnio, brałaś
udział w zawodach SuperEnduro. Twoja
główna specjalizacja to trial - czy od tych
zawodów SE coś się zmieniło? Trenujesz
enduro, czy pozostajesz wierna trialowi?
Anna Wygachiewicz: Start w SE tylko utwierdził
mnie w przekonaniu jakim doskonałym podłożem są
umiejętności trialowe. Praktycznie z marszu mogłam
wystartować w tak trudnych zawodach. SE jest bardzo
widowiskową ale też jedną z trudniejszych dyscyplin
motocyklowych. Uważam że trening na trialówce
jest w stanie kompleksowo i stosunkowo szybko
przygotować człowieka do startów w trudnych dyscyplinach takich jak np. Hard Enduro. SuperEnduro to
była wspaniała przygoda i jeśli uda mi się pozyskać
wsparcie sponsorskie będę kontynuować starty. Jednak trial jest dla mnie najważniejszy bo pozwala mi
nieustannie rozwijać i doskonalić umiejętności jazdy
na motocyklu.
Opowiedz coś więcej o swoich początkach. Jaki
był Twój pierwszy motocykl? Skąd wziął się pomysł
na uprawianie trialu i startowanie w zawodach?
Czy miałaś jakichś nauczycieli? Mentorów?
AW: Pochodzę z rodziny gdzie nie było żadnych
tradycji motocyklowych. Już jako bardzo młoda osoba chciałam jeździć motocyklem, nie miałam jednak
możliwości. Gdy poznałam mojego obecnego partnera, wspólnie kupiliśmy motocykl. Gdy zaczynałam
jeździć za cel postawiłam sobie osiągnięcie najwyższego możliwego dla mnie poziomu. Wiedziałam że
nie będzie łatwo i nie zawiodłam się :). Otrzymałam
ogromne wsparcie od mojego partnera, który jest też
moim mechanikiem i pierwszym trenerem. Wspólnie
zdecydowaliśmy, że ponieważ jestem drobna - najlepszą opcją dla mnie będzie trialówka. Pokochałam ten
wysiłek. Pierwsza była Beta Techno 250. Już po pierwszym sezonie turlania się po okolicy, rozpoczęłam
starty w Pucharze PZM. Obecnie jeżdżę w MP oraz
ME w Trialu. Poza tym korzystam z rad i doświadczeń
najlepszych zawodników w branży.
Na jakich motocyklach jeździłaś do tej pory?
Opowiedz o swoim sprzęcie, jakie maszyny
preferujesz, czy są jakoś przerabiane na Twoje
potrzeby?
AW: Od kilku lat jeżdżę na GasGasie 125 TXT który
w tym sezonie dostał nowy cylinder o pojemności
225ccm. Wcześniej była Beta Techno 250. Na SE
startowałam na KTM Freeride 250, którego udostępniła mi firma Rapid Motocykle z Poznania. Preferuję
dwusuwy, w lekkiej wersji, ale pojadę wszystkim co
dam radę postawić do pionu. Jeśli chodzi o przeróbki,
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to głównie potrzebne są regulacje pod moją wagę,
wzrost i sposób jazdy, ale to standard i bez tego ani
rusz.
Czy potrzebujesz dodatkowego przygotowania
fizycznego do pracy z motocyklem? Trenujesz inne
sporty? W jaki sposób dbasz o kondycję i siłę?
AW: Oczywiście. Wyczynowa jazda motocyklem bez
przygotowania fizycznego to utopia. Najważniejsze
jest zimowe przygotowanie i na to mam własny plan
treningowy. Są to treningi wytrzymałościowe, siłowe i
szybkościowe które tworzą kompleksowy cykl treningowy. W październiku zazwyczaj jest czas na aktywną
regenerację, by już w listopadzie rozpocząć intensywne przygotowania do sezonu. Dodatkowym atutem
posiadania trialówki jest możliwość stacjonarnego
treningu na motocyklu zimą. Jest to trening polegający
na nauce równowagi na zgaszonym moto. Przeciwieństwo drugiej szkoły zawierającej się w zdaniu ,,najważniejszy jest k***a gaz” (śmiech).
Jak wygląda Twój trening? Ile czasu mu poświęcasz?
Mój trening jest bardzo zróżnicowany. Dzieli się na
trening fizyczny który jest bardzo podobny do treningu lekkoatletycznego. Ćwiczenia siłowe wykonuję
głównie używając ciężaru własnego ciała. Tak przygotowana ćwiczę technikę na motocyklu. Polega to na
pokonywaniu poszczególnych elementów terenowych
w warunkach zbliżonych do startowych.
Kiedy miałaś największe poczucie triumfu? Które
ze swoich osiągnięć (nie tylko sportowych) cenisz
najbardziej?
AW: Trudne pytanie. Cały czas myślę że najlepsza
zabawa jeszcze przede mną. Bardzo fajnie wspominam
ME Kobiet w Tanvaldzie w 2009, kiedy to zajęłam III
miejsce. Mam też olbrzymią satysfakcję z faktu że udało mi się wziąć udział w Pucharze Kobiet w SuperEnduro w Łodzi.
Jak postrzegasz kobiety w sporcie motocyklowym w Polsce? Mają szanse na rozwój?
AW: Aktywność kobiet w sportach motocyklowych
w Polsce, w porównaniu z innymi krajami w Europie
jest niewielka. Dziewczyny nie wierzą w swój potencjał,
a w Polsce mało jest osób które mogłyby im pomóc.
Ale to się zmienia. FIM stworzył
komórkę do spraw kobiet która funkcjonuje w PZM pod nazwą Kobiety w
Motorsporcie pod przewodnictwem
Pani Aleksandry Knyszewskiej. Komórka ta ma na celu promowanie kobiet
i wspieranie zawodniczek motocyklowych. Myślę że w Polsce mamy ol-

Od kilku lat
jeżdżę na GasGas 125 TXT
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trial
brzymi potencjał by rozwinąć tę grupę, bo dziewczyny
chcą jeździć, brakuje tylko wsparcia, głównie finansowego. Bo przecież producenci wypuszczają na rynek
coraz doskonalsze i lżejsze konstrukcje, dzięki czemu
każda z nas może wybrać odpowiedni motocykl dla
siebie. Sprzęt już nie jest przeszkodą. Pozostaje tylko
trening, trening, trening. I kasa.
Planujesz w przyszłości szkolić nowe pokolenia
zawodniczek?
AW: Tak, myślę by się tym zająć. Jestem instruktorką
sportów motocyklowych. Chciałabym przekazywać
swoją wiedzę zarówno zawodniczkom jak i kobietom
które chcą lepiej jeździć dla własnej satysfakcji. Jako
kobieta świetnie rozumiem nasze ograniczenia w tym
męskim sporcie.
Jaka jest atmosfera na kobiecych zawodach?
AW: Wiem, że atmosfera jest dobra. Ja osobiście
niezależnie od tego czy startuję tylko z mężczyznami
czy z kobietami, na zawodach skupiam się głównie
na osiągnięciu jak najlepszego wyniku. Kobiety mają
wolę walki więc na zawodach kobiecych również
mocno odczuwa się atmosferę rywalizacji, podobnie
jak wśród mężczyzn ale też wzajemnej akceptacji. Ja
osobiście nie odczuwam zazdrości, że inne zawodniczki są lepsze itd. raczej dopinguje mnie to do
większej pracy nad sobą. Bo przecież jeżeli one mogą
- to ja też!
Jeśli dziewczyna chciałaby zacząć trenować trial
czy enduro – gdzie powinna zacząć? Masz jakieś
porady dla początkujących?
AW: Przede wszystkim kobiety powinny mieć
świadomość, że aby być dobrą zawodniczką czeka je
sporo pracy. To sport wyczynowy i jak każdy taki sport
wymaga wielu godzin treningu. I nie należy zniechęcać się początkowymi trudnościami, bo ,,siła psychiki
daje wyniki”. Oczywiście odpowiedni dobór sprzętu. Ja
zawsze na początek polecam trialówkę, wtedy można
zacząć nawet na swoim podwórku. Warto też przejechać się na najbliższe zawody, zawiązać motocyklowe
znajomości by od razu można było korzystać z rad
doświadczonych jeźdźców i instruktorów. Niestety często zdarza się tak, że za długie, samotne wałęsanie się
po polach owocuje złymi nawykami, które najtrudniej
potem zastąpić właściwymi.
Jakie masz plany na przyszłość? Czy stawiasz
sobie jakieś sportowe cele na najbliższe lata?
AW: Nadal chcę startować w OIMP w Trialu. Chciałabym też wziąć udział w całym cyklu MŚ Kobiet w Trialu,
ale to zależy od finansów. Poza tym chcę promować
sporty motocyklowe w kraju oraz szkolić przyszłe zawodniczki i zawodników. Marzy mi się też stworzenie
klasy Kobiet w MP w Trialu. Moje życie to motocykle i
myślę że tak już zostanie. 
KATARZYNA MICHALAK-CZECHOWSKA
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trip2014
- busem okrążyły Islandię i Wyspy Owcze
8 osób, 26-letni „kanciak” Volkswagen T3, 46 dni, 11 500 kilometrów - tak w skrócie można streścić
tegoroczną wyprawę ICYtrip2014 projektu wyprawybusem.pl.

T

o już czwarty wyjazd w ich podróżniczej karierze – dotychczas swoim wiekowym busem
zwiedzili kraje Europy Środkowej, Zachodniej
oraz Skandynawię, docierając aż na sam północny skrawek Europy – Nordkapp. Łącznie podczas
swoich podróży wysłużonym kancikiem przejechali
prawie 30 000 km, w zasadzie w tym samym składzie
osobowym, w którym aż 5 z 8 osób to kobiety.
Przygotowania do półtoramiesięcznej wyprawy
rozpoczęli już w styczniu. Po zeszłorocznym tripie na
Nordkapp, podczas którego bus zaliczył ponad 20
większych bądź mniejszych usterek wiedzieli, że trzeba będzie dobrze przygotować go do wymagającej
drogi. Co prawda w przypadku takiego starego auta
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nie wszystko da się przewidzieć – w Norwegii zaliczyli
m.in. tak abstrakcyjną usterkę jak złamany drążek od
zmiany biegów. Psuła się także skrzynia – na Nordkapp wjeżdżali na 3 biegach: „5” stracili jeszcze w Polsce, a w Norwegii stopniowo posłuszeństwa odmówiły „1” i wsteczny. Na młodych podróżników czekało
więc sporo pracy. Trzeba było m.in. zakonserwować
podwozie busa, wymienić tłumik, tylne sprężyny,
tulejki i sworznie przedniego wahacza. Sporo czasu
pochłonęła również naprawa drążka zmiany biegów,
który pękł po raz kolejny podczas majowego wyjazdu
w góry. Doświadczeni stromymi, skandynawskimi
podjazdami postanowili również wzbogacić busa o
ręcznie włączany wentylator przy chłodnicy.

11 lipca wyruszyli na tak długo oczekiwaną wyprawę. Najpierw czekała ich trasa do Danii, później dwudniowa przeprawa promowa na Islandię. W planach
mieli objechanie Islandii dookoła, jednak nie tylko
główną drogą nr 1, ale i szutrowymi trasami Fiordów
Wschodnich i Zachodnich. Przybijając do portu w
Seydisfjordur już wiedzieli, że będzie to przygoda
ich życia – widoki już od samego początku zapierały
dech w piersiach. Podróż po wyspie rozpoczęli od jej
wschodniego krańca, gdzie nastawieni byli głównie
na piesze górskie wycieczki. Zobaczyli też najpotężniejszy z europejskich wodospadów – Dettifoss, a
także podziwiali piekielny krajobraz okolic Hverarond.
W pobliżu wulkanu Krafla po raz pierwszy kąpali się

w słynnych islandzkich gorących źródłach – zgodnie
przyznają, że to jedna z największych atrakcji tego
pięknego kraju. Bus „dawał radę” dzielnie pokonując
kolejne wzniesienia, przemierzając ze wschodu ku
zachodowi wyspy.
Do czasu. Tuż po wjeździe w dziki rejon Fiordów
Zachodnich w tyłu samochodu zaczęło dochodzić niepokojące stukanie. Diagnoza – psujące się
łożysko w tylnym kole busa. Usterkę trzeba naprawić
jak najszybciej, niestety jest piątek po południu
i w Patreksjordur tego dnia na pewno już nic nie
załatwią. Kontaktują się więc z Polonią mieszkającą
w Reykjaviku, która jednak nie ma dobrych wiadomości. Łożysko być może da się kupić na Islandii, ale
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tysięcy kilometrów podróży
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tylko i wyłącznie w stolicy (choć nie jest to wcale takie pewne) – około 800 km od miejsca, w którym się
znajdują. Co więcej, prawdopodobne jest, że jeśli na
wyspie nie będzie akurat takiej części, to sprowadzenie jej zza granicy zajmie co najmniej kilka dni. Ekipa
nie ma tyle czasu, bo – tkwiąc w jednym miejscu z
popsutym busem – musi rezygnować z odwiedzania
kilku planowanych atrakcji. Lokalna Polonia radzi
im, żeby w poniedziałek odwiedzili miejscowego
mechanika – może on coś poradzi. Jednocześnie
dziewczyny przypominają sobie, że kolejnego dnia
do Reykjaviku leci jedna z ich koleżanek. Kilka godzin później pakuje ona kupione w Lublinie łożysko
do swojego bagażu i wyrusza na Islandię. Poniedziałkowa wizyta u lokalnego mechanika przynosi
zaskakującą wiadomość – łożysko będzie i to nawet
całkiem niebawem. Okazuje się, że młodzi podróżnicy mają wielkie szczęście – raz na tydzień bądź
dwa do lokalnego mechanika przylatuje samolot z
dostawa potrzebnych mu części. I termin ten wypada dokładnie dziś. Po trzech godzinach chłopcy
odbierają nowe łożysko. Sprawa nie jest jednak
tak prosta, bo śruby są zapieczone i w zasadzie
nie da się ich odkręcić. W końcu za dźwignie służy
im ponad dwumetrowa metalowa rura, z pomocą
której udaje się odkręcić nakrętkę. Jeszcze kolejne 2
godziny zabawy z zamontowaniem nowego łożyska
i mogą jechać dalej!
Fjordy Zachodnie zachwycają swym urokiem.
Malownicze plaże poutykane między piękne góry,
wyczekiwane od dawna spotkanie z uroczymi
maskonurami i grubiutkimi fokami, trekking na górę
Kirkfjufell – to wszystko tylko utwierdziło ekipę w
przekonaniu, że Islandia to naprawdę magiczny kraj.
Jedynym utrudnieniem podróżowania po tej części
wyspy był stan dróg. Zjeżdżając z głównej drogi nr 1,
tzw. „Ring Road”, należy być przygotowanym na zdecydowanie gorsze warunki jazdy. Spora część dróg
jest szutrowa, co czasem – ale nie zawsze – oznacza
znaczne obniżenie prędkości i komfortu jazdy. W najgorszym momencie ich bus poruszał się z prędkością
15 km/h, bo wyrwy w drodze sięgały nawet kilkunastu centymetrów. Do tego strome podjazdy i pełne
serpentyn zjazdy – to był zdecydowanie najcięższy
kawałek trasy „kanciaka”. Dalej było już tylko z górki.
Ale niestety znów do czasu…
Po dość nieoczekiwanej wizycie na interiorze (czyli
środkowej, dzikiej części Islandii) znów zaczęły się
problemy. Mimo ręcznie włączonego chłodzenia
bus mocno się grzał. Było jasne że coś jest nie tak. Po
telefonicznej konsultacji z zaprzyjaźnionym mechanikiem T3 z Rzeszowa wszystko było już jasne – tym
razem padła im pompa wody. Usterka zdecydowanie poważna, bo bez naprawy czy wymiany nie ma
szans na dalszą jazdę. Niestety znów jest weekend,
tym razem nawet przedłużony do poniedziałku, bo
wypada właśnie tzw. „święto bankiera”. Sprawa jest
więc nieciekawa. Po raz kolejny z pomocą młodym
podróżnikom śpieszą lokalni Polacy, holując ich do
Borgarnes, gdzie mają rozejrzeć się i zorientować
czy awarię tą da się usunąć na miejscu. Jednocześnie
przez forum islandzkiej Polonii ekipa szuka kontaktu
do osób, które mogłyby zakupić potrzebną pompę
wody w Reykjaviku. Po raz kolejny okazuje się, że los
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im sprzyja. Dostają wiadomość od chłopaka, który nie
tylko oferuje im kupno pompy, ale i promocyjną cenę,
ponieważ pracuje w firmie transportowej. Część ma
być dostępna w stolicy we wtorek. Wczesnym rankiem
Klaudia z Adą zbierają się więc z Borgarnes i łapią
stopa, żeby odebrać zamówiony pakunek. Niestety po
dotarciu na miejsce jasne jest, że pompa jest niestety
zła – zdecydowanie zbyt mała. Pełne rozczarowania
dzwonią do chłopaków, żeby przekazać im tą nieciekawą wiadomość. Ci z kolei telefonują do sklepu, w
którym część zakupiono, gdzie obsługa przekonuje
ich, że sklep jest bardzo obszerny i na pewno mają
część, która jest im potrzebna. Męska część ekipy
dociera więc również do Reykjaviku. Na miejscu
niestety po raz kolejny rozczarowanie – pompy nie
ma nie tylko w tym sklepie, ale i w żadnym innym
w całym Reykjaviku. Na szrotach też braki. Jedyną
opcją jest sprowadzenie jej z Niemiec przez salon
Volkswagena, ale rozwiązanie to ma dwie zasadnicze
wady – po pierwsze cenę, a po drugie czas trwania. Po
raz kolejny młodzi podróżnicy muszą poradzić sobie
inaczej. Wśród swoich znajomych szukają kogoś, kto
niebawem wylatuje na Islandię. Okazuje się, że po raz
kolejny mają niesamowite szczęście – kolejnego dnia
wylatuje na Islandię wylatuje jedna z ich koleżanek.
Jest tylko jeden zasadniczy problem – w Polsce
jest już po 20.00, co oznacza, że wszystkie sklepy
motoryzacyjne są już zamknięte. A trzeba skądś wziąć
pompę. Tutaj z kolei przychodzą z pomocą polscy
miłośnicy T3. Odzew jest olbrzymi – grono osób jeździ
i sprawdza pompy wody od własnych busów, bo tylko
jeden z modeli pasuje do „kanciaka” ekipy. W końcu
po kilkudziesięciu przeprowadzonych rozmowach,
dziesiątkach odebranych i wysłanych zdjęć części jest
szansa – być może udało się znaleźć właściwą pompę,
która po kilku godzinach ląduje w plecaku Eli i wyrusza na Islandię! Emocje przy otwieraniu pakunku są olbrzymie: jeśli pompa pasuje to ekipa rusza dalej, jeśli
nie – katastrofa… Na szczęście sprawdza się pierwsza
opcja – po kilku przeróbkach pompa nadaje się do ich
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z 8 uczestników wyprawy
to kobiety

Członkinie ekipy
ICYTRIP2014

busa. Kamień spada im z serca! Po kilkugodzinnym
„dłubaniu” przy aucie mogą ruszyć dalej. Na szczęście
do końca wyprawy wiekowy „kanciak” nie sprawia
już większych problemów. Spokojnie zwiedzają więc
południową część Islandii – odwiedzają tzw. Golden
Ring, czyli najpopularniejsze atrakcje turystyczne wyspy: wodospad Gulfoss, gejzer Strokkur oraz styk płyt
kontynentalnych w Þingvellir. Mają okazję również
przespacerować się czarnymi plażami w okolicach
Viku oraz wspiąć się na dach wraku Dakoty, leżącego
na jednej z nich. Zwieńczeniem wyprawy jest trekking
w Parku Narodowym Skaftafel oraz podziwianie laguny lodowcowej Jokulsarlon.
14 sierpnia ekipa po raz kolejny wjeżdża busem
na prom, tym razem na Wyspy Owcze. Tygodnio-

wa wizyta w tym kraju – choć odbyta w średnio
sprzyjających warunkach atmosferycznych – zrobiła
na nich również duże wrażenie. Odwiedzili m.in.
biskupstwo Kirkjubour i stare wioski w wikingów w
Kviviku i Saksun. Nie obeszło się równie bez wizyty
w stolicy, która urzekła ich swym małomiasteczkowym spokojem. Klaudia z Adą miały też okazję
przeleć się helikopterem nad tymi przepięknymi
terenami.
Końcem sierpnia cało i zdrowo, bogatsi o nowe
doświadczenia wrócili do swoich domów. Opaleni,
zadowoleni, z dużym zapasem podróżniczej energii.
Co dalej z ich projektem? Jeszcze nie wiadomo, choć
pewne plany już rodzą się w ich głowach. Gdzie tym
razem wybiorą się swoim busem?

PONAD 20 większych
bądź mniejszych
usterek podczas
ICYtrip2014
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A
leksandra Kujawa
z RMF 4RACING Team:

udział w rajdach to realizacja moich
dziecięcych marzeń!
Zdecydowanie można się pomylić patrząc na Aleksandrę Kujawę z zewnątrz. Miła,
długowłosa blondynka – gdzie dla takiej kobiety miejsce w ciężkich, spartańskich warunkach? A jednak!

O

la niejednemu utarła nosa i jest z tego
bardzo dumna. Spełnia przecież swoje
dziecięce marzenia. Zawsze chciała być kierowcą rajdowym, zawsze chciała pojechać
na Dakar. Z realizacją tego drugiego pragnienia musi
jeszcze trochę poczekać. Ale tylko trochę.
Na co dzień Ola pracuje w międzynarodowej firmie
rekrutacyjnej, gdzie jest menedżerem trzech zespołów IT – w sumie 35 osób. To sporo, jak na kogoś, kto
w tym roku kończy 28 lat. Dla Oli jednak to ciągle
mało. Wiele osób może wpaść w niemałe zdziwienie widząc tę samą Aleksandrę Kujawę w weekend,
kiedy to już bez szpilek wsiada w kombinezonie do
rajdówki, przemierzać błotniste lasy i nierówne drogi
w poszukiwaniu siebie, szczęścia, realizacji swoich
marzeń i dziecięcych pragnień. Kim jest Ola Kujawa? I
jak sobie radzi w tym typowo męskim świecie?
Zapytana o początki swojej historii z RMF 4RACING
Team odpowiada z rozbrajającą szczerością, że członków zespołu poznała przypadkowo na… konferencji
o tematyce górniczej. To niezwykłe zrządzenie losu
pozwoliło jej uwierzyć, że najwyższa pora zacząć
realizować swoje marzenia. Jak się jednak okazuje, jej
związek z pojazdami mechanicznymi ma swoje początki dużo wcześniej!
- Moja przygoda z samochodami zaczęła się 28 lat
temu, kiedy to wracałam do domu dużym Fiatem tuż
po urodzeniu. Była to miłość od pierwszego wejrzenia.
Później moją ulubioną zabawą było wożenie lalek
Barbie różowym cadillakiem po salonie. Miłość do
samochodów nigdy we mnie nie wygasła, więc kiedy
w zeszłym roku poznałam zespół RMF 4RACING Team i
kilka miesięcy później dostałam propozycję wspólnych
startów, jako pilot Piotra Zelta, nie wahałam się ani
chwili – mówi Aleksandra Kujawa.
Jak wspomina swój pierwszy rajd? Zazwyczaj przecież w takich momentach ludzie przeżywają chwile
ogromnego stresu.
- Ja osobiście byłam przeszczęśliwa! Jechaliśmy
z Piotrem Zeltem w rajdzie w Dobczycach i zrobiło
się straszne błoto. Jako niedoświadczony zawodnik
myślałam, że takie warunki są normalne i z radością wyciągałam zakopane auto, czy z uśmiechem
wyskakiwałam z auta prosto w błoto do kolan, żeby
oddać kartę drogową. Dopiero koledzy uświadomili
mnie, że warunki tego dnia były bardzo trudne i nieprzyjemne, ale mnie do samego końca rajd sprawiał
ogromną frajdę.
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Na pytanie, czy traktowana jest stereotypowo
odpowiada, że tak, jednak nie tyczy się to wyłącznie tego środowiska, ale generalnie spojrzenia na
kobiety i dodaje: - Całe szczęście, że zarówno w
biznesie, jak i rajdach kompetencje i doświadczenie
są najważniejsze, szybko weryfikują stereotypowe
podejście.
Czy więc ktoś traktuje ją z góry?
Z pewnym pobłażaniem ze
względu na swoją kobiecość i
delikatną urodę? Okazuje się,
że różnie z tym bywa.
- W kasku i balaklawie
nie można poznać, czy
w samochodzie jedzie
kobieta czy mężczyzna,
dlatego zwykle zdziwienie następuje dopiero
na campie rajdowym. Jestem pilotem, więc mężczyźni bardziej rywalizują
z moim kierowcą, a nie ze
mną. Myślę, że sytuacja
wyglądałaby inaczej
gdybym przesiadła się
na lewy fotel. Ostatnio
oglądałam ciekawy
dokument o Susie Wolff,
kierowcy testowym F1, która powiedziała w pewnym momencie,
że bycie kobietą jej przeszkadza,
ponieważ kompleksy mężczyzn
biorą górę i za wszelką cenę nie
mogą być gorsi od kobiety, jakby
inni zawodnicy nagle nie mieli
znaczenia.
Po takich słowach można
odnieść wrażenie, że kobiety
na rajdach lekko nie mają. Jak
sobie wobec tego radzą? Gdzieś
naturalnie w głowie pojawia się
pytanie, czy zawodnicy traktują
płeć piękną jak równego sobie,
jak godnego przeciwnika?
- Ja generalnie spotykam się z
życzliwością i szarmanckim podejściem – komentuje Ola - czasami wręcz jestem w szoku, jaką

kindersztubę zachowują koledzy nawet w ekstremalnych warunkach polowych. Nie mniej jednak mam
wrażenie, że część bardziej podchodzi do mnie jak
do maskotki rajdu, a nie do zawodnika. Tym bardziej
jest mi miło jak po zajęciu wysokiego miejsca słyszę
słowa uznania od sceptyków.
Ola ma już czym zachwycać niedowiarków. Pomimo
tego, że dopiero pierwszy sezon rajdów za nią, może
już poszczycić się swoimi sukcesami, między innymi 2
miejscem w RMF Maxxx Kager Rally w Kielcach czy 2
miejscem w klasyfikacji generalnej RMF Maxxx Kager
Rally.
Miłość i pasja zdecydowanie jej nie opuszczają,
co widać na każdym kroku! Nie można zapomnieć
przecież, że młoda kobieta - kierowca rajdowy, to
niezbyt częste zjawisko a już szczególnie wśród
kadry zarządzającej korporacji. Ola przyznaje,
że na początku jej deklaracja o startach w
rajdach nie została potraktowana poważnie przez kolegów z pracy. Dopiero po
wręczeniu szefowi 15 pozycji urlopowych wszyscy przekonali się, że to nie
był dowcip, tylko realne plany, które
krok po kroku zbliżały Olę do realizacji
jej założonych celów.
Na pytanie o odsetek kobiet biorących
udział w rajdach, Ola odpowiada bez
namysłu:
- Jest on zdecydowanie za mały! Zarówno
w Polsce, jak i na świecie. W zależności od rangi
zawodów na jedną kobietę przypada kilkunastu – kilkudziesięciu mężczyzn. Im wyższa ranga i trudniejszy
rajd tym kobiet jest mniej.
Jednak Ola nie zamierza rezygnować! Jej marzenia
sięgają zdecydowanie dalej. Chciałaby pojechać w Dakarze i cykl Pucharu Świata, na co silnie pracuje. Nie
porzuca swoich planów i przyznaje, że od atmosfery
rajdów jest po prostu uzależniona. Rada Oli?
- Najważniejsze to czuć się dobrze z samą sobą i
nie starać się upodobniać do mężczyzn. Kobiecość
to nasza siła. Mamy ją w sobie i nikt nam tego
nie zabierze, niezależnie od sytuacji w jakiej się
znajdziemy.
RMF 4RACING Team to zespół wywodzący się
z RMF Caroline Team. W skład zespołu wchodzą: Rafał Płuciennik, Fazi, Gosia Kosińska,
Andrzej Derengowski, Piotr Zelt, Ola Kujawa,
Krzysiek Biegun i Łukasz Łaskawiec.
BIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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Od Mołdawi przez Rumunię
po Turcję motocyklem

W

jakich okolicznościach wsiadłaś
pierwszy raz na motocykl? Czy był to
przypadek czy zamierzone działanie?
Moje pierwsze zetknięcie z dwoma
kółkami miało miejsce jeszcze w podstawówce. Koledzy z podwórka pozwolili mi pojeździć na jakiejś WSK
czy czymś takim.
Pamiętam, że jazda mi się spodobała a jednym z
dwóch problemów było jak postawić sprzęt – ostatecznie położyłam go jak rower na boku. Natomiast drugim
zmartwieniem było, czy rodzina uwierzy że poparzenie
na wewnętrznej stronie łydki mam od nagrzanego
piekarnika.
W dorosłym już życiu, kilka lat temu mój ówczesny
chłopak a aktualnie już mąż, pewnego dnia kupił sobie
Zefira ZR550. Zaczęłam jeździć razem z nim podziwiając świat z tylnej kanapy. Potem zakupił inny motocykl,
zaczęliśmy podróżować trochę po Europie, a mnie
zaczął poważnie uwierać brak wpływu na kierownicę.
Aż pewnego dnia, namawiając Artura na przejażdżkę
usłyszałam „nie chce mi się”… To przesądziło i szybko
zrobiłam prawko i kupiłam moto.
Ile lat jeździsz motocyklem? Robisz to okazjonalnie czy traktujesz go jako codzienny środek
lokomocji?
Na własny motocykl wsiadłam w 2008. Było to
Kawasaki er6n. Moto kupiłam późną jesienią rok wcześniej prawie od razu po zrobieniu prawka, i jak tylko
pojawiły się pierwsze oznaki wiosny zaczęłam jeździć.
Początkowo jeździłam często po mieście i okolicach
ćwicząc jazdę, a każdy kontakt z Kawką był obarczony
lekkim dreszczykiem.
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Teraz jeżdżę rzadziej i raczej tylko dla przyjemności.
Nigdy też motocykl nie był dla mnie przedmiotem
użytkowym. Jest to moje hobby i odskocznia od
codzienności.
Jakim motocyklem jeździsz aktualnie? Lubisz
go? Spełnia Twoje oczekiwania?
Aktualnie mam Triumpha street triple. Jest to fajny,
zwinny motocykl o sportowej duszy, który sprawdza
się w ciasnym mieście i w trasie. Jedyny mankament
to rozkręcające się na bezdrożach śrubki – zapewne
producent nie przewidział, że ktoś spróbuje jeździć
tym modelem po dziurach Ukrainy czy Mołdawi.
Opowiedz o swoich podróżach. Którą z nich
wspominasz najczulej?
Mam za sobą wiele podróży na motocyklu. Swoją
przygodę na własnych 2oo zaczęłam właśnie od
dłuższej podróży. Jako zupełny świeżak, po dwóch
miesiącach „wdrażania się” wybrałam się z paczką znajomych do Włoch i na Bałkany. Dłuższe podróżowanie
weszło mi w krew i raz w roku wyjeżdżam gdzieś dalej.
Przejechałam Europę od Mołdawi przez Rumunię po
Turcję, wędrowałam po włoskich dróżkach i zjeździłam
Bałkany przy okazji zahaczając o Grecję. Obowiązkowo
odwiedziłam najbliższych naszych sąsiadów i zahaczyłam o Afrykański brzeg wędrując po Maroko.
Każda z wypraw ma w sobie coś wyjątkowego i
właściwie nie umiem żadnej wyróżnić. Wszystkie
wspominam z uśmiechem na twarzy, przypominając
sobie przeżyte przygody i mogłabym o nich opowiadać godzinami. O fantastycznej
gościnności Serbów, żółwiach na
drogach Macedonii, dziurach

Ukrainy, wszędobylskich psach w Turcji, Bułgarii czy
Rumunii, rewelacyjnych winklach w San Marino, czy
rozgardiaszu w greckich Salonikach oraz mechanikach
w chorwackim Splicie. Do tego wszędzie spotyka się
ludzi, bo motocykl przyciąga tak ciekawskich jak i tych
ciekawych.
Teraz marzy mi się Ameryka Południowa oraz Wietnam.
Czy znasz dużo kobiet motocyklistek?
Gdy zaczynałam jeździć, kobiet samodzielnie dosiadających motocykl było naprawdę niewiele. Teraz z
przyjemnością stwierdzam, że jest nas coraz więcej.
Nadal jednak w społeczeństwie panuje przekonanie,
że motocykl to wyłącznie męska sprawa i często słyszę
pytania – nie boisz się? Naprawdę sama jeździsz? Kiedyś mnie to irytowało a teraz nawet śmieszy.
Jak mężczyźni traktują Cię na drodze, gdy okazuje
się, że jesteś kobietą? Rywalizują z Tobą? Koniecznie
chcą pokazać swoją wyższość czy raczej podziwiają Cię?
Zdarza się, że na światłach stanę obok auta w
którym kierowca ma nadmiar testosteronu albo stara
się za wszelką cenę popisać się przed kolegami. Ale
najczęściej spotykam się z żartobliwymi zaczepkami
w stylu – może się pościgamy? – głównie ze strony
kierowców autobusów. Zawsze odmawiam tłumacząc,
że boję się przegranej.
Masz jakąś ksywkę?
Znajomi nazywają mnie od imienia Bea, Beti albo
Gałązka (od nazwiska)
Za co najbardziej kochasz jazdę motocyklem?
Za emocje jakie daje jazda – adrenalinę, pęd powietrza i poczucie wolności.
Za zapachy – uwielbiam czuć zapachy otaczającego
mnie świata. Zapach świeżo skoszonej trawy, lasu,
spieczonego od słońca asfaltu – w samochodzie tego
nie czuć.
Za muchy rozciapane na szybce i za deszcz wciskający się pod szybkę i gdzie się da. 
MAŁGORZATA SERBIN
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Finalistki Gymkhana GP
5. runda Gymkhana GP - piękny występ Mai,
Amalka startuje w ciąży!

N

a piątej, finałowej rundzie Gymkhana GP rywalizowało
sześćdziesięciu zawodników, w tym osiem kobiet. Ten sezon
jest zdecydowanie lepszy od poprzedniego, w sumie 17
zawodniczek brało udział w zawodach co najmniej raz (na 133
startujących w ogóle).
W czasie szczecińskiego finału faworytką wśród kobiet była startująca w
klasie amatorów Maja Staniszewska z Wrocławia. Maja nie opuściła żadnej
rundy, ale z powodu różnych problemów technicznych z motocyklami w
ciągu sezonu startowała na czterech różnych maszynach. Były to: Yamaha
Fazer 400 (1. runda), Suzuki GSXR 600 K3 (2. i 3. runda), Suzuki GSXR SRAD
750 (4. runda) a na finale - Suzuki GSXR 600 K1. Wcześniej Maja już trzy
razy stawała na szczycie kobiecego podium, w 4. rundzie zdobywając 5.
miejsce w klasie amatorów i dwukrotnie otrzymując punkty do klasyfikacji
generalnej za 15. czas zawodów bez podziału na klasy.
Tuśka Marta Maczan ze Szczecina (Suzuki Freewind 650) również
stawiała sobie za cel miejsce w pierwszej dziesiątce (udało się jej już
raz w Łodzi być na miejscu 9. w klasie amatorów). Na zawody przybyła
liczna reprezentacja Czeskiej Republiki w sile sześciorga zawodników,
wśród nich Amalka Radka Landova, startująca regularnie w czeskim
Motoslalomie od początku jego istnienia. Amalka kilkakrotnie ścigała
się również w Polsce, natomiast w tym roku jej występ był bezprecedensowy w historii Gymkhana GP, gdyż Amalka jest w piątym miesiącu ciąży. Był to jej 5. start w tym stanie, gdyż nie odpuściła również
sezonu Motoslalomu.
Trasa ułożona na szczecińskim kartingu należała do tych bardziej
szybkich, a mniej technicznych, a warunki atmosferyczne były idealne.
Mimo to niemal połowa zawodniczek zaliczyła wywrotki. Totka Agata
Rozmus (Yamaha XJ600) upadła na przedostatniej rotacji pod koniec
drugiego przejazdu, ale z determinacją błyskawicznie podniosła motocykl i dokończyła przejazd, zajmując miejsce 37. w amatorach i 4. wśród
kobiet. Amalka w drugim przejeździe przewróciła się dwukrotnie i dwa
razy szybciutko pozbierała siebie i swą ażurową, leciutką, 35-letnią Jawę
175/350 w dwusuwie, odpaliła ją ponownie i dokończyła rywalizację
na miejscu 41. (6 wśród kobiet). Szkoda, bo czas z 1. przejazdu dawał
jej możliwość walki o miejsce w drugiej dziesiątce. Najbardziej niepocieszona była Tuśka - gleba w drugim przejeżdzie zrzuciła ją z miejsca
17. na 34. w klasie amator, ale świetny czas pierwszego przejazdu (4,5
sekundy za Mają) wystarczył by utrzymać się na podium pań. Ania
Skorupińska (Honda CBR 500), która po 1. przejeżdzie była piąta w klasyfikacji kobiet, wskoczyła na drugie miejsce damskiego podium.
Najbardziej spektakularnie pojechała Maja - w pierwszym przejeździe
miała czas 1:01,90, czyli czwarty pośród amatorów. Bardzo dzielnie walczyła o podium w tej klasie - mając stratę zaledwie półtorej sekundy do
Kyo, który był trzeci po 1. kolejce, w drugim podejściu pojechała jeszcze
szybciej, osiągając czas poniżej minuty (59,91). Oprócz niej, udało się tego
dokonać tylko dwóm amatorom - byli czeski zawodnik Mišak i szczecinianin Dragon, którzy zajęli 1. i 2. miejsce na podium tej klasy. Kyo w drugim
przejeździe miał czas słabszy od Mai, ale przewaga z 1. kolejki pozwoliła
mu utrzymać trzecią pozycję w klasie amator, i potrącony przez wrocławiankę pachołek, co oznacza sekundę kary, nic tu już nie zmienił. Maja
zatem była czwarta - co było jej najlepszym rezultatem w sezonie, tym
bardziej że czas był 13. wynikiem zawodów, co przyniosło kolejne punkty
do klasyfikacji generalnej. W podsumowaniu sezonu Maja zajęła 26. miejsce (ex aequo z zawodnikiem ze Skoczowa Dybusem) co jest najwyższą
lokatą w tabeli zdobytą przez debiutanta tego sezonu (bez względu na
płeć). 
MONIKA PACYFKA TICHY
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Kobiety w klasyfikacji
amatorów i w konkursie GP8:
1. Maja Staniszewska, Wrocław 
- 4. - 34
2. Ania Skorupińska, Szczecin 
- 33. - 44
3. Tuśka Marta Maczan, Szczecin 
- 34. - 32
4. Totka Agata Rozmus, Szczecin 
- 37. - 31
5. Grzanka Agnieszka Jaszewska, Wrocław - 39. - 47
6. Amalka Radka Landová, Czechy 
- 41. - 27
7. Aleksandra Pindras, Wrocław 
- 42. - 48
8. Wioletta Sala, Szczecin 
- 44. - 49
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M
ichalina Maciończyk
- polska stunterka ze Śląska
Michalina Maciończyk jest młodą stunterką motocyklową, która doskonali się w tej
trudnej specjalizacji. Trenuje na wielkiej Hondzie CBR 929. Opowiada nam o swojej
pasji, o tym, jak wygląda jej dzień i skąd czerpie inspiracje.
Dwa lata temu przechodziłam najtrudniejszy okres
w moim życiu. Ciągle bolała mnie głowa. Po szczegółowych badaniach wykryto u mnie nowotwór w przedniej
części mózgu. Na szczęście było to początkowe stadium.
Od razu trafiłam do szpitala onkologicznego na chemioi radioterapię. Było mi naprawdę ciężko przez to przejść,
ale udało mi się. Na początku się poddawałam. Zalana
łzami mówiłam, że wolę umrzeć niż żyć w takim bólu.
Dzięki wsparciu narzeczonego zmieniłam zdanie. To on
mówił mi, że jestem wielka, że muszę wszystkim udowodnić, że jestem urodzoną motocyklistką i stunterką.
Te słowa poruszyły mnie tak mocno, że z tego wyszłam.
Obecnie jestem pod stałym nadzorem onkologa i neurologa. Wszystko poszło w dobrym kierunku, a do tego
ciągle gonię i realizuję swoje motocyklowe marzenia.
Dziękuję rodzinie, bliskim i przyjaciołom, że wspierają
mnie we wszystkim. Jesteście wspaniali!
Czy stuntu uczysz się od kogoś, czy samodzielnie? Masz mentorów? Idoli?
Z reguły uczę się samodzielnie, zawsze staram się to
robić bezpiecznie. Próbuję wymyślać nowe triki, a jeśli
mi nie wychodzi, to zdarza się, że zapytam zaawansowanych w tym temacie chłopaków, co mam zrobić.
Czasem znajduję w internecie bardzo ciekawe filmiki
z udziałem Stunt Girl. Analizuję je dokładnie, oglądam
parę razy, a później przekładam na swój motocykl.
Mam kilka idolek z których biorę przykład: Ewa Pieniakowska, Monika Koch (wywiad z Moniką tu) ), Mai Lin z
Niemiec, Combat Barbie i Robyn Diamond z USA.
Jak wygląda Twój motocyklowy dzień? Jak częd kiedy jeździsz na motocyklu? Jak to
sto trenujesz?
się zaczęło?
Mój motocyklowy dzień zaczyna się od sprawdzenia
Moja motocyklowa historia zaczęła
pogody. Gdy mam wolne w pracy szybko zajmuję się
się, gdy byłam nastolatką. Przypadkowo
obowiązkami domowymi, ładuję baterie w aparacie
trafiłam na zlot motocyklowy, który odbywał się w
fotograficznym, następnie automatycznie idę do
moim rodzinnym mieście w Rydułtowach (wojewódz- garażu sprawdzić stan łańcucha, ciśnienia w oponach,
two śląskie). To tam zakochałam się w ryku silników
stan bieżnika itp. Jak każda kobieta też lubię ładnie wyprzepięknych maszyn. Poznałam tam wielu ciekawych glądać na motocyklu. Zabieram się zatem za zrobienie
ludzi, którzy zabierali mnie na przejażdżki. Wreszcie
makijażu, później zakładam ochraniacze, kurtkę, mochciałam zakończyć etap „plecaczkowania” i samotocyklowe buty i ruszam w drogę. Zawsze na miejsce
dzielnie wsiąść za kierownicę. Na pierwszych jazdach
do ćwiczeń dojeżdżam motocyklem, gdyż jestem w
kursu prawa jazdy poczułam, że to jest to, że motocytej nielicznej grupie posiadaczy tylko jednej kategorii
kle to moja pasja i mój cel. Jeżdżę motocyklem od 4 lat. prawa jazdy. W moim przypadku jest to kategoria A.
Skąd wziął się pomysł na uprawianie stuntu?
Staram się trenować co najmniej trzy razy w tygodniu,
Zawsze byłam przeciwniczką jazdy na jednym kole
ale nie zawsze mi to wychodzi.
i palenia gumy, aż do momentu gdy poznałam mego
Co jest najtrudniejsze według Ciebie w stuncie obecnego narzeczonego. To on zaraził mnie tą adrena- dla dziewczyny?
liną, która uzależnia podczas robienia różnych ćwiczeń.
Moim zdaniem najtrudniejsze dla dziewczyny jest
Nasze zaręczyny także odbyły się w stuntowej oprawie, tzw. wheelie, czyli jazda na jednym kole. Każdy do tego
co widać na jednym ze zdjęć.
podchodzi inaczej. Ja sama do końca nie opanowałam
Czy możesz powiedzieć, że stunt odgrywa szcze- tej techniki jazdy, ale to mnie nie zniechęca do dalszej
gólną rolę w Twoim życiu?
nauki. Po prostu chcę uniknąć poważnych upadków.

O
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Chcę nauczyć się tego bez zrobienia sobie krzywdy.
Tak naprawdę zaczęłam uprawiać stunt w tym sezonie
więc od razu wszystkiego się nie nauczę. Jak to mówią:
„Nie od razu Rzym zbudowano”.
Z jakimi reakcjami na swoją pasję się spotykasz?
Reakcje ludzi na mój widok są różne. Mam czarno-różowy motocykl, strój kolorystycznie praktycznie
taki sam. Zatem to, że normalnie jadę ulicą już wprawia
ludzi w zachwyt. Czuję ich spojrzenia na sobie, czasami
słyszę z oddali słowa: „Laska na moto”. Rodzice i rodzina strasznie się o mnie boją, jednocześnie są dumni, że
robię to, co kocham. Jeśli chodzi o innych obserwujących moje ćwiczenia - zwykle są zdumieni, zachwyceni.
Niektórzy zdziwieni, jak taka kobieta jak ja może robić
z motocyklem takie rzeczy. Czasami ktoś pozazdrości
mi umiejętności i odwagi, ale nie spotkałam się z negatywnymi opiniami. Jak na razie same pozytywy.
Co robisz w życiu poza stuntem? Gdzie pracujesz?
Zazwyczaj ludzie myślą, że nie zajmuję się niczym
innym poza stuntem. Są w błędzie. Żyję i pracuję jak
każdy normalny człowiek. Obecnie jestem kelnerką w
restauracji „Miwa” w Pilchowicach. Uwielbiam pracę z
ludźmi, stąd wybrałam ten zawód. Oprócz motocykli
w moim życiu bardzo ważna jest muzyka. Pogoda nie
zawsze dopisuje na tyle, by dało się ćwiczyć na motocyklu, wtedy pochłaniają mnie dźwięki gitary. Można
powiedzieć, że to moja druga pasja, choć nie tak ważna
jak ta związana z jednośladami.
Chyba nie jest łatwo pogodzić częste ćwiczenia
na motocyklu z innymi dziedzinami życia? Jak
sobie z tym radzisz?
Czasem naprawdę ciężko jest pogodzić codzienne
życie z treningami. Z reguły, gdy jest piękna pogoda jestem w pracy albo mam nawał obowiązków
domowych. Pranie, sprzątanie, gotowanie, zakupy…
jestem zwykłą kobietą, która też się tym zajmuje. Choć
przyznam szczerze, że mam czasem chęć to wszystko
rzucić, ale muszę sobie z tym radzić. Tak przecież wygląda życie. Staram się więc znaleźć czas na wszystko.
Jakie są Twoje plany na przyszłość, marzenia,
cele?
Planuję ćwiczyć, uczyć się nowych trików, trwać w
stuncie i motocyklowej pasji. W dalszej przyszłości jak
każda kobieta pragnę założyć rodzinę. Moim marzeniem i jednocześnie celem jest udział w zawodach
Stunt GP, ale do tego to jeszcze mi daleko. Obiecałam
sobie kiedyś, że tego dokonam i się nie poddam.
Czy masz jakieś porady dla dziewczyn, które chciałyby zacząć uprawianie stuntu? Jak do tego podejść?
Stunt według mnie jest dla każdego, tylko wszystko
trzeba na początku robić z głową. Dla dziewczyn polecam na początek motocykle przystosowane do stuntu
o mniejszej pojemności. Są lżejsze, słabsze, łatwiejsze
do utrzymania i podnoszenia przy upadkach. Ja zrobiłam odwrotnie. Mam Hondę CBR 929, która ma 152 KM,
masę ponad 200 kg którą ciężko mi było opanować. Teraz już idzie mi to znakomicie, ale początki były trudne.
Każdej przyszłej stunterce przyda się wiele odwagi,
cierpliwości i wytrwałości. Stunt to po części zabawa,
ale bezpieczeństwo musi być na pierwszym miejscu,
bo naprawdę łatwo można zrobić sobie krzywdę.
Pamiętajcie, odpowiedni strój to podstawa.
KATARZYNA MICHALAK-CZECHOWSKA
BIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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Najpiękniejsze trofeum to „Tytuł
Mamy” - rozmawiamy z Ewą Wójtowicz,
zawodniczką wyścigów górskich
Ewa to jedyna kobieta, która regularnie i z powodzeniem startuje w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski. Nie jest to sport popularny wśród kobiet, jednak puchary Ewy są
dowodem na to, że „dla chcącego, nic trudnego”!

M

asz już za sobą spore doświadczenie w Górskich Samochodowych
Mistrzostwach Polski i kilka tytułów
na koncie.
Swoje starty w GSPM rozpoczęłam 2009 roku wyścigiem w Korczynie. Bardzo szybko okazało się,
że jedna trasa to za mało, by w wyścigach czuć się
pewnie i konieczne stało się „przejechanie” całego
sezonu. Ten rok startów był jedną, wielką nauką tras
i możliwości samochodu (wtedy jeszcze startowałam
Citroenem Saxo). Tak naprawdę, prawdziwe wyścigi
zaczęły się dla mnie w 2010 roku, wraz z decyzją o
zmianie samochodu na Citroena C2R2 Max. Nowe
auto plus doświadczenia wcześniejszych startów pozwoliły mi na podjęcie wyzwania i walkę o punkty.
Sezon 2010 zakończyłam rewelacyjnie, bo z moim
pierwszym tytułem Vice Mistrza Polski. Następny
sezon (2011) to nieustanna próba poprawy czasów i
„łapania” większej ilości punktów, i co najważniejsze kolejny tytuł Vice Mistrza Polski.
W roku 2012 otrzymałam największe i najpiękniejsze
trofeum w moim życiu – „Tytuł Mamy”. Bo tym roku na
świat przyszedł mój syn – co spowodowało obligatoryjną przerwę w startach w GSMP. Przerwa miała trwać
cały sezon, jednak najpierw wybraliśmy się (jako kibice) na eliminacje w Limanowej. Synkowi się spodobało,
więc błyskawicznie zapadła decyzja o próbie powrotu
do mojej C2. W wyścigu na Banovcach po raz pierwszy
kibicowała mi moja pociecha! Po tym weekendzie
jasne było, że sezon 2013 spróbuję pojechać w całości.
To była kluczowa decyzja, gdyż na koniec sezonu
wróciłam do domu z tytułem Mistrza Polski. Czyżby
kobieta po porodzie stawała się pewniejszą siebie?!?
(śmiech) A, starty sezon GSMP 2014 trwa nadal.
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Czy przez te lata tendencja kobiet do ścigania się
poprawiła?
Od 2009 żadna kobieta, poza mną oczywiście, nie
przejechała pełnego sezonu. Największą kobiecą
frekwencje odnotowałam w 2013 roku na eliminacji w
Banovcach, gdzie było nas cztery. Być może dalej panuje stereotyp, że to męski sport i ciężko go przełamać
w naszym kraju.
Nie masz rywali w klasie, porównujesz się z
konkurencją w grupie? Jak oceniasz swoje wyniki i
postępy?
Takie niestety są realia. Ten rok jest agonią klasy
A-1600. Mamy ponad połowę sezonu za sobą, a póki
co jestem jedyna w tej klasie. Na chwilę obecną jestem
na 4 miejscu w grupie A, jednak przede mną są same
czteronapędowe Lancery, więc odpowiedź się sama
nasuwa... Nieodzowną częścią tego sportu jest nieustanna analiza wyników. Jak dotychczas sezon 2013,
bezapelacyjnie był czasem w którym poprawiłam i
ustanawiałam na nowo poprzeczkę. W tym roku widać
gołym okiem po czasach, że brakuje mi ciśnienia – czyli
bezpośrednich rywali. Przed każdym weekendem
wyścigowym wyznaczam sobie realnego konkurenta
do „objechania” i zazwyczaj mi się to udaje, niestety nie
wnosi to nic znaczącego do mojej punktacji.
Planujesz zmianę samochodu na taki, który
gwarantuje frekfencję w klasie?
Trzeba na początku zaznaczyć, że moja C2 jest samochodem konkurencyjnym i posiadającym uznanie.
Obecnie wychodzi na to, że za cenę C2 można kupić
N-grupowego Lancera. Stąd, kto jest nowy i próbuje
swoich sił w GSMP, wybiera właśnie to japońskie cudo.
Zmiana auta jest jak najbardziej w planach – jednak
póki co, nie widzę się w aucie czteronapędowym. Dla-

tego wszystko trzeba dokładnie przemyśleć i przeanalizować, co niniejszym razem z zespołem robimy.
Tyle lat w jednej dyscyplinie jednoczy zawodników w „jedną wyścigową rodzinę”? Czy zawarte
znajomości przenosisz na grunt prywatny?
Rzeczywiście na wyścigu wszyscy zawodnicy
tworzą jedną, wielką wyścigową rodzinę, co ewidentnie jest ogromnym plusem tej dyscypliny. Podczas
wyścigowego weekendu wszyscy dogadujemy się
wyśmienicie, jednak w niedzielne popołudnie każdy
wraca do rzeczywistości i swojego codziennego życia.
A sami doskonale wiemy, że w dzisiejszych czasach
bardzo ciężko jest znaleźć wolną chwilę. Dodatkowo liczba zawodników z moich okolic znacząco się
zmniejszyła.
Możesz liczyć na wsparcie rywali w razie kłopotów na zawodach?
Pewnie, że tak! To jest kolejna piękna strona GSMP.
Prawie po każdym podjeździe, gdy czekamy na resztę
stawki, mamy czas na wymianę zdań odnośnie trasy,
techniki jazdy, ustawień samochodu (co jest dla mnie
czarną magią, ale może i dobrze, bo nie zdradzam
tajników pracy mojego zespołu (śmiech)). A z drugiej
strony, nieraz się zdarzało, że bezpośredni rywale
udostępniali sobie części potrzebne do dalszej jazdy, w
myśl zasady, że najbardziej cieszy „czysta” wygrana.
Która runda GSMP jest Twoją ulubioną i dlaczego, a która najbardziej dała Ci w kość?
Tu wybór jest prosty. Moją, ulubioną trasą są słowackie Banovce. Według mnie to kwintesencja gór – trasa
jest stroma, kręta i techniczna – czyli wszystko co
najbardziej lubię! A najbardziej dała mi popalić trasa w
Limanowej. Nigdy jej nie potrafiłam zrozumieć, przez
co też, dobrze przejechać. Dodatkowo, (co pokazują
ostatnie lata) prawie pewne jest, że tam się coś, kiedyś
wydarzy. W najlepszym przypadku, wpłynie to tylko na
harmonogram imprezy...
Miałaś epizod kariery rajdowej, czy ta dyscyplina
jednak nie przypadła Ci do gustu?
Oj przypadła, przypadła (śmiech). Swój debiut
miałam w 2011 roku, gdzie dwukrotnie pojawiłam się
w stawce RPP. Rajdy to jednak inna półka ścigania się.
Wymagają więcej od: kierowcy i pilota, auta, całego
serwisu, ale również i portfela. Wypadki na trasach
rajdowych zdarzają się dużo częściej niż w „górach”,
a ja jako mama, nie mogę sobie pozwolić na tak duże
ryzyko. Chociaż twierdzę, że nie powiedziałam tam

jeszcze ostatniego słowa!
GSMP to rywalizacja „wakacyjna”, co robisz w
pozostałej części roku, brakuje Ci ścigania?
Jasne, że mi brakuje! W pozostałej części roku myślę
- kiedy zacznie się nowy sezon? (śmiech). A tak naprawdę, to większość czasu spędzam w pracy (muszę
przecież mieć pieniądze na starty) oraz poświęcam go
rodzinie. Dodatkowo staram się pracować nad formą i
w miarę możliwości testować auto. Zasada jest taka –
aby wytrwać do maja (śmiech).
Cały czas współpracujesz z tym samym zespołem?
Dokładnie tak, mamy już za sobą długie lata współpracy. Ja nie mogę na nich narzekać, a oni na mnie tym
bardziej (śmiech). Auto jest bezawaryjnie, a to w dużej
mierze również zasługa Chłopaków z PRS. Nie chcę nikomu słodzić, ale gdyby nie Daniel Palonka i jego załoga
- to u mnie w domu nie byłoby pucharu Mistrza Polski.
Czy Twój syn już dąży w motoryzacyjną stronę,
po mamie?
Nie ma co ukrywać, że głównie po mamie, choć
fascynacja motosportem jest obecna w całej, mojej
rodzinie. Po moim bracie i swoim chrzestnym - ma zamiłowanie do samochodów Porsche. Niedawno skończył 2 lata, a już rozpoznaje wiele marek samochodów i
ogląda ze mną on-boardy. Lubi siedzieć za kierownicą i
doskonale wie, które autko jest mamy (śmiech). A z tatą
lubi oglądać MotoGP. Jednak wspólnie mamy nadzieję,
że to nie będą motocykle... Już się dowiedzieliśmy od
jakiego wieku zaczynają się szkółki kartingowe, więc
wszystko zależy od niego (choć i tak pomogę mu
podjąć decyzję).
W tym sezonie odświeżyłaś swoją stronę, oklejenie i masz swój znak rozpoznawczy?
To jest druga, nierozłączna strona startów. Próbujemy
budować pewną bazę, która z jednej strony pozwoli
nam na pozyskanie sponsora (i co za tym idzie - starty
w wyższej klasie), a z drugiej - pozostanie do dyspozycji
mojego, małego następcy. W dzisiejszych czasach, jak
nie masz strony internetowej i nie ma cię na portalach
internetowych - to nie istniejesz. Choć nie ukrywajmy,
że jest to ukłon w stronę stale rosnącej liczby moich
kibiców, którym z tego miejsca serdecznie dziękuję za
gorący doping! A dlaczego „wiewiór”? Bo mam taki sam
kolor włosów i uwielbiam orzeszki (śmiech).
EDYTA WRUCHA

Moją ulubioną
trasą są
słowackie
Banovce
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