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Świątecznych
podsumowań czas
Gdy zbliżają się Święta i Nowy Rok mamy wrażenie, że
pewien etap się kończy. Jesteśmy nie tylko o kolejny rok starsi,
mądrzejsi i bardziej doświadczeni, ale także analizujemy swoje
przeżycia, uczestnictwo w różnych przedsięwzięciach, starty
w zawodach, czy cały sportowy sezon. Podsumowujemy to, co
dotychczasowe, ale i planujemy kolejne aktywności.
Rok 2018 będzie rokiem szczególnym dla Zespołu ds. Kobiet
PZM. Wkrótce rozpocznie się w Polsce wspaniały projekt
„Dziewczyny na karty”, któremu przyświeca idea rozwijania pasji sportu motorowego wśród młodych dziewcząt. Do udziału
w zawodach zaproszone są dosłownie wszystkie chętne osoby
płci żeńskiej, w wieku od 13 do 18 lat. To ogromna szansa nie
tylko na spróbowanie własnych sił w profesjonalnej, kartingowej rywalizacji i być może zajęcie miejsca na podium, ale także
wspaniała przygoda! Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami programu na kolejnych stronach Biuletynu.
Polecam także lekturę artykułów z zakończonych, często
dużymi sukcesami, konkurencji dwóch zawodniczek: GOSI
RDEST - kierowcy wyścigowego (wyścigi na torze) oraz
KLAUDII PODKALICKIEJ - kierowcy rajdowego (rajdy offroad i
cross-country). Obie osiągnęły w zeszłym sezonie bardzo wiele
- gratulacje!
Dla zawodniczek końcówka roku zawsze obfituje w sportowe
emocje. Tradycyjnie sezon rajdowy kończy Rajd Barbórka, który
dostarcza pilotkom i kierowcom mnóstwo adrenaliny. W tym
roku wystartowało aż osiem kobiet, które podzieliły się z nami
swoimi przeżyciami .
Jak zawsze w Biuletynie piszemy także o kobietach, które
inspirują innych. ANI JACKOWSKIEJ, która opisuje swój ostatni
wyjazd z cyklu „Polskie Zachwyty Motocyklowe” w towarzystwie motocyklistów. EMILII PLAK - „latającej” motocyklistce.
IZIE GOGULSKIEJ - podróżniczce motocyklowej. ANI WYGACHIEWICZ, która zachęca do spróbowania sił w trialu. Każda
z nich jest w tym, co robi, wyjątkowo dobra, ale i ma chęć, aby
się tą pasją dzielić z innymi. I takich ludzi więcej w Waszym
otoczeniu Wam życzę!

KATARZYNA
FRENDL
Zespół ds. Kobiet
PZM

Wesołych Świąt! 

WARSAW
MOTO SHOW
– W STREFIE KOBIET
Z PASJĄ

W dniach 27-29 października w podwarszawskim Nadarzynie,
odbyła się III edycja Targów Motoryzacyjnych Warsaw Moto
Show. Podczas trzydniowego wydarzenia można było spotkać ponad 60 polskich i zagranicznych gwiazd, a 230 wystawców odwiedziło prawie 170 000 gości. Na wydarzeniu był obecny również
Zespół ds. Kobiet PZM, który w Strefie Kobiet z Pasją opowiadał
o swojej działalności oraz promował przyszłoroczny program FIA
European Young Women Programme.
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strefie Kobiet
z Pasją można
było spotkać 34
polskie zawodniczki motorsportu, między
innymi: Klaudię Podkalicką,
Małgorzatę Rdest, Magdalenę
Wilk, Agnieszkę Ekert, Monikę
Zawodny, Zuzannę Ścibior, Ewę
Pikosz, Olę Fijał, Agatę Stefaniak,
Inez Adamską, Magdę Misiarz,
Dominikę Orlik, czy brązowe
medalistki tegorocznych Dru-

żynowych Mistrzostw Europy
Enduro – Patrycję Komko oraz
Joannę Modrzewską, które w
międzynarodowych występach
wspierał Zespół ds. Kobiet PZM.
Odwiedzjący mogli nie tylko
porozmawiać z zawodniczkami,
ale również zobaczyć ich samochody i motocykle, którymi na
co dzień dziewczyny startują w
zawodach.
W sobotę członkini Zespołu
ds. Kobiet PZM i wielokrotna

mistrzyni Polski
w wyścigach samochodowych
– Małgorzata
Serbin zorganizowała i poprowadziła
w Strefie Kobiet
z Pasją panel
dyskusyjny z
obecnymi tam
zawodniczkami.
- Spotkanie miało
charakter sponBIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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taniczny i nieformalny, a pytania
dotyczyły koncentracji, treningu
fizycznego i mentalnego oraz tego,
jak dziewczyny radzą sobie z chłopakami - konkurentami. Czy mają
swoje sposoby by „wkurzyć” ich
przed startem czy są może ciche i
uległe. Pytania były niestandardowe a odpowiedzi bywały niekiedy
bardzo zaskakujące. Wyłaniał
się z nich jednak obraz młodych,
silnych kobiet, które świetnie
potrafią radzić sobie w sytuacjach
stresowych czy traumatycznych,
np. po poważnych wypadkach, i
które mają sprecyzowane cele i
świetnie zdają sobie sprawę z tego
czego chcą i z czym się to wiąże.
Są zdeterminowane, ambitne,
przy tym pozytywnie „zakręcone”.
W cywilnych ubraniach wydają
się niepozorne i kruche, ale gdy
stają do wyścigu nie popuszczają
nikomu i niczego się nie boją.
Słuchając o ich osiągnięciach naprawdę „serce rosło”. Te odważne
dziewczyny pokazują nieśmiałym,
że marzenia są w zasięgu ręki,
wystarczy po nie sięgnąć – podsumowała prowadząca dyskusje
– Małgorzata Serbin, która zaprezentowała również szczegóły
programu FIA European Young
Women Programme, który został
stworzony przez Międzynarodową Federację Samochodową
FIA przy wsparciu UE (Erasmus+). Program skierowany jest do wszystkich
dziewczyn w wieku 13-18
lat. Eliminacje odbędą się
w 8 europejskich krajach
w tym w Polsce. Wydarzenia będą bezpłatne, a
od uczestników nie będą
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wymagane licencje ani doświadczenie. Program startuje wiosną
2018 roku. Szczegóły będą
umieszczane na pzm.pl oraz na
profilu facebookowym „Kobiety
w Motorsporcie PZM”. Polskim
ambasadorem międzynarodowego projektu FIA jest Rafał Sonik,
który wspiera działania Zespołu
ds. Kobiet PZM i był obecny w
Stefie Kobiet z Pasją podczas
warszawskich targów.
Kilkukrotnie stoisko Zespołu ds.
Kobiet w Motorsporcie odwiedziła
JUTTA KLEINSCHMIDT - pierwsza
kobieta, która wygrała Rajd Dakar,
ta cierpliwie rozmawiała z wieloma
zawodniczkami oraz miłośnikami
motorsportu. Pytania dotyczyły
nie tylko samego rajdu Dakar, ale
również tego wszystkiego, co wydarzyło się przed nim i zaraz po tym
spektakularnym zwycięstwie.
Na stoisku Zespołu ds. Kobiet
PZM była obecna również inna
jego członkini podróżniczka i pisarka - ANNA JACKOWSKA, która

samotnie na motocyklu odwiedziła
wiele ciekawych miejsc jak Stany
Zjednoczone, Australia, Szkocja,
Syria, Jordania czy Bałkany. Ania
organizuje i prowadzi wyjazdy
także w Polsce, promując nasz
kraj i jego najpiękniejsze miejsca.
Jest autorką projektów „Polskie
Zachwyty Motocyklowe” oraz
„Zachwyty po Mazowszu”, które
zrzeszają motocyklistów chcących
wspólnie odkrywać ciekawe regiony w Polsce.
Podczas warszawskich targów
bardzo dużym zainteresowaniem
cieszyły się drukowane wersje biuletynów „Kobiety w Motorsporcie”.
W wydaniu znalazły się artykuły
oraz wywiady z większością dziewczyn, które były obecne się na
targach. Zespół dokłada wszelkich
starań, aby zaznaczać obecność
kobiet w międzynarodowych jak i
lokalnych zawodach.
Dziękujemy za godziny ciekawych i miłych rozmów oraz, że
byliście z nami w Nadarzynie.
Do zobaczenia w sezonie 2018!


ANNA
JACKOWSKA
z Juttą Kleinschmidt

POZDRAWIAMY, ZESPÓŁ DS.
KOBIET PZM
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Dziewczyny
na karty!

- FIA European Young Women Programme
W przyszłym roku wszystkie dziewczyny od 13 do 18 lat
będą mogły bezpłatnie wziąć udział w międzynarodowym
projekcie FIA Europeam Young Women Programme. W
Polsce w okresie wakacyjnym odbędą się 2 eliminacje, a
najlepsze zawodniczki zostaną wysłane do Francji na ogólnoeuropejski finał.

M

iędzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) opracowała
program skierowany
do dziewcząt w wieku 13 – 18 lat,
zarówno do posiadających licencję
sportową jak i do tych które jej
nie mają i chcą dopiero rozpocząć
swoją przygodę ze sportami motorowymi. Program jest realizowany
w ramach programu Erasmus+ i
przewidziany na lata 2018-2019.
FIA skierowała informację
o projekcie do federacji
narodowych wszystkich
33 uprawnionych krajów.

Wśród potencjalnych zainteresowanych przeprowadziła ankiety i
biorąc pod uwagę ich możliwości
organizacyjne, dokonała ostatecznej selekcji. Polski
Związek Motorowy
(PZM) przystąpił do
projektu i Polska
– wraz z Belgią,

Finlandią, Holandią Niemcami,
Portugalią, Słowacją, Szwecją –
zakwalifikowała się i znalazła się
w grupie 8 wybranych krajów.
W każdym z nich w terminie od
marca do grudnia 2018 roku
zostaną zorganizowane eliminacje
- dwudniowe imprezy kartingowe
dla dziewcząt w wieku 13 -18 lat.
Rywalizacja będzie przeprowadzona w formie slalom kartingu.
Oficjalne rozpoczęcie projektu
będzie miało miejsce 8 marca 2018
roku podczas targów motoryzacyjnych w Genewie.
W Polsce eliminacje zostaną
przeprowadzone w 2018 roku w
dniach 1-2 czerwca przy Centrum
Handlowym w Tychach. Będzie to
jeden z eventów zaplanowanych
na Dzień Dziecka. Współpraca jest
możliwa dzięki zaangażowaniu
Rafała Sonika, który jest polskim
ambasadorem programu FIA.
Drugie eliminacje odbędą się
w dniach 11 - 12 sierpnia przy
Galerii „Nowy Świat” w Rzeszowie. Wydarzenie kartingowe
przeprowadzone będzie przy
Rajdzie Rzeszowskim. „Bardzo
się cieszę, że Polska została
zakwalifikowana do projektu
FIA European Young Women
Programme organizowane-

go w ramach współpracy z Unią
Europejską (program Erasmus+).
To znakomita szansa dla dziewczyn do spróbowania swoich sił
w motorsporcie, a może nawet
rozpoczęcia kariery.”- powiedziała
Aleksandra Knyszewska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet PZM
oraz członkini Komisji Kobiet w
Motorsporcie FIA.

do Drużyny Europejskiej, która
będzie uczestniczyła w Obozach
Szkoleniowych dla Kierowców
FIA.
Partnerem akademickim projektu jest należący do Uniwersytetu
w Limoges, ośrodek CDES-PROGESPORT (Centrum Prawa i Ekonomii Sportu). Przeprowadzona
przez CDES analiza socjologiczna
posłuży jako wsparcie prograNa początku 2019 roku - najmu, pozwoli ocenić jego sukces
prawdopodobniej 8 marca w Le
i przedstawić rekomendacje dla
Mans - trzy dziewczyny, które
instytucji sportowych odnośnie
osiągnęły najlepsze wyniki w zwiększania udziału kobiet i zwalwyścigach w poszczególnych czania stereotypów związanych z
krajach wystartują w Finale
płcią. Więcej informacji wkrótce na
Europejskim, uzyskując
pzm.pl.
szansę znalezienia się wśród
Zachęcamy do udziału w projekszóstki kierowców wybranych cie!

13-18 LAT
– w takim wieku
dziewczyny mogą
wziąć udział w
zawodach
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wyścigi

GOSIA RDEST
podsumowuje i planuje

Coś się kończy i coś się zaczyna. Najszybsza
polska zawodniczka wyścigowa podsumowuje
sezon w Audi Sport TT Cup, który po
trzech latach nie będzie już kontynuowany i
zapowiada swoje starty w serii GT4 European
Series za sterami Audi R8 LMS GT4.
Ale sezon 2018 rozpocznie z przytupem:
od startu w wyścigu 24-godzinnym w Dubaju
z zespołem Phoenix Racing.
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wyścigi

G

24-letnia
Gosia Rdest
święci triumfy
w wyścigach
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osia Rdest ukończyła sezon Audi Sport TT
Cup na 6. miejscu w klasyfikacji generalnej.
Był to trzeci i ostatni już rok tej serii pucharowej. Dla Gosi Rdest był to sezon wzlotów
i upadków. Ostatecznie zawodniczka uplasowała się
na wysokiej 6. lokacie w klasyfikacji generalnej. Były
możliwości i szanse na wyższe miejsca jednak złamana
noga w połowie sezonu znacznie utrudniła Gosi
rywalizację na torze. 24-latka słynie z silnego charakteru i woli walki więc nawet takie przeciwności losu nie
mogły jej powstrzymać - nie zrezygnowała z żadnego
weekendu wyścigowego.
- Chwile dobre i chwile złe przeplatały się ze sobą z
rundy na rudnę. Początek sezonu w Audi Sport TT Cup
był fantastyczny, nie mogłam marzyć o lepszym. W
pierwszych dwóch wyścigach otwierających sezon na
torze Hockenheim dwa razy stałam na drugim stopniu
podium. Wtedy też przeżyłam wspaniały moment, gdy
prawie do ostatniego okrążenia prowadziłam wyścig.
Zaczęło się wspaniale, drugie miejsce w generalce aż
do drugiego wyścigu na Norisringu, kiedy to przydarzył mi się ten pechowy dzwon, który nie pozwolił mi
ukończyć wyścigu i zepchnął mnie w dół tabeli. Potem
złamana noga. W zasadzie to właśnie to zdarzenie
w głupi sposób odebrało mi trzy ostatnie weekendy wyścigowe. Tego nie mogę odżałować. Bardziej
niż z czasem i rywalami walczyłam tak naprawdę
z samą sobą – z bólem, wytrzymałością, procesem
rehabilitacji. Na pewno dzięki temu jestem silniejsza.
Nauczyłam się dobrze hamować prawą nogą – to jest
plus tego złamania, chyba jedyny. Cieszę się, że mimo
tego wypadku, w żadnym z wyścigów nie przestałam walczyć. Ostatecznie skończyłam na P6. Ogólnie
podsumowując, uważam, że sezon był OK. Jestem
zadowolona, że mimo tych pechowych sytuacji, które
się przytrafiały, cały czas cisnęłam do przodu. Cały czas
byłam dla siebie surowa i wymagająca. W trakcie tego
sezonu zdałam sobie sprawę jak ogromne wsparcie i
falę ciepłych słów otrzymuję od moich kibiców. Jestem
bardzo szczęśliwa i dumna, że otaczają mnie tacy
wspaniali, oddani ludzie o pozytywnym nastawieniu

do mnie, niezależnie od tego czy jest pudło czy go nie
ma. Dziękuję również przyjaciołom i rodzinie, za to, że
ze mną wytrzymywali i służyli radą, wsparciem i pocieszeniem. Sezon skończył się bardzo szybko.
W tym roku zakończyła się również seria Audi Sport
TT Cup. Przyszła pora na zmianę serii wyścigowej. Już
wkrótce będę mogła podzielić się z Wami tym, co będę
jechać w przyszłym roku. Czekam na nowe wyzwania
i kolejny sezon. Jestem pewna, że przyniesie jeszcze
więcej wrażeń.
Gosia już od ponad 3 lat ściśle związana jest z marką
Audi Sport. W przyszłym roku puchar TT nie będzie
kontynuowany jednak Gosia zamierza pozostać w rodzinie Audi. W przyszłym roku zobaczymy zawodniczkę w serii GT4 European Series za sterami Audi R8 LMS
GT4. Gosia będzie reprezentować barwy fabrycznego
zespołu Audi - Phoenix Racing. Jest już pewne, że w
przyszłym sezonie zobaczymy najszybszą Polkę w serii
GT4 European Series Northern Cup.
Oznacza to duży krok naprzód dla Gosi i sporo
nowości. Po pierwsze, jest to samochód z napędem na
tył. Do tej pory, Gosia ścigała się przednionapędówkami. Prowadzenie samochodu będzie zatem zupełnie
inne. Po drugie, to najmocniejszy samochód jakim
zawodniczka do tej pory miała okazję się ścigać - Audi
R8 LMS GT4 kryje pod maską prawie 500 koni mechanicznych.
Gosia ma już za sobą pierwsze testy nowym samochodem. Wrażenia opisuje tak:
- W zeszłym tygodniu miałam szansę przejechać
kilka okrążeń na testowym torze Audi w Neuburgu,
właśnie Audi R8 LMS GT4. Musze przyznać, że auto mi
zaimponowało – jest to najszybsze auto wyścigowe,
jakim jechałam do tej pory o mocy blisko 500 koni.
Zrobiło na mnie ogromne, bardzo pozytywne wrażenie. Oznacza też dla mnie dużo pracy i przygotowań –
przede wszystkim jest to samochód z napędem na tył,
a do tej pory moje doświadczenia bazowały na przednim napędzie. Ale od tego właśnie będzie symulator,
odwiedziny w zespole oraz zimowe testy na torach,
które mamy już zaplanowane. Prawdopodobnie

w styczniu wystartujemy też w wyścigu 24-godzinnym
w Dubaju po to, żeby lepiej „oswoić się” z samochodem. Mam nadzieję, że będę w stanie szybko opanować technikę jazdy tym samochodem. Na pewno
kwestia set upu będzie kwestią indywidualną kierowcy
- uważa Gosia Rdest.
Phoenix Racing to fabryczny zespół Audi. Przynależność do niego otwiera przed Gosią obiecującą
ścieżkę kariery i wiele możliwości. Team z siedzibą
przy niemieckim torze Nurburging jest marką samą w
sobie. Ma doświadczenie w rozmaitych seriach, w tym
w najbardziej prestiżowej serii samochodów turystycznych, czyli DTM.
- To na pewno ogromne wyróżnienie i szansa dla
mnie, ścigać się w barwach zespołu fabrycznego z
tak dużym doświadczeniem, który ma siedzibę przy
legendarnym Nurburgringu. Razem z Phoenix Racing
mamy ułożoną wspólną ścieżkę kariery – w przyszłym
roku zacznę również testować auto klasy GT3. Jest to
w pewnym sensie spełnienie marzeń, ale również duża
odpowiedzialność, która będzie spoczywała na moich
barkach w przyszłym roku. Nie mogę zawieść kredytu
zaufania, którym mnie obdarzono - podsumowuje
zawodniczka.
Gosia Rdest rozpocznie sezon 2018 egzotycznym
akcentem. W styczniu Polka wystartuje w wyścigu
24-godzinnym w Dubaju z zespołem Phoenix Racing.
W zeszłym roku stanęła na podium w klasie TCR.
Wyścig, którego właściwa nazwa brzmi Hankook
24H Dubai, odbywa się 11-13 stycznia na torze Dubai
Autodrome. Gosia Rdest wystartuje w klasie GT4 samochodem Audi R8 LMS GT. Jest to tylnonapędowa bestia
o mocy prawie 500 koni. To najmocniejsze auto, jakim
Gosia miała do tej pory okazję się ścigać.
Wyścig w Dubaju będzie pierwszym rozdziałem
wspólnej historii Gosi Rdest i teamu Phoenix Racing.

Zespół odbiera z fabryki swoje Audi R8 LMS GT w połowie grudnia. Jest to najnowszy produkt Audi Sport.
Wyścig 24-godzinny to duże wyzwanie, wymagające
wytrwałości, ale też wielka frajda. Gosia Rdest nie kryje
radości.
- Niesamowicie się cieszę w związku z wyścigiem
24h w Dubaju. To będzie świetne przygotowanie przed
moim pierwszym sezonem w GT4. W przeciwieństwie
do innych weekendów wyścigowych w Dubaju można
się naprawdę wyjeździć. Czas torowy wykorzystam na
zapoznanie się z samochodem Audi R8 LMS GT i jego
możliwościami oraz na naukę pracy w nowym zespole.
Cieszę się również z mistrzowskiego składu naszego
samochodu – mówi Gosia.
W wyścigach długodystansowych konieczne jest
współdzielenie samochodu pomiędzy zawodników.
W samochodzie Gosi zasiądą jej koledzy z Audi Sport
TT Cup – Philip Ellis i Joonas Lappalainen, mistrzowie
serii z 2016 i 2017 roku, a także John-Louis Jasper, który
ma doświadczenie w samochodach GT.
- W zeszłym roku ukończyłam wyścig na 3. miejscu
w klasie TCR, w tym roku celem jest także powrót
z pucharem. Byłby to wspaniały prezent na moje
urodziny, które obchodzę dzień po wyścigu – dodaje z
uśmiechem Gosia. Będzie to już trzecia przygoda Gosi
z wyścigiem 24-godzinnym w Dubaju.
Wyścig w Dubaju jak zwykle cieszy się dużą popularnością. Zgłoszono ok. 90 zespołów wyścigowych. Na
liście zgłoszeń Gosia Rdest jest na razie jedyną Polką
jednak nazwiska wszystkich kierowców nie są jeszcze
znane. 

AUDI R8 LMS
GT4 – takim autem
wystartuje Gosia
w sezonie 2018
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EMILIA
PLAK
- latająca motocyklistka!

Latanie paralotnią to jej życie, motocykle i sporty ekstremalne to jej pasja, a podróże
to nieodzowny element jej stylu życia - poznajcie Emilię Plak.
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O

powiedz nam o swoich pasjach,
dlaczego je wybrałaś i jak się
kształtowały?
Moje największe pasje w życiu to:
latanie, motocykle i podróże. Nie pamiętam z dzieciństwa żadnego szczególnego wydarzenia, które
by je zainicjowały. Marzyłam o lataniu jak ptak, tak
jak wiele osób/dzieci, tyle, że moje marzenie przekształciłam w rzeczywistość, jak tylko odkryłam,
że istnieje coś takiego jak paralotnia. Paralotnie
pokazał mi na zdjęciu przyjaciel moich rodziców.
Mówił, że on i jego syn uczą się latać na paralotni
w Jeżowie Sudeckim (koło Jeleniej Góry). Dołączyłam do nich w kolejny weekend. To był 1997 rok, a
swoją pierwszą paralotnię kupiłam w 2000 roku.
W tym samy roku wykonałam swój pierwszy lot
na paralotni z napędem. Od tamtej pory latanie
stało się dla mnie czymś dużo więcej, niż tylko
hobby - to moja praca, a nawet styl życia.
Nie wiem też, skąd wzięła się u mnie miłość
do motocykli. Podobnie jak latanie, wydaje mi
się, że po prostu taka się urodziłam (śmiech).
Motocykle kojarzyły mi się w wolnością
przemieszczania się, łatwym podróżowaniem,
tańszym transportem, niż samochód. Pociągało
mnie to, że podobnie jak w locie, czuję na twarzy
powiew powietrza i prędkość. Zaczęłam jeździć
na motocyklach znajomych już w 1995 roku. W
1997 roku kupiłam pierwszy motocykl - Yamahę
SR400SP po wypadku, a na bazie jego ramy i silnika
mój przyjaciel zbudował dla mnie, bardzo tanim
kosztem, małego jednoosobowego choppera. W
1997 roku pojechałam na nim dwukrotnie do
Jeżowa Sudeckiego na latanie.

Na dzień dzisiejszy są to: motocykl trialowy Sherco
290cc, KTM Freeride 350 – lekki motocykl do enduro
oraz Yamaha WR250, również motocykl enduro, ale
używam go na co dzień do jazdy szosowej. Nie praktykuję już żadnych długich wycieczek szosowych na
dwóch kółkach, jedynie swoim busem-kamperem
ze sprzętem do latania i motocyklem w środku. Motocykla używam na co dzień do przemieszczania się
po okolicy i nawet do supermarketu mogę dojechać
po drogach szutrowych (śmiech). Motocykli enduro
i trial używam zamiennie do technicznej jazdy terenowej, a mam w okolicy sporo wymarzonych do tej
aktywności miejsc.
Przywiązujesz się do swoich sprzętów?
Sama o nie dbasz?
Kiedyś dużo częściej serwisowałam samodzielnie
swoje motocykle, oczywiście tylko w podstawowym
zakresie: czyszczenie oraz wymiana podstawowych
elementów (klocki hamulcowe, olej, regulacje, czyszczenie gaźnika, itd). O motocykl enduro trzeba dbać,
bo po każdej jeździe i wielu wywrotkach jest zawsze
cos do naprawy… Ostatnio zmieniłam taktykę i wolę
pozostawić serwis wykwalifikowanemu mechanikowi, a sama zająć się czymś innym (sportem lub pracą). Brakuje mi przede wszystkim czasu. W przeszłości dużo bardziej przywiązywałam się do motocykli.
Trochę się to zmieniło, nadal traktuje je jak rodzinę,
ale dużo łatwiej przychodzi mi decyzja o wymianie
motocykla na inny.
A jak było z podróżami w Twoim życiu?
Już w bardzo młodym wieku zorientowałam
się, że powiedzenie: “podróże kształcą” jest
100% prawdziwe. Chyba mam w sobie
wrodzoną ciekawość świata. Nie potrafię
usiedzieć w jednym miejscu zbyt długo.
Fascynuje mnie wolność przemieszczania się,
lubię nowe miejsca, kultury i ludzi.

Pierwszy raz
spróbowałam jazdy
w terenie w roku 2004. Kupiłam
wtedy lekki motocykl Trialowy Fantic.
To była fantastyczna przygoda! Zakochałam się w jeżdżeniu po
bezdrożach, a w szczególności
po górach. Wycieczki po
drogach asfaltowych stały
się nudne i zbyt monotonne. W 2005 kupiłam
swój pierwszy motocykl
enduro KTM200EXC i
miałam szczęście spotkać
kolegę, który
nauczył
mnie podstaw jazdy
motocyklem w
terenie. Od tamtej
pory zawsze posiadam co najmniej 2 motocykle, było
ich nawet 5, jednak aktualnie mam 3.

Zdarza Ci się łączyć ulubione pasje
razem?
Moim podróżom zawsze towarzysza motocykle i
latanie. Oczywiście najpierw były to motocykle, zloty,
imprezy, wyjazdy w góry na latanie. W 1999 roku objechałam samochodem z kolegą i samotnie autostopem
całą prawie Europę i Maroko. Jednak odkąd kupiłam
własną paralotnię, to od roku 2000 roku niemal
wszystkie moje podróże związane były z lataniem. Zaczęły się długie i krótkie podróże po Europie, a potem
po całym świecie. Latanie stało się moim życiem.
Jedną z ciekawszych podróży była Ameryka
Południowa: Peru, Chile, Bolivia w 2008/09 roku (3
miesiące), której celem było latanie z napędem w
najciekawszych zakątkach, takich jak Nasca Lines,
Atacama Desert, Salar de Uyuni, Amazonia itd.
Potem była Tajlandia (Phanga Bay), Filipiny (Pinatubo
Vulcan, 100 islands etc.). W 2012 roku odwiedziłam
jeszcze raz Chile, łącząc motocykle i latanie z napędem. Przejechałam ponad 5000 km
na BMW GS1200 podczas gdy mój
napęd paralotniowy był transportowany przez lokalnym pilotów w
różne miejsca…

Jakie to są teraz i z których korzystasz
najczęściej?

Jakie uprawnienia i pozwolenia trzeba mieć w Polsce, by
BIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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latać paralotnią? Czy to trudne do osiągnięcia?
W Polsce, podobnie jak w większości innych krajów, aby latać na paralotni należy zapisać się na kurs
i zdobyć licencję pilota. W Polsce licencje wydawane
są przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Szkół paralotniowych jest wiele w całej Polsce. Paralotniarstwo,
moim zdaniem, nie jest trudnym sportem, każdy
może zapisać się na kurs i latać, od nastolatków do
osób dorosłych w każdym wieku. Ważna jest ogólna
sprawność fizyczna, a
znam pilotów, którzy
mają 80 lat! Oczywiście
każdy wiek ma swoje
ograniczenia. Podczas kursu uczymy się
podstawowych zasad,
aby uprawiać ten sport
bezpiecznie, właściwie
oceniając własne umiejętności, ograniczenia i
możliwości. Nie polecam
samodzielnej nauki!
Wolisz solowe podróże czy liczniejsze
wyprawy?
Uwielbiam podróżować
solo. Po pierwsze lubię
być sama ze sobą, czerpię
z tego energię, lubię być panem własnego czasu i
podejmować decyzje spontanicznie, uwielbiam też
mieć możliwość zmiany planów. Ponieważ większość moich podróży związanych jest z lataniem,
często ścigam się z pogodą i jadę tam, gdzie są
dobre warunki do latania. A to wiąże się z koniecznością podejmowania szybkich decyzji i zmianą
planów w ostatniej chwili - każdy pilot paralotniowy
będzie dobrze wiedział, co mam na myśli…
Pomimo, że często podróżuję sama i jestem raczej introwertykiem, niewiele czasu podczas moich
podróży spędzam w samotności. Dzięki lataniu oraz
mojej pracy ciągle spotykam nowych ludzi, oczywiście najczęściej ze środowiska. Paralotniarstwo jest
wciąż sportem niszowym. W każdym kraju, który
odwiedzam, spotykam nowych pilotów. Łączy nas
wspólna pasja. Dzięki temu szybko zdobywam
przyjaciół i znajomych na całych świecie. Wiele
moich wyjazdów związanych jest z pracą: zawody,
targi, różnego rodzaju, imprezy międzynarodowe,
pokazy lotnicze, projekty filmowo-fotograficzne.
Oczywiście nie wszystkie moje podróże są solo,
równie często podróżuje z partnerem lub niewielką
grupą przyjaciół. A w przeszłości byłam organizatorem wyjazdów grupowych: wycieczek i kursów
paralotniowych za granicą. Jednak sama unikam
wyjazdów zorganizowanych w dużych grupach,
wyjątkiem był wyjazd w Himalaje z motocyklistkami.

5000 km
– dystans
samotnej
podróży Emilii
w Chile
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To była wyprawa „Tylko dla Orlic” - czy
to było dla Ciebie wyzwanie czy po prostu
miła przygoda?
Zdecydowanie tylko przygoda i wakacje. Teren,
drogi, warunki jazdy i motocykl, nie były dla mnie
trudne. Indie już znałam (3 miesiące podróży z plecakiem w 2007 roku). Jedynym wyzwaniem było bez-

bolesne przyzwyczajenie do wysokości. Na szczęście
trasa zaplanowana była w taki sposób, aby to ułatwić
i nie miałam żadnych problemów. Pogoda dopisała,
co na motocyklu jest bardzo ważne. Było to moje
pierwsze doświadczenie podróżowania w żeńskiej
grupie. Wyjazd był strzałem w dziesiątkę! Zresztą tak
jak się spodziewałam - dziewczyny są super i szybko
stałyśmy się “zgraną paczką”.
Jaki wyjazd na motocyklu najbardziej
zapadł Ci w pamięć, najwięcej dla Ciebie
znaczy i dlaczego?
Nie potrafię wybrać jednego wyjazdu, który
byłby dla mnie pod jakimś względem najlepszy i
wyjątkowy. Wszystkie moje wyjazdy zapamiętam
jako wyjątkowe. 5000 km samodzielnie na GS 1200
w Chile było dla mnie odważnym wyczynem, dlatego, że jest to bardzo ciężki motocykl dla niewielkiej
dziewczyny (55kg/165cm). Musiałam bardzo uważać, żeby nie wpakować się w prawdziwe kłopoty w
bezludnej okolicy. Ale w zasadzie podobne ryzyko
podejmuję na każdym solowym wypadzie enduro
lub troszkę bardziej ryzykownym locie na paralotni
z napędem…
Co porabiasz na co dzień? Od dawna nie
mieszkasz w Polsce i dlaczego się zdecydowałaś przenieś?
Mieszkam w północnej Hiszpanii nad Morzem
Śródziemnym - Costa Brava. A w zasadzie tam jest
moja “baza”, bo przez większą część roku podróżuję. W sezonie wiosenno letnim – głównie po
Europie, a zimą prawie zawsze uciekam do cieplejszych krajów. Decyzja o wyjeździe z Polski w 2010
roku była szybka i łatwa. Było wiele powodów. Od
dawna intuicyjnie wiedziałam, że nie będę (lub nie
chcę?) mieszkać w Polsce przez całe życie. Uczyłam
się języków i miałam dość smrodu dużego miasta
(mieszkałam w Warszawie). Dlatego
też,
gdy jeden z producentów paralotni
z Francji zaproponował mi kontrakt
managerski, nie musiałam się długo
zastanawiać - spakowałam paralotnie, napęd (paralotniowy) i motocykl
do mojego Transportera T4, przerobionego na kampera, i wyjechałam
do Francji. Po kilku miesiącach
bezowocnego szukania miejsca do
życia we Francji, wylądowałam w
Empuriabrava, gdzie jestem do tej
pory.

z napędem, jazda enduro, kite surfing i spacery po
górach - to moja codzienna aktywność fizyczna. Ponadto uprawiam nurkowanie, spadochroniarstwo,
posiadam sportowy skuter wodny i mam licencję na
łodzie motorowe. W planach jest również zakup
motolotni. Najbliższa stacja narciarska (zimą) to 2
godziny jazdy samochodem, a Barcelona z międzynarodowym lotniskiem – 1,5h od domu. Moja firma
i praca nie wymaga ode mnie siedzenia w biurze
i duża cześć tej pracy to latanie na paralotni z napędem (testowanie skrzydeł, fotografia, produkcja
filmów, imprezy i zawody) oraz praca online przy
komputerze. Reszta zespołu z mojej firmy znajduje się w Wielkiej Brytanii, Francji, USA i fabryce w
Wietnamie i wszyscy przyzwyczajeni jesteśmy do
komunikacji przez email i skype. Do Polski wracam
do rodziny i przyjaciół, ale nigdy nie żałowałam, że
wyjechałam i nigdy nie chciałam wracać. Kocham
miejsce, w którym żyję, chociaż chętnie przeprowadziłabym się do Nowej Zelandii, gdyby była bliżej
Europy i reszty świata (śmiech).
Jesteś uzależniona od adrenaliny i szukasz nowych doznań? Czy jest to już Twoja
codzienność i nie podchodzisz już do tego
emocjonalnie?
To nie tak, że to codzienność i nic mnie to nie
emocjonuje… Myślę, że po prostu poziom adrenaliny się zmienił. To, co dla kogoś innego byłoby
ekstremalnym wyczynem np. skok ze spadochronem lub lot na paralotni - dla mnie rzeczywiście
jest po prostu dyscypliną sportu, którą uprawiam
i nie jest to dla mnie żaden zastrzyk adrenaliny.
Ale jak sama siebie obserwuje (swoje emocje) to
widzę, że mam w sobie taki zdrowy, naturalny
strach przed lotem, przed skokiem, przed ekstremalnym podjazdem enduro. Lubię to! Ekstremalne
są dla mnie skoki base jump - z tej dyscypliny już
zrezygnowałam.

Jest taki sport/wyczyn, którego chciałabyś spróbować, ale z jakiś względów jest
to niemożliwe czy utrudnione.
Chciałabym nauczyć się latać helikopterem
(helikoptery Kompress), ale na dzień dzisiejszy jest to dla mnie za drogie marzenie. I nic
innego nie przychodzi do głowy…. Wszystkie
dyscypliny, które chce uprawiać - to uprawiam,
brakuje mi tylko czasu, aby mocno doskonalić
swoje umiejętności. Bardzo bym chciała mieć
więcej czasu na treningi trialu i enduro, częściej
skakać ze spadochronem. Planuje też windgsuit,
ale tylko z samolotu - jest to jak najbardziej dla
mnie dostępne i możliwe.
A co z ryzykiem? Przyznasz, że praca i sporty
jakie wybierasz są bardzo
ryzykowne. Myślisz o tym
czasem?
Oczywiście, że tak! Podczas
lotu, jeździe enduro, skokach
czy nawet kite surfingu często
następuje sytuacja, kiedy musze
podjąć decyzje o poziomie
ryzyka, jakie chcę podejmować.
W ostatnich latach obserwuje, że
te decyzje się mocno zmieniły i
znacznie zmniejszył się poziom
ryzyka, na który się decyduję. W
mojej pracy nie mogę pozwolić
sobie na kontuzje, więc staram się
o siebie dbać. Oczywiście ryzyka
nie da się wyeliminować, ale w łatwy sposób
można go zmniejszyć. W lotnictwie ważnym elementem jest pogoda, trzeba wiedzieć jak oceniać
warunki atmosferyczne, tak aby nie wpakować się
w kłopoty! Większość osób uważa, że dyscypliny
sportu jakie uprawiam są ekstremalne i ryzykowne. Ja tak nie uważam. Myślę, że każda dyscyplina
sportu jest bezpieczna, jeśli uprawia się ją na miarę własnych predyspozycji i umiejętności. Należy
nauczyć się właściwie je oceniać i podejmować
decyzje w taki sposób, aby minimalizować ryzyko
wypadków.

Dlaczego właśnie tam?
Z osobistych upodobań wolę
Hiszpanię, niż Francję, język jest
dla mnie łatwiejszy, a ludzie i
kultura bardziej przyjazna obcokrajowcom. Mieszkam w małej
miejscowości, gdzie powstała jedna z
największych w Europie stref spadochronowych,
dzięki czemu jest tutaj wyjątkowo międzynarodowe środowisko młodych ludzi, wśród których
szybko znalazłam przyjaciół. Zakochałam się w
Emuriabrava, ponieważ szybko zorientowałam się,
że jest to wyjątkowo uroczy zakątek Catalunii, gdzie
mogę uprawiać niemal każdą dyscyplinę sportu,
jaką lubię, nie ruszając się daleko od domu. Latanie
BIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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rajdy
Rajd Barbórka to coroczne zwieńczenie sezonu rajdowego w stolicy.
Kilometrów może nie ma wiele, jednak to właśnie sprawia, że klasyfikacja na nim potrafi być mocno nieprzewidywalna.
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Rajd Barbórka rozgrywany
2 grudnia wygrali Kajetan Kajetanowicz i Jarek
Baran (Ford Fiesta WRC),
zajmując czołową pozycję na wszystkich pięciu
odcinkach specjalnych. To już piąta wygrana
Kajetanowicza w grudniowym klasyku. Mistrzowie Europy wyprzedzili drugich na mecie, Filipa
Nivette i Kamila Hellera (Skoda Fabia RS), a na
trzeciej lokacie uplasowali się Bryan Bouffier i
Xavier Panseri (Ford Fiesta).
Na mecie rajdu zameldowały się także kobiety: jedna za kierownicą i siedem w roli pilota.
Zawodniczki opowiedziały nam, czym jest dla
nich Rajd Barbórka oraz jak poradziły sobie z
trudami tego, wyjątkowego rajdu.
Najwyżej sklasyfikowaną zawodniczką
była Magdalena Lukas-Jurkowski, która towarzyszyła rallycrossowemu mistrzowi Polski
– Tomaszowi Kucharowi w Citroenie C4 RX
(samochód ten musiał przejść szereg przygotowań, by z rallycrossowego stać się rajdowym).
Załoga uplasowała się na 7. lokacie w klasyfikacji generalnej oraz 6. podczas Kryterium
Karowa z czasem karowa 2:06,38.
Kolejną zawodniczką w roli pilota była Monika Przybek u boku Tomasza Mikołajczyka w
mocnym Mitsubishi Lancer Ultraleggera. Załoga zajęła 18. lokatę w klasyfikacji generalnej:
- W tym roku podjęłam decyzję o zrobieniu
licencji zawodnika - wystartowałam w swoim
Subaru w czterech rajdach amatorskich i od
kwietnia jestem szczęśliwą posiadaczką licencji
rajdowej kierowcy, która upoważnia również do
startów na prawym fotelu. Mój debiut w roli pilota miał miejsce na Rajdzie Wisły we wrześniu i
trudniejszego “chrztu” nie mogłabym sobie wyobrazić.... A w Rajdzie Barbórka wystartowałam
na zaproszenie Tomka Mikołajczyka, który jest
właścicielem stajni rajdowej Racerent i zarazem
jednym z jej kierowców. Zdecydowaliśmy się na
start w Mitsubishi, którym Tomek startował w
wyścigach górskich i auto przed rajdem zostało
przebudowane ze specyfikacji wyścigowej na
rajdową. Ekipa stanowczo zeszła w dół z mocą
silnika, ze względu na niepewną aurę i zmienną
przyczepność, ale liczba koni mechanicznych
i tak znacznie przekraczała 400. Zapoznanie z
trasą przebiegło sprawnie i w piątkowy wieczór
odbyliśmy odcinek testowy na Bemowie.
Wtedy po raz pierwszy przekonaliśmy się, że
rajd nie będzie łatwy. Zalegający śnieg i śliska
nawierzchnia dały o sobie znać już na drugim
zakręcie, gdzie obróciliśmy się i musieliśmy
cofać (śmiech). Z każdym, kolejnym przejazdem
nabieraliśmy jednak pewności, uczyliśmy się
auta i szukaliśmy przyczepności.
Rajd rozpoczął się w sobotni poranek odcinkiem na Bemowie i Modlinie. Ten drugi to

.
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zawodniczek
w 55. Rajdzie Barbórka
16

AGNIESZKA ZAŁĘCKA

nowość i wszyscy zawodnicy walczyli na nim
po raz pierwszy. Oes Bemowo to fajna konfiguracja odcinka, inna niż zwykle, ponieważ serwis
w tym roku stał na części tras ubiegłorocznych.
Trzy razy jechaliśmy ten odcinek i w sumie,
chyba drugi najbardziej utkwił mi w pamięci,
bo przejechaliśmy go najszybciej, a skoki na
mostku mega długie i trochę twarde lądowanie! (śmiech) Z każdym, kolejnym przejazdem
z części szutrowej na Bemowie zrobił się mega
“wyryp”. Zaczęliśmy walkę o przetrwanie i
walkę z autem aby nie wyjechać z koleiny i nie
uszkodzić auta.
Odcinek w Modlinie to coś nowego, fajna
inicjatywa, ciekawa i dość długa konfiguracja
toru. Niestety dla nas dużym problemem była
woda stojąca na trasie - troszkę się ślizgaliśmy
i przez to czasy przejazdów nie do końca nas
satysfakcjonowały, ale humory nam dopisywały. Największym spełnieniem marzeń była
informacja, że jedziemy na Karowej! Bez stresu
z uśmiechem na twarzy przejechaliśmy OS i na
pewno będzie to niezapomniane wspomnienie!
Podsumowując uważam, że tegoroczny rajd
był bardzo dobrze zorganizowany, sędziowie
bardzo mili i życzliwi - ogólna organizacja
na wysokim poziomie (w ubiegłych latach ja
również pomagałam w organizacji tego rajdu).
Będę ten rajd z pewnością miło wspominać! –
mówi Monika.
Na 23. miejscu w klasyfikacji generalnej
uplasowało się rajdowe małżeństwo: Arkadiusz
i Katarzyna Bałdyga w Subaru Imprezie:
- Udział w 55. Rajdzie Barbórka 2017 był naszym debiutem w profesjonalnych zawodach.
Nie mogę porównać tej edycji do poprzednich,
ale do tegorocznej nie mam żadnych zastrzeżeń. Do tej pory z mężem Arkiem, jeździliśmy
w amatorskich imprezach typu time attack w
Bednarach, Kielcach czy na Ułężu, a start w
warszawskim klasyku był spełnieniem naszego
marzenia! Jechaliśmy profesjonalnym autem,
repliką Subaru Impreza WRC z 99r., przygotowanym przez MTS Dzierżoniów. Auto spisywało się bez zarzutu, ale podczas pierwszego
Bemowa przekonaliśmy się, że nawet drobny
błąd może skutkować opuszczeniem trasy,
co przysporzyło serwisowi trochę pracy na
kolejnej strefie.
Wynik końcowy, czyli 23. miejsce w generalce uznajemy za sukces, a do Karowej zabrakło
bardzo niewiele… Na przyszły rok wyciągniemy wnioski i mam nadzieję, że skutecznie
powalczymy o nią w kolejnej edycji. Wisienką
na torcie był dla mnie pokazowy przejazd na
prawym fotelu Forda Fiesty WRC’17 Kajetana
Kajetanowicza na SS Karowa wylicytowany na
rzecz WOŚP 2018 – podsumowuje Kasia.
Justyna Waliszewska wystąpiła w roli pilota u

boku Pawła Poletyło w BMW 318. Załoga zajęła
33. lokatę w klasyfikacji generalnej oraz 21.
podczas Kryterium Karowa z czasem 2:26,70:
-To już kolejna moja Barbórka i co roku coraz
lepszy wynik! Tym razem byłam na podium
– 2. miejsce w klasie i oczywiście przejazd
na Karowej, czyli to na co wszyscy czekają!
Przygotowań, aż tak wielkich nie było, kierowca
rozjeżdżony , samochód wcześniej był już
przygotowany i to nasza druga Barbórka tym
autem. Pogoda nie była najgorsza, ale warunki
na Modlinie nas nie rozpieszczały i robiliśmy
tam dużo gorsze czasy, niż na Bemowie, gdzie
nadrabialiśmy straty (mimo, że dwa razy na
odcinku Bemowo doszliśmy inne auta) Mimo
wszystko udało się, a 2. miejsce w klasie to
świetny wynik !!! Fajny rajd, fajna przygoda, kierowca najlepszy! (śmiech) Kibice dopisali, mój
pies Sparco również mi kibicował, a ja odliczam
już dni do następnej Barbórki! – podsumowuje
Justyna.
Na 35. lokacie uplasowali się: Krzysztof
Pacholec za kierownicą Mitsubishi Lancer Evo X
i Inez Adamska w roli pilota:
- Udany dla naszej załogi sezon 2017, postanowiliśmy zakończyć na warszawskich odcinkach specjalnych, startując już po raz drugi w
Rajdzie Barbórka, organizowanym przez Automobilklub Polski. Jest to fenomenalna impreza,
rządząca się swoimi prawami, jedyna w swoim
rodzaju, pełna świetnej atmosfery i dostarczająca niesamowitych emocji. Po piątkowym
zapoznaniu, odcinki bardzo nam się spodobały
i w głowie pojawiła się odpowiednia taktyka,
aby spróbować powalczyć o wysokie miejsce
w generalce naszym Lancerem i pojawić się na
słynnym wieczornym odcinku Karowa. Niestety,
i w tym roku Barbórka nas nie oszczędziła i
już na drugim odcinku na Torze Modlin, awarii
uległa skrzynia biegów. Kompletnie straciliśmy
dwójkę, a jedynka cały czas wypadała. Jakiekolwiek szanse na dalszą walkę i start na Karowej
runęły, ale hart ducha i nasza determinacja nie
pozwoliły nam się poddać! I tak oto, tylko z
trzema biegami dojechaliśmy do mety na 35.
miejscu w klasyfikacji generalnej. Mimo niepowodzenia, ten rajd ma coś magicznego w sobie,
że uśmiech na buzi trzyma się jeszcze długo po
mecie. Już dziś mówimy „do trzech razy sztuka”
i w 2018 roku zamierzamy odczarować awaryjną passę, jaka nam tutaj towarzyszy. Ogromne
podziękowania za doping dla
przyjaciół trzymających kciuki
i kibiców, dla naszego niezawodnego serwisu Powered by
Mestwin i Powertronic Macpl
oraz naszych partnerów: Ten
Sushi, Audio Świat, Motul
Polska, RallyAddict, jak również
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MAGDALENA MILEWSKA

INEZ ADAMSKA

MONIKA CHMIELEWSKA

KATARZYNA BAŁDYGA

JOANNA SZYMKÓW

MONIKA PRZYBEK

dla organizatorów, sędziów oraz sekcji Koło
Młodych – mówi Inez.
A na miejscu 41. rajd ukończyła jedyna kobieta za kierownicą! Była to Agnieszka Załęcka w
swojej Hondzie Civic, a wskazówki do jazdy
przekazywał jej Adam Sroka:
- Rajd Barbórka od zawsze był moim
marzeniem. Chciałam wystartować w tej
prestiżowej imprezie, móc zmierzyć się z
doskonałymi zawodnikami i poczuć te emocje.
Udało się przygotować samochód, ale już w
piątek na odcinku testowym mieliśmy małą
awarię. Uszkodzeniu uległ wężyk zasilający od
wspomagania. Na szczęście dzięki życzliwości
kolegów, usterka została szybko usunięta. Duży
plus należy się organizatorom za ulokowanie
serwisu na twardym podłożu. Wszystkie zespoły miały komfortowe warunki do pracy, co
podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych jest bardzo ważne. Sobota przywitała
mnie mnóstwem kibiców. To była dla mnie
nowość - widzieć tak dużo osób, podczas gdy
startuję za kierownicą. Na starcie do pierwszej
pętli miałam wielką tremę, ale z każdym przejechanym kilometrem było coraz lepiej. Żałuję
tylko, że odcinków było tak mało, bo dopiero
zaczynałam się rozkręcać! Na pierwsze dwie
próby założyłam opony, które w tych warunkach nie miały szans na osiągnięcie odpowiedniej temperatury pracy. Konkretnie mówię o
torze Modlin, gdzie już po zapoznaniu powstały wielkie kałuże, o których nie wiedzieliśmy
i nie byliśmy przygotowani na stojącą wodę.
Podczas drugiej pętli zrobiłam duży progres,
co potwierdza poprawa czasu o 19 sekund. Na
koniec rajdu byłam jednak trochę zła na siebie
i rozczarowana, przytłoczył mnie stres i nie
pojechałam tak dobrze, jakbym chciała i jak
potrafię. Po jakimś czasie doszłam jednak do
wniosku, że to nie był taki zły występ… Udało
mi się ukończyć rajd, zajęłam 41. miejsce w
klasyfikacji generalnej, na ponad 100 startujących załóg. To był mój debiut i teraz bardzo
się z niego cieszę. Ten start przyniósł mi wiele
cennych doświadczeń, które mam nadzieję
wykorzystam podczas realizacji moich planów
w sezonie 2018. Jeśli chodzi o samą organizację, to oprócz małej liczby odcinków, nie mam
innych zastrzeżeń. Wszyscy organizatorzy byli
życzliwi i pomocni, wszystko dobrze zorganizowane i jasne. Sama atmosfera tej imprezy jest
wyjątkowa i magiczna. Dodatkowo bardzo się
cieszę, że miałam doskonałego pilota - Adam
spisał się fantastycznie. Bardzo dziękuję partnerom zaangażowanym w mój start: Broler Bosh
Serwis, Akumulatory Sznajder, Haparts – części
do Hondy, Motorsport Capsule. Dziękuje również wszystkim którzy mnie wspierają i kibicują
– podsumowuje Agnieszka.
Joanna Szymków to kolejna zawodniczka
w roli pilota na mecie rajdu, która towarzyszyła Wiktorowi Matuszewskiemu w Hondzie
Civic Sir. Załoga zajęła 49. lokatę w klasyfikacji
generalnej:

- 55. Rajd Barbórka był moim czwartym zakończeniem sezonu, przejechanym w roli pilota w
załodze z Wiktorem. Tym razem jednak, tak jak i
w całym naszym sezonie 2017, nie obyło się bez
przygód. Od samego początku mieliśmy chrapkę
na miejsce w pierwszej dziesiątce w naszej
klasie i jak pokazywały wyniki, aż do ostatniego
OS Bemowo spore szanse na to były. Jednak
przez kapcia złapanego, tuż przed mostkiem na
ostatnim oesie, spadliśmy na 11. miejsce w klasie.
Sukcesem dla nas jest jednak, wkroczenie do
pierwszej 50-tki zawodników w klasyfikacji generalnej, bo to do tej pory nasz najwyższy wynik w
historii Barbórek. Z pewnością w jego osiągnięciu pomógł nam też odcinek zorganizowany na
Torze Modlin, gdzie osiągaliśmy nasze najlepsze
czasy. Pomimo tego, że mój kierowca był początkowo sceptycznie nastawiony do tego obiektu,
już po zapoznaniu wiedział, że będzie dobrze i za
każdym razem pokonywał go bezbłędnie i coraz
szybciej. Aż żal, że były tylko dwa przejazdy
(śmiech). Sukcesywnie pokonujemy więc swoje
czasy z minionych lat i swoje słabości. Z każdego
startu wyciągamy wnioski i dalej walczymy z innymi, ale też przede wszystkim ze sobą. A fakt, że
z roku na rok jesteśmy coraz wyżej - ciągle zachęca nas do dalszych startów w rodzimej Barbórce.
Chciałabym podziękować przede wszystkim
firmie GENERON, producentowi napoju MOCC,
który tak po prostu w nas uwierzył i postanowił
nam pomóc – mówi Joanna.
Na 54. miejscu klasyfikacji generalnej uplasowała się załoga BMW 320i w składzie: Damian
Jakubowiak i Magdalena Milewska:
- Był to mój pierwszy start w Rajdzie Barbórki
i na pewno pozostanie na zawsze w mojej
pamięci! To rewelacyjne uczucie - móc uczestniczyć w tym samym rajdzie co Kajto, Nivette,
czy Bouffier i przez chwilę poczuć na sobie
oczy, tak licznie zgromadzonych widzów. Nie
mieliśmy większych przygód w trakcie samego
rajdu, co niezmiernie nas cieszy (no może poza
odpadnięciem spoilera na ostatnim przejeździe Bemowa, przy hopie na mostku). Pod
względem organizacyjnym nie ma się do czego
przyczepić, co jako pilot rajdowy szczególnie
doceniam, bo znacznie ułatwia mi to moją
pracę. Jeśli jednak pojawiały się jakieś wątpliwości, to zawsze znalazła się osoba chętna do
pomocy. I chyba właśnie to jest najlepsze w rajdach, że wszyscy to taka jedna wielka rodzina i
mimo że czasem widzisz kogoś pierwszy raz na
oczy, to traktujecie się jak starzy znajomi. Mam
też nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie mi dane
ponownie stanąć na odcinkach specjalnych Rajdu Barbórki, a może nawet na słynnej Karowej,
bo to chyba takie marzenie każdego kierowcy
i pilota rajdowego. Mam nadzieję że kiedyś się
spełni – podsumowuje Magdalena.
Na 75. miejscu klasyfikacji generalnej, 19. w
klasyfikacji samochodów historycznych oraz
24 w Kryterium Karowa (z czasem: 02:29,68)
uplasowała się załoga: Adam Kacprzyk i Alicja
Gnatowska w Lancii Delta HF Integrale:

- Melduje się na mecie kultowej imprezy: 55
Rajd Barbórka Warszawska. Był to mój czwarty
start w tej imprezie i wreszcie udało się dokonać niemożliwego i spełnić marzenie – Gnatowska na Karowej! (śmiech) Dużo przeciwieństw
towarzyszyło nam podczas tego startu. Auto
było przygotowane rewelacyjnie, co dało
się zauważyć podczas piątkowego odcinka
testowego i w sobotę, też super zaczął nam
się dzień. Problem pojawił się na pierwszym
odcinku Modlin, gdzie na prostej 250 - Lancia
po prostu zgasła... Czujnik położenia wału. Straciliśmy tam ponad 15 minut, przez co straciliśmy możliwość walki o dobrą pozycję w rajdzie.
Dobrze, że szybko ustaliliśmy przyczynę, „czary
mary” na serwisie i udało się opanować naszą
„foszastą Włoszkę”. Czasy na odcinkach super!
Przykro było trochę, że bez Karowej, ale dzięki
uprzejmości organizatora - udało się stanąć na
starcie do tego kultowego odcinka. Ogromną
radością był jeszcze fakt, że w klasie Legend
zajęliśmy 3. miejsce z czego jesteśmy ogromnie
dumni! Jak widać i to, co ja ciągle powtarzam,
marzenia się spełniają, tylko trzeba po prostu
ruszyć tyłek! Do zobaczenia na trasach rajdowych w 2018! – mówi Alicja.
Mety nie osiągnęła Klaudia Podkalicka za
kierownicą Mitsubishi Lancera Evo VII, a na
Kryterium Karowa uplasowała się na 29 miejscu
z czasem 02:34,94:
- Niestety pozostał niedosyt... turbo odmówiło posłuszeństwa na OS2 i wykluczyło nas
z dalszej rywalizacji. Mechanicy wymienili tę
część, dzięki czemu mogliśmy wystartować
w OS kryterium Karowa, a to wierzcie daje
niezapomniane przeżycie! Mimo przeciwności
losu uwielbiam ten rajd, jego magia jest nie
do opisania, a organizatorzy zawsze stają na
wysokości zadania. To był już 6. mój start w tym
rajdzie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku
będzie okazja, aby zrobić dobry wynik – podsumowuje Klaudia.
Na mecie też nie zobaczyliśmy rajdowego
małżeństwa: Jana i Moniki Chmielewskich z
powodu awarii samochodu na drugim odcinku
specjalnym:
- Nieczęsto mam okazję zasiąść na prawym fotelu rajdówki mojego męża, więc z tym większą
radością wykorzystaliśmy okazję, by razem zaprezentować się na odcinkach specjalnych Rajdu
Barbórka. Choć same zawody nie ułożyły się po
naszej myśli, to magia ulicy Karowej, na której
kolejny rok z rzędu mogliśmy wspólnie pojechać, sprawiła, że problemy techniczne szybko
odeszły w niepamięć i głównym celem stało
się cieszenie kibiców widowiskową jazdą naszą
„Beemką”. Mając za sobą takie doświadczenie w
pełni rozumiem wszystkich zawodników, którzy
starają się choć raz w roku wystartować właśnie
w Rajdzie Barbórka, ponieważ żadne inne zawody nie mają tak wyjątkowej atmosfery i nie da się
tutaj nie wracać – mówi Monika.
AUTOR: EDYTA WRUCHA
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Dla kogo jest

TRIAL
i jak zacząć z nim
PRZYGODĘ?
Ania Wygachiewicz to doświadczona zawodniczka, która do perfekcji opanowała
jazdę motocyklem trialowym i podpowie Wam, jak zacząć przygodę z tym sportem.

J

akie masz doświadczenie w sportach
motorowych?
Jestem zawodniczką Automobilklubu Polski. Od początku uprawiam trial i ta dyscyplina
jest mi najbliższa. Zaczynałam w Pucharze Polski w
2005 roku, kiedy jeszcze nie umiałam stać na motocyklu i dopiero w 2008 przeszłam do Mistrzostw Polski,
gdzie do dnia dzisiejszego zmagam się z samymi
mężczyznami w Klasie Otwartej. Moje doświadczenie
w trialu to kilkadziesiąt rund w Mistrzostwach Polski,
kilka rund Mistrzostw Europy, robię także pokazy i
szkolenia. Poza trialem, startowałam w MŚ Superenduro, raz na enduro i raz w Megawatt.

Dla kogo jest motocykl trialowy? Jakie znaczenie ma tu wiek motocyklisty, płeć, jego waga i
sprawność fizyczna?
To motocykle wyczynowe, które wymagają
wysokiej sprawności jeźdźca. Na wszystko jednak są
techniki i używając triala we właściwy sposób można
się wiele nauczyć, oraz poprawić swoją ogólną
sprawność. To co wymieniłaś to cechy osobnicze,
które są ważne, bo wpływają na zakres rozwoju.
Jednak liczy się też praca i wytrwałość - trzeba
lubić to robić, bo to jest czasami po prostu ciężka
robota! Motocykl trialowy przez swoje wyważenie
i poręczność sprzyja też osobom drobniejszym,
niż standardowy mężczyzna, dlatego to świetny
Jak Ci się podobało na tych innych zawodach? pomysł na pasję dla kobiet i dzieci. Na pewno trial
Czy planujesz kiedyś zmienić dyscyplinę?
jest dla osób, które chcą lepiej technicznie jeździć.
Podobało mi się. Jest to zawsze ciekawa odmiana i Jednak samo posiadanie motocykla trialowego i
sposób na praktyczne poznanie innych konkurencji, jazdy nim po okolicy - to jeszcze nie trening, choć
ale nie planuje permanentnie zmieniać dziedziny.
taka rekreacyjna forma jego używania (obok sportu
Będę okazjonalnie startować w innych dyscypliwyczynowego) jest bardzo popularna za granicą i
nach dla zabawy, gdyż aktualnie nawet nie mam
mam nadzieję że w Polsce też będzie.
odpowiedniego motocykla, by na poważnie jechać
np. enduro czy super enduro. A w trialu mam zamiar
Czy są szkoły i trenerzy jazdy trialowej? Gdzie
wypracować kolejne postępy - cały czas kontynuuję takich szukać? Czy dobrym pomysłem jest samoswój rozwój i na tym głównie się skupiam.
dzielna nauka „metodą prób i błędów”?
Ja jestem Instruktorem Sportów Motocyklowych,
Czym się różni motocykl trialowy od innych
podobnie jak ostatnio, wielu dobrych zawodników
motocykli np. crossowych?
z różnych dyscyplin. Bardzo łatwo w internecie
Porównując motocykl trialowy do crossa - już na
znaleźć kogoś, kto pomoże na początku nabrać
pierwszy rzut oka widać różnicę, przede wszystkim
właściwych nawyków. Są szkółki i
w wielkości. W motocyklu trialowym nie ma kanapy są zajęcia indywidualne - można
do siadania w zakrętach, ani dużego zbiornika. Inne się umówić w dogodnym terminie
różnice to np. skoki zawieszeń (w crossie są prawie
i mieć instruktora na wyłączność.
dwa razy większe) i silniki również mają inną charak- Myślę, że metoda nauki z doświadterystykę. Motocykl trialowy jest skonstruowany do czoną osobą jest krótsza i lepsza.
nauki techniki jazdy, a cross do szybkości, dlatego
Warto skorzystać ze szkółek,
różnice wynikają głównie z ich przeznaczenia.
instruktorów i warsztatów, bo ktoś
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podróże
A jak się dobrze do takich zawodów przygotować?
Najlepiej przyjechać dzień wcześniej, by się porządnie wyspać i dobrze jest zabrać swoje jedzenie, żeby
stres i jakieś nowe posiłki nie popsuły nam zabawy.
Trzeba mieć strój przygotowany na każdą pogodę,
bo zwłaszcza w górach aura zmienia się z godziny na
godzinę. No i przede wszystkim należy zapoznać się z
regulaminami, zarówno ogólnym sportów motocyklowych, jak i szczegółowym, czyli poznać zasady rozgrywek trial (wszystkie dostępne na stronie pzm.pl).
Trudno o kobiecą rywalizację w tym sporcie?
W czasie gdy zaczynałam w Pucharze, byłam jedną
z trzech zawodniczek, ale kiedy dołączyły kolejne - to
stworzyłyśmy Klasę Kobiet która funkcjonuje do tej
pory. Zainteresowanie trialem burzliwie się rozszerza,
dziewczyny mocno trenują, a średni poziom stale się
podnosi. Dlatego oczekuję, że już w niedługim czasie
stworzymy także Klasę Kobiet w Mistrzostwach Polski.

na początek musi wytłumaczyć początkującej osobie,
jak prawidłowo stać na motocyklu, jak przerzucać
przednie czy tylne koło, jak zakręcać. Takiej wiedzy
często nie mają nawet doświadczeni motocykliści,
którzy wcześniej jeździli tylko na szosie lub w terenie,
jakimś cięższym sprzętem.
Jaki wybrać motocykl i wyposażenie jeźdźca na
początek?
W trialu jeździmy w obcisłych strojach lycra, ale to nie
jest wymagane na początek. Na początek koniecznie należy ochronić głowę lekkim kaskiem otwartym, uzbroić
się w dobre buty i założyć rękawiczki dla lepszego chwytu. Ubranie powinno być lekkie, nie krępujące ruchów i
właściwie można już zacząć jeździć, bez jakiejś przesadnej liczby ochraniaczy (oczywiście zawsze można
zabezpieczyć się żółwiem i nakolannikami). Jeśli chodzi
o motocykl, to powinien on być w jak najlepszym stanie
technicznym lub zupełnie nowy. Wiadomo, że każdy kalkuluje cenę, ale nawet jeśli nią się głównie sugerujemy
- to nie warto brać starego i zużytego sprzętu. Motocykl
trialowy to wyczynowy sprzęt światowej klasy, więc aby
zasmakować jego walorów, musi być całkowicie sprawny
i dobrze przygotowany. Jeśli chodzi o pojemność - to
najlepiej 125ccm, chyba że dla dziecka to wtedy od
50-80ccm. Wbrew pozorom trialowa 125 nie jest słabą
maszyną i potrafi pokazać pazur. Dopiero po opanowaniu setki jest sens przechodzić na większą pojemność.

XXXX0 taxxxxxe
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Jak w codziennej jeździe bezpiecznie pokonywać
nagle zauważone przeszkody na jezdni wypukłe (np
gałęzie) czy wklęsłe (wyrwy)? Jak to wyćwiczyć?
Najlepiej przeskoczyć przeszkodę, albo chociaż odciążyć koła, przede wszystkim przód - wszystko zależy
od prędkości i wielkości przeszkody. Można to zrobić
na „dwa gazy”, albo odbić się z koła. Są na to techniki,
które wymagają wiele godzin przygotowań, treningów
i trudno to wytłumaczyć, bez konkretnego przykładu.
Drobne gałęzie przejeżdżamy po prostu z małą prędkością, wyrwy przeskakujemy w miarę możliwości lub
chociaż bierzemy je na tylne koło. Kiedy mamy dużo
wątpliwości, wtedy warto wybrać się na jakiś kurs, tam
praktycznie wszystko przećwiczymy i zrozumiemy ten
mechanizm.
Dlaczego trial jest fajny? Co Ci się najbardziej w
tej dyscyplinie podoba?
Trial wiele oferuje, wiele można się nauczyć
oraz doświadczyć. Myślę, że każdej osobie ta
„fajność” triala może objawić się w różny sposób.
Mnie najbardziej fascynuje techniczne, płynne
pokonywanie terenu - wypracowanie nowych technik
sprawia mi dużą satysfakcję! Przekłada się to również
na wyniki sportowe, a to bardzo mnie motywuje.
Trial to szkolenie na wiele lat, stale się czegoś uczysz,
kształtujesz swoją technikę i determinację. I to jest
fajne!

Trial często jest prezentowany w formie wyczynów, prawie kaskaderskich – pociąga Cię taka
Kiedy osoba ćwicząca trial jest gotowa do udzia- forma wykorzystania talentu?
łu w zawodach? Jakie są rodzaje takich zawodów?
No właśnie tak to może wyglądać, jak kaskaderskie,
Jeżeli ktoś jeździ już na tyle pewnie, że czuje się w
brawurowe wyczyny - jednak jest to normalny efekt
miarę swobodnie na motocyklu trialowym - to może
nauki. Trial to pełne i swobodne wykorzystanie motorównież spróbować swoich sił na zawodach. Są różne
cykla terenowego do jazdy i zabawy, więc w naturalny
stopnie trudności tras, dlatego nie trzeba się bać, że
sposób nauka doprowadza do takiego stopnia rozwoju
sobie nie poradzimy. Dla osób początkujących jest
zawodnika, że patrząc z boku wygląda to widowiskoPuchar PZM, a w nim klasy dla amatorów bez licenwo. Podoba mi się to i lubię trenować różne elementy
cji lub inne klasy do wyboru np. młodzik, maluch,
jazdy, które właśnie są składową tego typu wyczynów.
kobiety, otwarta, weteran. Jeśli chcemy zdobyć licencję Pociąga mnie to, żeby jeździć lekko i bez żadnych
- wystarczy wziąć udział w dwóch rundach, zaliczyć
ograniczeń.
egzamin teoretyczny na zawodach, a potem zapisać
się do Klubu PZM i tam złożyć wniosek o licencje.
AUTOR: EDYTA WRUCHA, FOT. JACEK MAREK UFNAL

W podróżach mi do twarzy – rozmowa
z

Iwoną Gogulską

YAMAHA YBR
125 – podróżniczy
motocykl Iwony

Podróżowanie zawsze Iwonę pociągało, jednak gdy poznała Daniela (obecnego męża), to
zakochała się nie tylko w nim, ale też w motocyklach! Obecnie podróżuje na swojej YBR
125, ale już planuje przesiadkę na większy motocykl.

K

iedy Twoje podróżowanie po świecie przekształciło się na podróżowanie motocyklowe?
Podróżowałam zawsze dość
dużo, natomiast wyprawy motocyklowe zaczęły się z chwilą poznania
mojego obecnego męża. Wtedy
on akurat kupił motocykl, który
wymagał praktycznie totalnego
remontu, więc zimą zamiast ze mną
- siedział popołudniami w garażu
i go składał (śmiech). Ale później
dzięki jego pracy pojechaliśmy na
nasze pierwsze motocyklowe wakacje i zrobiliśmy trasę: Litwa, Łotwa,
Estonia. Wtedy zobaczyłam, że podróżowanie motocyklem może być
fajne i zaczęłam myśleć o tym, żeby
przesiąść się na swoją maszynę.
Czy motoryzacja, motocykle
w jakiś sposób interesowały Cię
wcześniej?
Zdecydowanie pasją do motocykli
zaraził mnie mój mąż Daniel. Wcześniej jednoślady niespecjalnie mnie
interesowały. Gdy przeprowadziłam
się do Opola, sporadycznie chodziłam jedynie na wyścigi żużlowe, ale
tam bardziej ciekawiła mnie rywalizacja, niż same motocykle. Natomiast
mój mąż pochodzi z rodziny od
zawsze związanej z motoryzacją – już
jego dziadek startował w zawodach
ulicznych na motocyklach takich jak
Norton czy Triumph. Daniel od małego ścigał się na gokartach i zdobywał
liczne tytuły.
Teraz motocykle są także i moją
pasją, jednak nie było tak od początku. Irytowało mnie to, że Daniel
poświęca im tak dużo czasu. Moje
nastawienie zmieniło się, chyba po
naszej pierwszej wyprawie…

więc często mam okazję zobaczyć
takie miejsca, w które osoby podróżujące w inny sposób po prostu nie
dojadą. Jest też większa wygoda,
bo człowiek nie jest uzależniony np.
od środków komunikacji publicznej. Dzięki motocyklom poznałam
mnóstwo ciekawych osób, a moje
wyjazdy stały się o wiele bardziej
emocjonujące. Ucząc się jazdy na
motocyklu, a następnie podróżując
nim - świadomie wyszłam ze swojej
strefy komfortu. Zmieniła się trochę
moja psychika i podejście do wielu
spraw, przez co teraz codzienne
stresy, wydają mi się bardziej błahe.
Ponadto wraz z wyprawami pojawił
się blog: www.szerokadroga.pl,
któremu poświęcam obecnie bardzo dużą ilość czasu. Co śmieszne,
zmieniłam się także fizycznie –
poszerzyły mi się ramiona, przez co
połowa moich t-shirtów nadawała
się do wyrzucenia (śmiech).
Jednak czy długie dystanse
na 125 nie są męczące dla Ciebie
(wygoda) i dla Twojego partnera
w podróży (niska prędkość)?
Na początku naszych wyjazdów

kierowanie motocyklem bywało
męczące, zwłaszcza na dłuższych
trasach. Po długiej jeździe bolały
mnie np. kolana. Ale teraz już się
przyzwyczaiłam, nawet jeśli czasem
jestem zmęczona, to szybko to mija
i z powrotem powraca ochota by
ruszyć dalej. Wychodzę z założenia, że jazda motocyklem ma być
przyjemnością, więc jeśli wiem, że
coś będzie zdecydowanie powyżej
moich (czy motocykla) możliwości to po prostu nie jadę.
Jeśli chodzi o partnera, to chyba
już się przyzwyczaił (śmiech). Nastawiamy się na zwiedzanie, raczej nie
jeździmy po autostradach i najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo,
więc też i odpowiednia prędkość.
Tym bardziej, że coraz częściej
słyszy się o wypadkach z udziałem
motocyklistów. Moja YBR-ka rozwija prędkość do
ok. 115 km/h, więc
wcale nie jest to aż
tak mało. Największym problemem
jest w tym przypadku głównie
wyprzedzanie, bo

Na ile zmieniło się wtedy
Twoje życie?
Zmieniło się bardzo wiele.
Dzięki podróżowaniu na
motocyklu mogę dojechać prawie wszędzie,
BIULETYN Polskiego Związku Motorowego

23

podróże
125-tka nie jest w stanie tak szybko
przyspieszyć, jak chociażby Yamaha
TDM 850 mojego męża. Nie we
wszystkich państwach można też
jeździć 125-tkami na kat. B. Z tych
dwóch powodów planuję w końcu
zrobić prawo jazdy na motocykl i
kupić coś większego.

sprzęt, który będzie nam potrzebny
podczas wyjazdu. Chodzi m. in. o
sprzęt fotograficzny czy biwakowy.
Sprawdzamy informacje o zagrożeniach czy też obowiązkowych
szczepieniach. Wykupujemy ubezpieczenie oraz wyrabiamy EKUZ.

dzie, już myślę o kolejnym miejscu,
które odwiedzę. Podróżowanie jest
jak narkotyk i ciężko z tym zerwać.

Działacie czynnie w promowaniu turystyki również w regionie?
Opowiedz o tym.
W zeszłym roku rozpoczęliśmy
Planujecie wszystko, czy coś
projekt „Opolskie: znane i nieznaGdzie do tej pory byliście i jak zostaje do decyzji spontaniczne”. Zdaliśmy sobie sprawę, że
łączycie codzienne życie i pracę z nych na miejscu?
większość mieszkańców naszego
podróżowaniem?
Zdarza nam się modyfikować
regionu (w tym także motocykliści)
Byliśmy m. in. w Armenii, Gruzji,
plan w trakcie. Mamy to szczęście,
omija Opolszczyznę, jeśli chodzi o
Rumunii, Bułgarii, Albanii, Czarnoże z reguły jedziemy własnym środ- weekendową turystykę. My do tej
górze, Macedonii, Litwie, Łotwie,
kiem transportu, więc jak gdzieś
pory też woleliśmy zwiedzać wojeEstonii, Niemczech. Zanim się ponam się nie podoba, to ruszamy
wództwo dolnośląskie, śląskie lub
znaliśmy, oboje też sporo podróżo- dalej. I to samo w drugą stronę
pojechać do pobliskich Czech. Powaliśmy, ja wcześniej odwiedziłam – jeśli jest okazja coś fajnego zoba- lacy nie znają tego regionu i jeśli już
takie kraje jak: Ukraina, Hiszpania,
czyć lub skorzystać z jakiejś extra
- to turystycznie kojarzą go głównie
Francja czy Włochy. Jednak nie jest atrakcji, to zostajemy i ewentualnie z pałacem w Mosznie. A opolskie to
łatwo łączyć podróżowanie z pracą skracamy dalszą trasę. Jeśli chodzi o nie tylko Moszna! Jest tu mnóstwo
na etacie (bo taką właśnie mam).
nocleg, to z reguły rezerwujemy tyl- ciekawych miejsc z interesującą
Wtedy urlop może mieć tylko 26
ko ten pierwszy. Na dalszą podróż
historią. Są piękne zamki i pałace,
dni, ale staramy się go maksymalmamy wypisanych kilka adresów,
tajemnicze ruiny, jeziora, ogrody,
nie wykorzystać. Ten czas z reguły
które możemy wykorzystać, w przy- obiekty industrialne, śliczne drewstarcza na zorganizowanie dwóch
padku, gdy nic nie znajdziemy po
niane kościółki... a nawet piramida
większych wypraw w roku. Dużo
drodze. Taka lista przydała nam się i fabryka robotów! Trzeba więc to
podróżujemy też w weekendy. Cza- na przykład w Sofii, gdzie wszystkie wszystko pokazać i rozreklamować.
sem pracuję w soboty, tylko po to,
pensjonaty i hostele do których
Tym bardziej, że taka turystyka lokalby kolejny weekend był o ten jeden trafiliśmy były w 100% obłożone.
na to świetny sposób na spędzenie
dzień dłuższy. Sporo czasu zajmuje
wolnego czasu. Na korzyść takich
mi również prowadzenie bloga.
Twoje ulubione miejsce na ziemi wyjazdów przemawiają też koszty,
Myślę, że odpowiednie zarządzanie z poznanych do tej pory to....?
które są bardzo niskie.
czasem to właśnie taki złoty środek
Przez ostatnie lata byłam w
na pogodzenie pasji z pracą.
wielu pięknych miejscach i ciężko
Gdybyś miała podsumować
wskazać te naj... Jako że od zawsze plusy i minusy podróżowania
W jaki sposób przygotowumieszkałam w mieście, to szczegól- samochodem a motocyklem?
jecie się do kolejnego wyjazdu,
nie podobają mi się tereny, gdzie
Gdybym miała określić to jednym
ile czasu wcześniej i na jakich
czuję bliskość z naturą i gdzie nie
zdaniem, to powiedziałabym, że
płaszczyznach?
ma wielu ludzi. Pod tym kątem na
samochód to komfort, a motocykl
Wszystko zależy od wyjazdu. Z
pewno Armenia była takim krajem, to przygoda! Przede wszystkim w
reguły przygotowania zaczynamy
bo tam wciąż jest wiele takich,
samochodzie zmieścisz większą
jakieś 2-3 miesiące wcześniej. Choć nieco dzikich i nieodkrytych miejsc. liczbę rzeczy i raczej nie musisz się
tak naprawdę, jeśli chodzi o serwis Ostatnio nie miałam zbyt wielu
martwić, że coś nie wejdzie. My
motocykli, to przygotowania trwają okazji, ale bardzo lubię też wracać
przykładowo jadąc samochodem
cały czas... Wychodzimy z założenia, nad polskie morze poza sezonem.
bierzemy stolik, krzesełka i grill. Na
że im lepiej przygotowany do seWtedy czuje się zupełnie inny
motocykl się to nie zmieści, choć
zonu motocykl, tym później mniej
klimat nadmorskich miejscowości
na dłuższe wyjazdy prawie zawsze
niespodzianek na drodze. Przede
i dla mnie jest to na swój sposób
bierzemy np. kuchenkę turystyczną i
wszystkim staram się dużo czytać o magiczne.
mały garnuszek. Jednak przy dwóch
kraju, do którego jedziemy. Kupuję
motocyklach (nie licząc przedprzewodniki i mapy, wypytuję
Co Was najbardziej pociąga
miotów o większych gabarytach)
znajomych, którzy już tam byli.
w podróżowaniu? Obce kultury,
problem z pojemnością bagażu w
Wyłapuję te najciekawsze miejsca i piękno przyrody, wielka niewiado- zasadzie znika. Plusem jazdy samotak powoli tworzy się plan podróży. ma, co przyniesie kolejny dzień?
chodem jest też to, że gdy jedna
Gdy już jest gotowy, drukuję go
Chyba wszystko po trochu. Dzięki osoba prowadzi, druga może w tym
i zabieram ze sobą. Dlaczego tak
temu, że poznajemy inne kultuczasie odpocząć, wyspać się. Ale...
planuję? Otóż na początku naszych ry stajemy się bardziej otwarci i
jazda samochodem jest nudna! I nie
podróży, czasem po powrocie
świadomi pewnych rzeczy i zjawisk. wjedziesz w wiele miejsc, w które
okazywało się, że byliśmy tuż obok Zdobywamy wiedzę i doświadcze- wjedziesz motocyklem. Motocykle
jakiegoś niezwykłego miejsca... a
nie. Ta niewiadoma - „co będzie ju- zawsze przyciągają ludzi, prościej
nie mieliśmy o tym bladego pojęcia tro” jest motorem naszych działań, jest więc dowiedzieć się od nich czei je omijaliśmy! Oprócz tego systepcha nas do przodu. Prawda jest
goś na temat lokalnej kultury, miejsc,
matycznie dokupujemy dodatkowy taka, że będąc na jednym wyjeźo których nie piszą w przewodni-
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kach, czy wspólnie pobiesiadować
wieczorem. Nie ma też problemu z
parkowaniem, bo miejsce zawsze
się znajdzie. Ale dostrzegam też minusy podróżowania motocyklem –
przede wszystkim bezpieczeństwo.
Tutaj nawet drobna stłuczka może
się skończyć w szpitalu, podczas gdy
na aucie zostanie może co najwyżej jakaś rysa. Trzeba też bardziej
uważać na rzeczy pozostawione na
motocyklu, bo są łatwym łupem
dla złodziei. No i na koniec – jazda
motocyklem w czarnym kombinezonie w największe upały nie jest jakaś
super przyjemna…

dalej i Daniel stwierdził, że pierwszy
raz słyszał z moich ust, aż tyle
przekleństw. Prawda jest taka, że
byłam w totalnym szoku. Wszystko
skończyło się dobrze, ale mam tą
świadomość, że gdyby trafiło na
mnie, skutki byłyby dużo gorsze.

lecimy do Birmy. Liczę, że uda nam
się tam trochę pojeździć wynajętym
sprzętem, chociażby skuterami. Już
wiemy, że ten wyjazd mocno nadszarpnie nasz domowy budżet, poza
tym urlop też nie jest z gumy, więc
nie będzie łatwo zorganizować w najbliższym czasie kolejnego dłuższego
Jaki kierunek poleciłabyś
wyjazdu. Jeśli chodzi o wyprawy
motocyklistce na najbliższe watypowo motocyklowe, to myśleliśmy
kacje?Myślę, że Albania jest fajnym o Ukrainie pod koniec lata.
kierunkiem. Ciekawe trasy (np.
Na pewno każdy wolny weekend
Przełęcz Llogara), dużo zakrętów,
będziemy wykorzystywać na jazdę
sporo dobrej jakości dróg. Ale jak
po Polsce. Chcemy dokończyć rozpoktoś chce zjechać z asfaltu, to też
częty w zeszłym roku projekt „Opolma sporo okazji (choć trzeba przyskie: znane i nieznane” i zwiedzić całą
znać, że z roku na rok coraz mniej). Opolszczyznę. Ponadto fajnie byłoby
Czy na swojej skórze mogliście Ludzie tam są bardzo życzliwi, plaże wystartować w kilku turystycznych
się przekonać o jakiś niebezpiękne, a ceny póki co, jeszcze
rajdach motocyklowych, bo panuje
pieczeństwach, czyhających na
przyzwoite. Warto oprócz wybrze- tam świetna atmosfera. Myśleliśmy
motocyklowych podróżników?
ża, pojechać bardziej na wschód i
także o Szlaku Orlich Gniazd i Kotlinie
Przypominam sobie jedną taką
zobaczyć tą trochę mniej turystycz- Kłodzkiej. Ale to tylko plany.
sytuację. Wracaliśmy wtedy z
ną Albanię. Polecam też Gruzję. Tam
jednego z rajdów turystycznych.
chyba najlepiej polecieć samolotem
Będziesz już miała prawko i
Jechaliśmy prostą drogą, był mały
i wynająć motocykl na miejscu. Jest inny motocykl?
ruch – teoretycznie nic złego nie
to może troszkę droższa opcja, ale
Tutaj też jest wielka niewiadoma
miało prawa się stać. I nagle...
ten kraj na pewno wiele razy Was
(śmiech). Na kurs zapisałam się już
zza krzaków wyskoczyła sarna,
zaskoczy. A w gruzińskim jedzeniu
rok temu, ale z wielu powodów nie
dosłownie wprost na mojego męża! jestem dosłownie zakochana!
było czasu, żeby go tak de facto
Na szczęście miał on na tyle siły, że
rozpocząć. Mam nadzieję, że w tym
jakimś cudem udało mu się ją odeA jakie Wy macie plany na naj- roku będzie inaczej i na Ukrainę
pchnąć, jej nogi weszły pod koła.
bliższy sezon motocyklowy?
pojadę już większym motocyklem.
O dziwo mąż się nie przewrócił. Ja
Planów jest sporo, pytanie - ile z
natomiast jechałam kilka metrów
nich uda się zrealizować? Niedługo


UKRAINA, BIRMA
- to kolejne kierunki
wypraw Iwony
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podróże
Polskie Zachwyty Motocyklowe

Ani Jackowskiej

Spadł pierwszy śnieg. Motocykle stoją w garażach i czekają. Tak jak my, zakochani
w motocyklowych podróżach, czekamy na to aby znowu wyruszyć przed siebie.

T

en zimowy czas, to dobry
czas na wspomnienia.
Usiądźcie wygodnie, z
kubkiem gorącej herbaty
i zaczytajcie się we wspomnieniu
ostatnich w tym roku Polskich
Zachwytów Motocyklowych po Mazowszu. I pomarzcie, że niebawem
znowu, razem wyruszymy.
Mimo, że dojazd do Twierdzy
Modlin z Warszawy, jest prosty i
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oczywisty, postanowiłam zrobić
uczestnikom niespodziankę i trochę
zabłądzić. Aby poczuć ducha przygody i wielkiej podróży, niemalże
pod domem. Zjechaliśmy z głównej
drogi, w boczną, która robiła się
coraz węższa i węższa. Tym razem
daleko nie ujechaliśmy. Tablica
Parku Krajobrazowego obudziła
w nas respekt, chociaż pokryte
złotymi liśćmi ubite dukty były
wprost wymarzone do spokojnej
przejażdżki. Zawróciliśmy, chociaż
napotkany rowerzysta zachęcał aby
jechać dalej. Ale warto było zjechać.
Ten kawałek drogi, bliski kontakt z
naturą i złotą, polską jesień w którą
wjechaliśmy, każdy z nas pamiętać
będzie długo. A przecież tuż obok,
prowadzi droga, którą każdy z nas,
wielokrotnie pokonywał. Pamiętajcie aby zjeżdżać z utartych szlaków,
do których jesteśmy przyzwyczajeni. Być może wtedy podróż będzie
trwała dłużej, ale pełna będzie
odkryć, niespodzianek i przygód.
I będzie bogatsza o spotkania z
ludźmi, bo żaden GPS, żadna mapa
googla, nie powiedzą nam tyle o
okolicy, co jej mieszkańcy.
Twierdza Modlin to wyjątkowe miejsce. My skupiliśmy się na
zwiedzaniu jej części: Garnizonu
Modlin (Wieży Czerwonej i
Koszarów Obronnych). Kompleks
budynków stanowiący zespół
umocnień, jest jedną z największych i najlepiej zachowanych
twierdz w Polsce. Zbudowana z
polecenia Napoleona Bonaparte,
miała ogromne znaczenie militarne
w historii Polski. Na przestrzeni lat
stacjonowały tu wojska francuskie,
polskie, rosyjskie i niemieckie. Jednym z najbardziej charakterystycznych budynków twierdzy są koszary zbudowane w latach 1832-1842.
To najdłuższy budynek Europy. Szacuje się, że do jego budowy zużyto
około 200 milionów cegieł. Ponad
dwukilometrowy ciąg zabudowań
(2238m), którego zewnętrzne mury
mają nawet 2 metry, otacza teren,

który mógł pomieścić nawet 20.000
żołnierzy. Koszary, zamiast okien,
miały 1320 otworów strzelniczych
dla armat. Były ostatnią linią obrony
Twierdzy.
Na teren Garnizonu Modlin
wjeżdżamy przez Bramę Kadetów. Sam wjazd przez historyczne
wrota, na których do tej pory widać
ślady burzliwej historii twierdzy,
wywołuje dreszczyk emocji. Brama
powstała w 1873 roku. W rejonie
bramy, w 1919 roku ulokowano
Korpus Kadetów 2, elitarną szkołę
dla chłopców w wieku 14-18 lat,
która funkcjonowała do 1926
roku. Program szkoły, oparty był
na najlepszych wzorcach szkół
rycerskich. Jej słuchaczami byli z
reguły chłopcy, których ojcowie,
polegli w czasie działań wojennych.
Na potrzeby szkoły, nad bramą
dobudowano salę aktową. W ten
sposób, brama Kadetów została
podwyższona o dwie kondygnacje.
W czasie II wojny światowej, sala
została zburzona.
Parkujemy motocykle obok
budynków koszar i zaczynamy
swoją podróż razem z Panią Elą,
niezwykłą przewodnik z Lokalnej
Organizacji Turystycznej 3 Rzek.
Dzięki niej, Garnizon Modlin, nie
będzie miał przed nami żadnych
tajemnic. Zwiedzanie rozpoczynamy od Wieży Czerwonej wybudowanej w 1838 roku. To najwyższa
budowla Twierdzy. Wysokość od
poziomu wody w Narwi wynosi 45
metrów, dlatego zupełnie naturalnie, przypadła jej rola wieży
obserwacyjnej. Wchodzimy na
ostatnie piętro i rozglądamy się dookoła. Pod naszymi stopami Narew
wpada do Wisły, która spokojnie
płynie dalej. Na Wyspie Szwedzkiej
(dokładnie w tym miejscu, Szwedzi
wznosili pierwsze umocnienia
w czasie potopu szwedzkiego)
stoją imponujące ruiny Spichlerza.
Zbudowany w 1838 roku spichlerz,
uznany został za jeden z piękniej-

szych budynków Królestwa. W 1853
roku, carskie wojsko zmieniło jego
przeznaczenie i w byłym spichlerzu,
powstał główny magazyn broni
Królestwa. Z tego miejsca widać
okoliczne zabudowania- wieżę
ciśnień, wieżę wodną, osiedla
zbudowane dla kadry oficerskiej.
Rozglądamy się dookoła, słuchając
naszej przewodniczki – niezwykłej
Pani Eli. Z tej perspektywy, nasze
motocykle, wydają się bardzo małe.
Ponoć przy dobrej widoczności,
widać stąd Warszawę. Ten widok
zostawiamy naszej wyobraźni, która
w trakcie zwiedzania twierdzy, cały
czas wystawiana jest na działanie
coraz to nowych bodźców.

żołnierzem Twierdzy, uwielbianym
przez swoich kompanów. Jak perła
spod koła podbiegunowego budziła zainteresowanie i sympatię,
wszystkich, którzy stawali na jej
drodze. Nie pozostawała im dłużna. Dzięki żołnierskiemu szkoleniu,
Baśka zasłynęła z hołdu oddanemu
Józefowi Piłsudskiemu podczas
przeglądu wojsk w Warszawie.
Salutowanie i dygnięcie, ujęły
nie tylko Naczelnego Wodza, ale
wszystkich obecnych. Tragiczny
koniec losów Baśki, wywołuje
smutek, ale pozytywna bohaterka
nadal towarzyszy najmłodszym
podczas zwiedzania Twierdzy.
Pytajcie o nią w informacji! Z
wieżą, wiąże się również ciekawa
Każde z pięter wieży, zbliża nas
historia. Podczas zaborów, w wieży
do lepszego poznania jego historii. skoszarowani byli kauchascy żołW jednej z sal wieży, można
nierze. Taki podział i oddzielenie
obejrzeć wystawę zdjęć. Jedno z
od reszty wojsk, żołnierzy wiary
nich przestawia najsłynniejszą bo- muzułmańskiej, miał uchronić od
haterkę Twierdzy Modlin – Baśkę
konfliktów na tle religijno-kultuMurmańską razem z jej oddziałem. rowym. Przejeżdżamy motocyBiałą niedźwiedzicę, kupioną w
klami po historycznym bruku, do
1919 roku, na targu na Półwyspie
oddalonej części twierdzy. Mijamy
Kolskim, przez jednego z polskich miejsca, w których kiedyś stala cerżołnierzy. Baśką chciał zdobyć
kiew, pomnik Tadeusza Kościszuki.
serce kobiety. Seria przypadków
Parkujemy przy jednej z 8 latryn. W
sprawiła, że Baśki nie udało się
czasie modernizacji, latryny straciwykorzystać jako karty przetarły swoje pierwotne przeznaczenie i
gowej płomiennego romansu.
wykorzystywane były w zależności
Niedźwiedzica podbiła natomiast
od zapotrzebowania jako sklep
serca wojskowych. Przydzielomiesny, poczta, pomieszczenia
na do Baonu Wojska Polskiego
gospodarcze i administracyjne. I
(Baonu Murmańskiego), wpadła w wreszcie przyszedł czas na areszt!.
ramiona kaprala, który do tej pory 100 metrowy korytarz, po którego
szkolił napływających do wojska
obu stronach umieszone były 2-3
rekrutów. Dzięki tej współpracy,
osobowe cele. Niektóre z widoBaśka została najsłynniejszym
kiem na Narew, niektóre zupełnie

ciemne. Mrok, chłód i wilgoć bijące
od starych murów, mobilizują do
szybkiego wyjścia. Wychodzimy
jak skazańcy na spacerniak z widokiem na Spichlerz.
Na koniec zwiedzania i na dobre
podsumowanie, cyklu Polskich
Zachwytów Motocyklowych po Mazowszu, czas na ognisko! Ognisko
rozpalamy na dziedzińcu koszar, w
miejscu nieprzypadkowym - pod
Wieżą Wodną, nazywaną Neogotycką Wieżą Ciśnień. Zbudowana
w 1847 roku. miała zaopatrywać w
wodę mieszkańców koszar. Wnętrz
budynku wypełniał olbrzymi zbiornik i dwa piece, które podgrzewały
wodę. Na zewnątrz, w podcieniach
budynku, zainstalowane były krany
i koryta do pojenia koni. We wnękach wieży ułożone jest drewno na
opał. Wspominamy tegoroczne Polskie Zachwyty Motocyklowe, nasze
podróże po Mazowszu. Nasze myśli
podróżują po mapie mazowieckich
atrakcji, po drogach i bezdrożach,
którymi podróżowaliśmy. Ogień
powoli nabiera mocy. Dzięki niemu,
możemy jeszcze bardziej dotknąć
historii. Przez ostatnie 20 lat, Twierdza Modlin niszczała. Jest szansa,
że dzięki pasjonatom z Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek
i nowym inwestorom, do historii
Twierdzy Modlin dokładane będą
kolejne cegiełki.
WSPÓŁORGANIZATORZY PROJEKTU: BIURO PROMOCJI MAZOWSZA, POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY, YAMAHA MOTOR POLSKA.
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wyścigi
BMW M235I
– za kierownicą
tego auta
startowała Beitske

B
eitske Visser
w wywiadzie: „Mam nadzieję,

że kiedyś będę mogła wystartować w DTM”
W sezonie 2017 w programie juniorów BMW Motorsport jest pięć obiecujących
talentów. Wszyscy są jeszcze na początku kariery, ale mają już za sobą ciekawą
drogę rozwoju. Beitske Visser to pierwsza dziewczyna w programie juniorów
BMW Motorsport. W wywiadzie mówi: „Kiedy zaczęłam wygrywać wyścigi,
chłopcy zaczęli mnie traktować poważnie.”

B

eitske Visser to pierwsza dziewczyna, której
udało się dostać do
programu juniorów
BMW Motorsport. W ubiegłych
trzech latach jeździła w serii
Formula Renault 3.5 World Series
-jednej z najlepiej obsadzonych
serii juniorów w Formule. W roku
2013 należała do teamu juniorów
Red Bull, partnera premium BMW

Motorsport. W swoim pierwszym
roku jako juniorka BMW Motorsport Beitkse Visser zdobywała
doświadczenia na Pętli Północnej
toru Nürburgring (GER) m.in. za
kierownicą BMW M235i.
Kiedy małe dziewczynki
interesują się końmi to jest to
najczęściej jeździectwo, a nie
konie mechaniczne. W jaki

sposób trafiłaś do sportów
motorowych?
Beitske Visser: „Mój tata jeździł
w holenderskich wyścigach samochodów turystycznych. Kiedyś
byłam z nim też na 24-godzinnym
wyścigu gokartów – miałam
wtedy trzy lata. Oglądałam ten
wyścig i widziałam tam małe
gokarty. Od tamtej chwili prawie
codziennie mówiłam tacie, że
też chcę mieć gokarta i jeździć.
Dostałam go w końcu na piąte
urodziny. Natychmiast zostawiłam rodzinę i przyjaciół w domu
i pojechałam na tor kartingowy
jeździć”.
Jaką jeszcze rolę w Twojej
karierze odegrał Twój tata?
Beitske Visser: „Kiedy byłam
młodsza i jeździłam w sporcie
kartingowym, pomagał mi jako
mechanik i jeździł ze mną na wyścigi i często na testy.
Jego rola była więc
duża”.
Czy pytasz czasem
ojca o rady?
Beitske Visser: „Kiedy
byłam młodsza, wszystkiego mnie uczył. Teraz daje mi
czasem wskazówki”.
Czy dziewczynie jest trudniej
radzić sobie w seriach juniorów
z męską konkurencją?
Beitske Visser: „Odczułam
to dość mocno, kiedy byłam
młodsza. Na gokartach niektórzy
spychali mnie z toru, bo nie chcieli
ze mną przegrać. Kiedy zaczęłam
wygrywać chłopaki zaczęli mnie
traktować poważnie. Dziś nie
mam z tym żadnych problemów”.
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Czy zawsze trzeba być lepszym, żeby w ogóle zdobyć sobie
poważanie?
Beitske Visser: „Niekoniecznie
lepszym. Wystarczy po prostu pokazać, że jest się tu, żeby wygrywać,
a nie tylko jeździć. Wtedy ma się
respekt”.
Czy masz jakiś wzór do naśladowania w sportach motorowych?
Beitske Visser: „Nie bardzo.
Oczywiście jest wielu dobrych
kierowców, którym się przyglądam. Ale nie mam żadnego
określonego kierowcy, na którym
się wzoruję. Patrzę po prostu na
siebie”.
Byłaś już kiedyś członkiem
programu wsparcia młodych talentów Red Bulla – jako pierwsza
dziewczyna. Jak to było i dlaczego się skończyło?
Beitske Visser: „To było na pewno
niezwykłe, brać udział w tym
programie i była to dla mnie duża
szansa. Niestety w tamtym roku
mieliśmy pewne problemy i nie
uzyskaliśmy takich wyników, jakich
się spodziewaliśmy. Dlatego nie
kontynuowaliśmy tego. Ale wiele
się tam nauczyłam”.

W jaki sposób doszło do kontaktu z BMW?
Beitske Visser: „W ubiegłym
roku jeździłam u Teo Martína
w Formule V8 3.5. Zespół używa
też wyścigowych BMW M6 GT3.
Na początku tego roku zadzwonił
do mnie Dirk Adorf i spytał, czy
chcę wziąć udział w shootoucie
juniorów”.
I wypadłaś w nim brawurowo.
Co daje Ci program juniorów
BMW Motorsport?
Beitske Visser: „Bardzo dużo.
W tym roku był świetny obóz szkoleniowy, zwiedzaliśmy Monachium.
W ramach tego startowaliśmy już
w kilku wyścigach BMW M235i Racing. W Spielbergu mogłam jeździć
taksówką wyścigową BMW M3 GT2,
do tego dochodzą starty w BMW
M4 GT4. To już całkiem dobry
kalendarz”.

mas. Nie znam jeszcze dobrze Nico
Menzla, ale widziałam go już na
Pętli Północnej. Tworzymy całkiem
dobry zespół”.
Jak opisałabyś swój charakter w trzech słowach – na torze
i poza nim?
Beitske Visser: „Wydaje mi się, że
jestem dość skupiona, zdecydowana i trochę perfekcjonistyczna”.
W czym jesteś najlepsza poza
wyścigami?
Beitske Visser: „W szkole byłam
całkiem dobra z matematyki”.
Jaki był Twój najlepszy i najgorszy moment w karierze?
Beitske Visser: „Najlepszy to
pierwsze zwycięstwo w Formule
ADAC w Zandvoort, dzień po moim
dość mocnym wypadku; poza
tym zwycięstwo w Kartingowych
Mistrzostwach Europy. Najgorszy,
kiedy straciłam tytuł kartingowego
mistrza świata, kiedy byłam na
prowadzeniu”.

Jaki jest Twój stosunek do
innych juniorów?
Beitske Visser: „Znam Mikkela
Jensena, Dennisa Marschalla i Joela
Erikssona z czasów w niemieckim
Czy masz jakiś konkretny cel
zespole Motopark. Ricky’ego
w karierze?
Collarda też spotkałam już kiedyś,
Beitske Visser: „Mam nadzieję, że
jeszcze zanim zobaczyliśmy się
kiedyś będę mogła wystartować
ponownie w shootoucie w Miraw DTM.”. 

DTM – starty
w tej serii są
marzeniem
Beitske

BIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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pasja
CZYM JEST MOTOCYKL
DLA DOJRZAŁEJ KOBIETY
– opowiada „Wadera”

O tym, że została motocyklistką zdecydował los, ale nigdy tego nie żałowała. Uwielbia zloty,
spotkania i dłuższe wyprawy, choć twierdzi, że jazda motocyklem to nie jest wcale żaden relaks.
super ludzi. Byłam plecakiem nie za
długo, bo po miesiącu okazało się, że
mój były kupił sobie nowy motocykl
Drag Star 1100 i powiedział, że ta
650-tka jest moja!
Ucieszyłaś się z takiego rozwiązania?
No cóż ja miałam robić, bez prawa
jazdy i z pięknym motocyklem w
garażu? Oczywiście poszłam na kurs,
zdałam za pierwszym razem i tak zostałam motocyklistką! 2017 rok to mój
8 sezon i z perspektywy czasu widzę,
że to była najlepsza decyzja mojego
życia. Musze jednak dodać, że uwielbiałam być plecakiem i dalej lubię.

podzielają mojej pasji. Raz zabrałam
córkę na zlot, to przez dwa dni czytała
książkę w pokoju, bo nie pasował jej
klimat. Ale najważniejsze, że dzieci
nie przeszkadzają mi w pasji, nie wypominają, ani jej nie zabraniają - pod
tym względem mam luz. Mogę jechać
gdzie chcę i kiedy chcę, oby tylko były
obiady nagotowane na trzy dni i kasa
zostawiona na colę i chipsy (śmiech).

Motocykl to dobra terapia?
Np. na złamane serce i życiowe
problemy?
Nie i tak, bo nie trzeba być ekspertem by wiedzieć, że gdy ma się złamane serce albo problemy życiowe
- to trzeba zająć umysł czymś innym.
Czym jest dla Ciebie motocykl? Jednak to nie jest takie proste, bo po
Czasami utrapieniem, bo jak widzę pierwsze trzeba chcieć zająć umysł
te doczyszczone chromy moich kole- czymś innym, a to trwa bardzo dłuiedy i dlaczego postagów, to jestem zła, że tak nie potrafię go… Zazwyczaj nie chcemy, uwielnowiłaś zostać motocy- (śmiech). Może i bym mogła spędzać
biamy cierpieć - taka nasza ludzka
klistką?
godziny w garażu, próbując sprawić,
natura. Jak byśmy chcieli pracować
Moja przygoda z
by moja maszyna tak błyszczała, ale
nad sobą, nad stanem naszych myśli
motocyklem zaczęła się bardzo
nie mam do tego zapału i czasu (hmm to etapy rozstań przebiegałyby
nietypowo, bo nawet nie wiedziałam trochę tutaj chyba naciągam, czas
piorunem! Są cztery etapy wychoza bardzo, co to jest motocykl... Coś
zawsze by się znalazł). Motocykl i cała dzenia z żałoby: tęsknota i cierpietam śmigało koło mnie wiosną i
otoczka z nim związana spowodowa- nie, rozpacz, nadzieja, nienawiść,
latem, ale nie zwracałam na to uwagi ła, że moje życie prywatne, zawodowe wychodzenie z żałoby. I jak jesteśmy
(śmiech). Mój były partner pewnego i rodzinne nabrało innych perspektyw, już na tym ostatnim etapie, to wtedy
dnia stwierdził, że fajnie byłoby kupić i zostało przewartościowane, a wławedług mnie, dopiero wtedy można
motocykl, bo jak był młody to szalał ściwie przewrócone do góry nogami
wsiąść na motocykl. Motocykl wyna WSK, a w 2009 roku było już w
(śmiech). Wszystko tak naprawdę jest maga uwielbienia, kochania i uwagi,
czym wybierać. Jako, że zawsze był
podporządkowane pod zloty, zjazdy,
jest tylko on nic więcej! Jak możesz
dusigroszem to zaproponował, że
spotkania, wyprawy. Pokój mam cały jeździć gdy cierpisz? Myśli wtedy
może kupimy motocykl, płacąc po
w gadżetach motocyklowych, zdjęcia błądzą i wypadek gotowy…
połowie? Ja, babka po czterdziestna dwóch ścianach, cała szafa koszuce miałam być plecakiem? Jednak
lek motocyklowych itd. Moje życie to
Czy uważasz, że na zostanie
pomysł nie był zły i mi się spodobał, dzieci, praca i motocykl.
motocyklistką nigdy nie jest za
bo szukanie hobby w tym wieku jest
późno?
dość uciążliwie i z mojego punktu
A jak Twoją pasję odbiera TwoZdecydowanie tak! Na zostanie
widzenia nie do zrealizowania.
ja najbliższa rodzina, czy udaje
motocyklistą nigdy nie jest za późno,
Poszukaliśmy i kupiliśmy Yamahę
Ci się ją przekazywać?
wszystko zależy od zadania sobie
Drag Star 650 - piękną, ubraną jak
Bardzo spokojnie, jak zaczęłam
pytania - po co mi ten motocykl? Dla
choineczka, cudeńko! Na forum w
jeździć to mój najmłodszy syn miał 7 własnej satysfakcji czy dla innych?
tamtym czasie były tylko cztery takie lat, córka 10, a najstarszy 22. Wtedy
Czasami decyduje przypadek, jak w
maszyny. Odzialiśmy się w skóry,
dużo pracy kosztowało mnie to,
mojej historii. Najlepszy dowód na
kaski itp., choć oczywiście „frajerskie” by gdziekolwiek pojechać, cała ta
to jest taki, że ostatnio namówiłam
zapłaciliśmy, bo kupiliśmy przy okazji logistyka przed-wyjazdowa mogła
pana po 50-tce na zrealizowanie
mnóstwo złych rzeczy. Ale zaczęwykończyć niejednego, ale dawamarzeń o motocyklu. Pracowałam z
liśmy wreszcie jeździć i poznawać
łam radę! Niestety moje dzieci nie
nim miesiąc, dużo opowiadałam, jak
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to jest, a on ciągle mówił, że chce, ale
sie boi. A najciekawsze jest to, że nie
boi się jazdy motocyklem, tylko tego,
jak to przyjmie jego rodzina, znajomi
i że już jest na to za stary. Ja mu powiedziałam, że jak się czegoś bardzo
pragnie i można to zrealizować (bo i
prawko jest i finanse są) - to nie można patrzeć na to, co inni powiedzą!
Trzeba podjąć decyzję! A przecież
zawsze można zsiąść i powiedzieć:
„próbowałem...” Kupił, wrzucił zdjęcia
na „fejsa” i czeka na wiosnę.
A czy Tobie osobiście trudno Ci
było pokonać takie stereotypy?
Co do mnie - to nie miałam z tym
problemu, owszem jak się zdaje prawo jazdy w wieku 43 lat - to dziwnie
się czuje człowiek wśród małolatów
na egzaminie (śmiech). Jednak to
chyba jedyny taki moment, że było
mi ciężko. Potem tylko z górki!
Motocykliści to jedna wielka
rodzina? Możesz na nich liczyć?
Tak, choć to trudne do wytłumaczenia. W każdej chwili, o każdej
porze mogę zadzwonić i dostać
pomoc, wsparcie, wszystko... Mogę
wsiąść na motocykl, wyjechać w
Polskę na miesiąc, a dostanę spanie,
jedzenie i jeszcze flaszkę (śmiech).
Wszystko zaczęło się w 2009 roku,
gdy byłam jedną z pierwszych
motocyklistek, która przystąpiła do
forum yamaha-dragstar.pl, a nasze
pierwsze spotkanie to zlot Borki w
czerwcu 2009 i wszystko trwa do
dzisiaj. Mnóstwo wspólnych wyjazdów, spotkań, ciężkich warunków
pogodowych: deszcz, śnieg, „gleby”,
wypadki i im gorzej było - tym
byliśmy bliżej. Nie piszę tu oczywiście o wszystkich motocyklistach, bo
zawsze to grupa się dobiera i ja taką,
swoją mam. Jesteśmy jak rodzina,
jednych się kocha, innych lubi, jedni
nieco wkurzają, ale to nie ma znaczenia gdy ktoś jest w potrzebie. Każdy
taki wyjazd na zlot, spotkanie - ładuje akumulatory, bo tam nie gadasz o
pracy, o żonach, dzieciach, mężach,
problemach. Tam się bawisz, odpoczywasz, słuchasz muzyki, różnych
historii motocyklowych i ... się witasz,
tak 100 razy na początek i na odjazd
(śmiech). Kocham ich!

nach, są to zaplanowane zloty, spotkania. Jak masz kasę i czas - to jedziesz
i oczywiście są też spontaniczne
wyjazdy, ale w moim wypadku to się
zdarzało bardzo rzadko ze względu na
dzieci, które sama wychowuje, więc
z dnia na dzień trudno jest wszystko
zorganizować. Są różne typy motocyklistów, jedni jeżdżą wokół komina,
czyli mamy weekend, jest ustawka i
jeździmy po okolicy. Inni oprócz ustawek chcą czegoś więcej - to jeżdżą na
zloty, a jeszcze inni dodają do tego
podróże po Polsce i zagraniczne. Ja
należę do tej ostatniej grupy, ale w
ustawkach już nie uczestniczę. Nie żebym nie chciała się spotkać się na parę
godzin, ale nigdy jakoś nie miałam
do tego zapału, wolę wyjechać raz a
daleko. Mam się ubierać, jechać do
garażu, jeździć 5 km i z powrotem? To
juz wolę podjechać autem (śmiech).
Jak już mam jechać gdzieś motocyklem to daleko, a dlaczego tak jest?
Sama nie wiem…
Na takich zlotach nikt nie
zapewnia strefy komfortu, nie
lepsze ciepłe kapcie i telewizor?
Kapcie i telewizor mam w domu,
a zresztą teraz jest wszędzie wi-fi.
Spałam juz w różnych miejscach,
w różnych warunkach, jechałam w
deszczu, ulewie, śniegu, w upale. I
trzeba dojechać, to jest to nasz cel
i nie ma wyjścia - jedziesz na zlot
pada deszcz, potem leje, a potem
ulewa i co masz zrobić, stanąć? Gdzie?
Wynająć hotel? Bez sensu, bo nie
po to szykowałam się na wyprawę.
Po prostu jedzie się, bez względu
na pogodę. Czasami zdarza się, że
pogoda jest łaskawa, ale to wyjątek,
zwykle pada. A jak już jesteśmy na
tym zlocie, spotkaniu, podróży - to
jesteśmy z bracią motocyklową i nie
myślimy o ciepłych kapciach, tylko

cieszymy się, że dojechaliśmy, dzielimy
się niesamowitymi opowieściami, ale
najważniejsze, że wszyscy dojechali,
choć nie zawsze tak jest…
Gdybyś miała polecić kobiecie
w wieku, powiedzmy 45+ pasję
motocyklową - to co byś jej z własnego doświadczenia powiedziała i jak zachęciła?
Trzeba się nie bać, ja się bałam, ale
też słuchałam motocyklistek, które
juz przeszły ten etap. I powtarzam
- zawsze można odejść, zejść z motocykla, wsiąść w auto i przyjechać
na zlot. Też chciałam zrezygnować,
bo nie umiałam wchodzić w zakręty,
bałam się jechać w deszczu (i dalej
się boję) i tak naprawdę jazda na
motocyklu to nie jest przyjemność:
boli kręgosłup, nogi, jest gorąco, pot
się leje, ręce bolą od manetek, oczy
postawione w słup (bo patrzysz na
wszystko, co może wybiec na drogę),
umysł postawiony w stan gotowości
(bo patrzysz, czy ktoś nie zajedzie
ci drogi). Nie ma komfortu, nie ma! I
jak ktoś powie, że jazda motocyklem
to super sprawa, sam relaks - to nie i
jeszcze raz nie! Ale... jak przetrwasz,
jak dasz radę, to uczucie błogości jest
nie do opisania, mimo tych wszystkich przeciwności! Z jednej strony
wiesz, że będzie ciężko, ale jedziesz
tam dla ludzi, których masz spotkać.
Ja jeżdżę właśnie dla nich. Nie wiem,
czy to jest zachęta, ale w kobiecej naturze mamy pokonywanie przeciwności, my się łatwo nie poddajemy,
my walczymy! A motocykl to walka,
ale daje wielką satysfakcję jak dasz
radę. Wolność, spełnienie, radość,
samozadowolenie i najważniejsze przyjaźń.

YAMAHA DRAG
STAR 50 – motocykl
Doroty

Takie wyjazdy planujesz
spontanicznie, czy tylko w
określonych terminach i z
określoną grupą ludzi?
Wyjazdy planuję w
określonych termiBIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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rajdy
K
laudia Podkalicka
na podium ostatniej rundy
RMPST 2017

W październiku odbył się rajd Inter Cars Baja Żagań, który był ostatnią rundą całego
cyklu Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych.

K
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laudia Podkalicka
zakończyła zmagania w
imprezie na 3. miejscu w
swojej klasie T2, zajmując
jednocześnie 10. lokatę w klasyfikacji generalnej. Osiągnięty wynik dał
Klaudii tytuł II V-ce Mistrza Polski w
całym sezonie.

cały cykl zawodów jako II V-ce
Mistrz, co nie jest łatwe, zwłaszcza w typowo męskim gronie. W
rajdzie Baja Żagań zajęłam 10.
pozycję w klasyfikacji generalnej,
przy okazji jako jedyna kobieta
za kierownicą, w TOP10. To mnie
bardzo cieszy.

- Ten sezon był dla mnie bardzo
trudny. Miałam różne przygody podczas startów, czasami
gnębiły mnie drobne awarie,
które skutecznie blokowały moją
jazdę. - podsumowuje Klaudia
Podkalicka - Tym bardziej cieszę
się z tak dobrego wyniku. Podium
w Żaganiu pozwoliło mi ukończyć

Klaudia Podkalicka startuje w
rajdach terenowych od lat. Jest
jedną z najbardziej utytułowanych
zawodniczek w tej dyscyplinie.
Kilkukrotnie stawała na podium
rund Pucharu Świata - Baja Poland.
W sezonie 2017 startowała w klasie
T2 (samochody produkcyjne) za
kierownicą Mitsubishi Pajero.

- Cały czas się rozwijam i chcę
być coraz szybsza na terenowych
trasach. Myślę o zmianie samochodu i przejściu do wyższej klasy.
Wiem, że śmiało mogę konkurować
z kolegami z T1, koleżanek jak na razie tu nie ma - dodaje z uśmiechem
na mecie rajdu Klaudia. - Cały czas
pracuję nad budżetem, bo o tego
bardzo wiele zależy. Ale to domena
każdego zawodnika.
Poza startami w rajdach terenowych Klaudia aktywnie udziela
się jako ekspert motoryzacyjny, a
także kierowca w rajdach płaskich i
instruktor jazdy.


