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Gosia Rdest
zaczyna sezon
z przytupem!

Mistrzostwa
Europy Kobiet
w Motocrossie
Katarzyna „Karen”
Łapczyńska
- niespokojna dusza
na motocyklu
Rozmawiamy
z Magdaleną
Setkiewicz
Zabytkowa
motoryzacja
w kobiecych
rękach
Marta Panuś
nie wyobraża
sobie życia bez
motocykli!
Emilia Mirek
- pasjonatka
motoryzacji
i fotografii
Wywiad z Angeliką

Smolarek, właścicielką
Fiata 126p

Niesamowita, motocyklowa podróż
Marty Owczarek
Karolina Karolewicz
- drobna zawodniczka o twardym
charakterze!
Tamara Morozowiczówna - pierwsza
polska podróżniczka motocyklowa
Klaudia
Podkalicka
wygrała
pierwszą rundę
Milena Sawicka
- wybuchowa
osobowość
w motocrossie
Małgorzata
Serbin
- motokobieta
z pasją
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od nas

spotkajmy się
Wiosennych
startów moc!
Majówka, długie weekendy, coraz cieplejsze dni - czyż można
sobie wyobrazić przyjemniejszą perspektywę? Przed nami
mnóstwo zawodów, w których z pewnością zobaczymy również kobiety, konkurujące nie tylko z mężczyznami,
ale i rywalkami. Chcemy się dzielić ich sukcesami, ale i trudami
czy nawet porażkami. Taki jest sport - raz ciężka praca i treningi
dają najlepsze rezultaty, innym razem trzeba się liczyć z kontuzjami lub miejscem na końcu stawki. Ale warto próbować!
Przed nami sporo imprez o randze międzynarodowej,
ale i lokalnych zawodów, na które można przyjść, aby pokibicować innym - wspólnie z rodziną, czy partnerem. Często
od obserwowania jakieś dyscypliny zaczynają się spełniać
marzenia. Opowiada o nich w naszym Biuletynie KATARZYNA
ŁAPCZYŃSKA, która zapatrzona w swoich idoli z MotoGP,
sama zaczęła jeździć na tory wyścigowe i rozwijać swoje umiejętności.
Motorsport to pasja. Trzeba mieć mnóstwo determinacji,
aby móc zmagać się z trudnościami ciężkich, kontuzjogennych
dyscyplin, takich jak rywalizacja quadów i motocykli w cross
country. Reprezentantką pierwszej dyscypliny jest KAROLINA
KAROLEWICZ, która wciąż stawia sobie coraz trudniejsze cele,
drugiej - DOMINIKA ORLIK, która ukończyła swoje ostatnie
zawody na świetnej, drugiej pozycji. Gratulujemy!
Ale pasja motoryzacyjna tkwi także w kobietach, które ze
sportem motorowym mają niewiele wspólnego. Zachęcamy
więc do lektury kilku materiałów, poświęconych m.in. mechaniczce motocyklowej MARCIE PANUŚ, podróżniczkach motocyklowych - MARCIE OWCZAREK i MAGDZIE SETKIEWICZ,
entuzjastce samochodów zabytkowych - MAŁGOSI CZAJI, ale
i fance malucha, czyli Fiata 126p ANGELICE SMOLAREK.
Na naszych łamach znajdziecie więc mnóstwo inspirujących
historii. Szczególnie wyróżniamy tę, którą łatwo pominąć.
Zdjęcia są czarno-białe, nieco niewyraźne - ale tylko takimi
dysponujemy, bo to materiały archiwalne. Mowa o artykule
Doroty Rawicz-Lipińskiej, który opowiada o niesamowitej
niewiaście, TAMARZE MOROZOWICZÓWNIE, pierwszej polskiej podróżniczce motocyklowej! O niej i o innych ciekawych
kobietach w motorsporcie, i nie tylko, chętnie porozmawiamy z
Wami osobiście
- o szczegółach spotkania przeczytacie obok.
Do zobaczenia!

KATARZYNA
FRENDL
Zespół ds. Kobiet
PZM
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Mistrzostwa Europy
Kobiet w Motocrossie
W dniach 20-21 maja w Cieszynie odbędą się Mistrzostwa Europy Strefy
Północno - Wschodniej w klasach 65 / 85 oraz Mistrzostwa Europy Kobiet w Motocrossie.

W

Cieszynie po raz
kolejny będzie się
tworzyć motocrossowa historia.
Rok temu rozegrano tu po raz
pierwszy w historii Puchar Europy
Kobiet w Motocrorssie. Impreza
zgromadziła nie tylko tysiące

fanów, ale co ważne ponad 50 zawodniczek z 21 krajów. Powodzenie zeszłorocznego wydarzenia
przekonało władze FIM Europe
do podniesienia rangi zawodów
i organizacji Mistrzostw Europy
Kobiet w Motocrossie. W sezonie
2017 zaplanowano, aż 4 rundy: w

Danii, Polsce, Niemczech oraz na
Łotwie. Zapraszamy do kibicowania zawodniczkom!

SPOTKAJMY SIĘ!
Odwiedź stoisko Zespołu ds.
Kobiet na Stadionie Narodowym podczas LOTTO Warsaw
FIM Speedway Grand Prix of
Poland

Już 13 maja na Stadionie Narodowym wielkie żużlowej święto
- Oficjalne Indywidualne Mistrzostwa Świata na żużlu. Będziemy
tam! Przygotowujemy dla Was na

stoisku Zespołu ds.
Kobiet wydrukowane
Biuletyny, naklejki i
mnóstwo ciekawych
niespodzianek. 
BIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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Katarzyna „Karen”
Ł- niespokojna
apczyńska
dusza na motocyklu
Katarzyna Łapczyńska żyje chwilą i uwielbia adrenalinę. Ciężko ją
zatrzymać w miejscu, a swoją energię wykorzystuje najchętniej
w ekstremalnej jeździe motocyklem.

J

esteś motocyklistką nie bojącą się ryzyka - od
Jakie motocykle do tej pory miałaś i który dazawsze tak było, czy też przeszłaś etap «grzecz- rzysz największym sentymentem?
nej» jazdy i stwierdziłaś, że to nie dla Ciebie?
Pierwsze kilometry w życiu zrobiłam na Yamasze
DT50R i zupełnie przypadkowo byłam przez jakiś czas
Czy byłam kiedyś grzeczną motocyklistą… Mówiąc
wierna tej marce. Później była Yamaha XJ6 w wersji
szczerze, nie. Może to dziwnie zabrzmi, ale od począt- z owiewkami, która zakończyła swój żywot, kiedy
ku jeździłam ponad swoje możliwości. Oczywiście
kilka lat temu potrącił mnie kierowca busa na jednej
moje pierwsze jazdy po ulicy były trochę asekuracyjne, z wrocławskim ulic. To był dla mnie impuls, żeby
ale głównie dlatego, że po prostu nie potrafiłam jeźna dobre przesiąść się na „plastiki”. Po XJ6 kupiłam
dzić (śmiech). Początki mojej motocyklowej fascynacji Yamahę R6 RJ11. Ją wspominam bardzo dobrze. Była
to wczesne dzieciństwo, choć moja mama od zawsze
ładna, a do tego bardzo dużo się na niej nauczyłam i
była wielką przeciwniczką jednośladów, ponieważ
pierwszy raz pojechałam na duży tor z prawdziwego
mieliśmy w dalszej rodzinie trzy wypadki śmiertelne.
zdarzenia - to był Slovakiaring. Ale zachciało mi się
Starała się mnie trzymać od tego jak najdalej mogła,
litra (śmiech). Wybór padł na Kawasaki ZX10R pierwale niestety się nie udało (śmiech). Od dziecka chodzi- szej generacji. Trochę zmęczony życiem i strasznie
łam na żużel, najpierw jako kibic, a później dziennikarz agresywny pojazd, ale też pozwiedzał ze mną duże
i fotograf. To spowodowało, że całkiem wsiąknęłam w
tory i dał radę. Później kupiłam Gixxa 1000 K9, po
klimat. Dalsze kroki były nieuniknione… Wprawdzie od
dziecka marzyłam o crossie, jednak ludzie napotkani
na mojej drodze i okoliczności sprawiły, że wszystko
potoczyło się zupełnie inaczej.
Zdradziłaś ostatnio, że to problemy zdrowotne
w dzieciństwie zmieniły Twoje podejście do wielu
spraw. Zwykle trudne doświadczenia pokazują, jak
życie jest kruche i wielu ludzi przez to zwiększa swoją życiową asekurację. Ty uważasz jednak inaczej?
Myślę, że nie ma na to reguły. Na pewno patrzę na
życie inaczej, ale u mnie zamiast w stronę obawy o
siebie i asekuracji, myślenie poszło w kierunku życia
chwilą. Starałam się spełniać swoje marzenia i robić
wszystko na 100%. Trudno jest mnie utrzymać dłużej
w jednym miejscu - po prostu niespokojna dusza. To
przekłada się na moją jazdę motocyklem. Spokojna
wycieczka w Bieszczady to po prostu nie mój klimat –
po dosłownie chwili relaksacyjnej jazdy zaczynam się
zwyczajnie nudzić (śmiech). Świadomość tego, że życie
jest kruche spowodowała, że po prostu żyje intensywniej i szybciej – nie wiem ile jeszcze czasu będę mogła
się nim cieszyć, więc po prostu łapię chwilę.
nim Hondę CBR954 Fireblade, a teraz mam jeszcze
maszynę typowo do stuntu – Hondę CBR600 F4i z
Latasz na kole w bluzie, jeansach i trampkach
wszelkimi przeróbkami do jazdy ekstremalnej. Szcze- wielu ludzi to krytykuje. Jakie masz zdanie o
rze mówiąc lista motocykli, którymi sporo jeździłam,
używaniu odzieży motocyklowej?
zdecydowanie nie zawęża się do tych, które miałam.
To trudny temat. Faktycznie, sporo osób krytykuje
Tak naprawdę dzięki uprzejmości wielu osób, miałam
jazdę bez pełnego ubioru. Osobiście uważam, że
okazję w życiu pojeździć naprawdę niezliczoną ilością
każdy powinien jeździć w tym, w czym mu najwygod- jednośladów. Chyba wzbudzam zaufanie (śmiech). Na
niej. Każdy logicznie myślący człowiek wie, że jazda
torze upalałam między innymi dwie kultowe sześćmotocyklem jest niebezpieczna i że ubiór może trochę setki – Suzuki GSX-R 600 K5 i Hondę CBR600RR, a na
zniwelować straty. Nie jest tak, że nie mam świadoulicy prawie wszystko, co zostało wyprodukowane w
mości konsekwencji – leżałam już w każdym rodzaju
ostatnich 15 latach, jest „ścigaczem” i ma 600ccm lub
ciuchów, od jednoczęściowego kombinezonu na torze, więcej (śmiech). Trudno powiedzieć, który motocykl
po krótki rękawek. Trochę skóry na asfalcie zostawidarzę największym sentymentem. Chyba każdy. Ja po
łam… Ale każdy jest kowalem swojego losu. Po prostu prostu kocham motocykle.
w takim stroju jeżdżę, w jakim jeździ mi się najlepiej
i najwygodniej. Oczywiście jeśli ktoś jest nauczony
Cały czas uczysz się coraz lepszego panowania
jazdy w pełnej odzieży motocyklowej - to powinien to nad motocyklem - co było dla Ciebie
robić, bo może mu to uratować sporo skóry, ale jeśli
zadaniem najtrudniejszym? A może
coś pójdzie wybitnie nie tak, to nie pomoże to zbyt
nadal jest?
wiele. Mi osobiście jest obojętne, czy widzę kogoś w
Najtrudniejszym zadaniem było
kombiaku czy w japonkach – to jego ciało i decyzja.
nauczenie się strzelania ze sprzęgła,
Katarzyna żyje chwilą i uwielbia adrenalinę. Ciężko
żeby postawić motocykl na gumę.
ją utrzymać w miejscu, a swoją energię wykorzystuje
Po pierwsze, problem tkwi w dobrej
najchętniej w ekstremalnej jeździe motocyklem.
synchronizacji obu rąk i nauczeniu się
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MotoGP
w tej wyścigowej serii Kasia
ma swoich
idoli
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odpowiedniego odruchu, a po drugie, w przełamaniu
naturalnej bariery, którą mamy. Początkowo, gdy motocykl zaczyna unosić do góry przednie koło, mamy
nawyk ratowania sytuacji – zamykamy gaz i przesuwamy ciężar ciała do przodu, co naturalnie go zdusza.
Co gorsza, wtedy lekkie uniesienie koła jest dla nas
sytuacją tak dramatyczną, że reagujemy desperacką
akcją ratunkową. A tak naprawdę, zazwyczaj motocykl
unosi przód na kilka centymetrów, a do pleców mamy
jeszcze dobre parę kilometrów (śmiech). Pokonanie tej
bariery i nauczenie się odruchu strzału z klamki było
dla mnie zdecydowanie najtrudniejsze. Na szczęście to
mam już za sobą. W nowym sezonie powstanie zapewne nowa lista najtrudniejszych rzeczy (śmiech).
Czy porażki, upadki to sytuacje, które Cię wiele
uczą? Podnosisz się po nich łatwo, czy nabierasz wątpliwości i musisz od nowa budować pewność siebie?
Jazda motocyklem w ogóle uczy pokory. Nawet jeśli
przez chwilę wydaje nam się, że dużo umiemy, to życie
szybko to weryfikuje. Upadki mnie nie
demotywują, wręcz przeciwnie. Jeśli
po glebie czuję, że wszystko jest w porządku, to szybko się podnoszę i mam
dodatkową motywację, żeby próbować
dalej. Właściwie żaden upadek nie spowodował u mnie blokady. Wszystkie wątpliwości
znikają, kiedy wsiadam z powrotem na
motocykl. Trochę inaczej jest z pewnością
siebie, ale tak naprawdę to nie upadki ją
zaburzają, raczej gorszy dzień. Czasem
czuję, że nie wychodzi, że po prostu jest to
ten dzień, kiedy lepiej odpuścić wielkie wariactwa. Trzeba sobie dać czas, wyczyścić
głowę i kolejnego dnia zacząć od nowa.
Czy taką granicę ryzyka, na jakie można
sobie pozwolić się czuje? Czy ona jest zauważalna? Czy dopiero, jak się ją przekroczy to z przerażeniem (czasem z bólem)
można stwierdzić, że się przesadziło?
Trudne pytanie. Na pewno mogę
odpowiedzieć tylko za siebie, bo to sprawa
mocno indywidualna. Ludzie, którzy nie
podejmują w życiu ryzyka, na pewno mają
te granicę w zupełnie innym miejscu niż Ci,
którzy wiecznie ryzykują. Skłonności do życia na krawędzi są wpisane w nasz charakter i
osobowość, przez co przekładają się na wiele
dziedzin życia, nie tylko na jazdę motocyklem.
Odpowiadając na pytanie – zależy o jakie
granice ryzyka chodzi. Jeśli mamy na myśli tylko
i wyłącznie ryzyko związane z tym, czy na wyjściu
odkręcić gaz na maksa, czy na 80% lub też związane
z punktem hamowania (tu, czy metr dalej) to powinno
się czuć. Zależy to od ogromnej ilości zmiennych,
ale to my decydujemy, na ile przeciągniemy strunę.
Jeśli chodzi o ryzyko samo w sobie, czyli po prostu
jazdę na złamanie karku w ruchu ulicznym, ewolucje
na motocyklu i tak dalej - to są sytuacje, w których
w ogóle nie zastanawiam się nad tym, że podejmuje
jakieś ryzyko i jakie ono jest. Po prostu jadę. Dzieje się
to między innymi wtedy, gdy podróżuje z kimś - wtedy
znikają chyba wszystkie, możliwe bariery. Nakręcamy
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się wzajemnie, jedna osoba motywuje drugą. Do tego
dochodzi ogromny wyrzut adrenaliny. Wtedy liczy się
tylko tu i teraz. Raczej nie czuję żadnej granicy ryzyka,
bo kiedy zaczynam jazdę na gumie czy też na torze,
moje myślenie się zmienia… A właściwie to kierunkuje
się tylko na zadaniu, czyli na samej jeździe. Na kalkulacje „czy to już czy jeszcze nie” po prostu nie ma czasu.
A wypadki nie zawsze są winą przekroczenia granicy
ryzyka, czasem to przypadek lub głupi błąd.
W jednym z komentarzy napisałaś, że 90% motocyklistek porusza się na motocyklach, a nie jeździ.
Rozwiń proszę tą wypowiedź.
Tak jest nie tylko w przypadku motocykli, ale też samochodów. I nie tylko wśród kobiet, ale też mężczyzn.
Wiem, że to trochę kontrowersyjne podejście, ale po
prostu tak uważam. Z pewnymi predyspozycjami
trzeba się urodzić. Nauczenie się prowadzenia pojazdu
to jedno, ale żeby wejść na określony, ponadprzeciętny
poziom, trzeba mieć też trochę naturalnego talentu.
Oczywiście oprócz tego konieczna jest ciężka praca i
dużo treningu. Większość nawet w połowie nie wykorzystuje potencjału maszyn, które dosiada. Ludzie po
prostu przemieszczają się z punktu A do punktu B, co
sprawia im radość i daje satysfakcję, więc fajnie, że to
robią. To nic złego, wręcz przeciwnie. Sama parę razy
w życiu kupiłam motocykl dlatego, że chciałam, żeby
był mocniejszy czy ładniejszy, a w rzeczywistości nie
byłam w stanie wykorzystać jego potencjału. Dobry zawodnik na torze objedzie amatora na litrze, maszyną o
pojemności 125ccm. To jest właśnie piękne w tym sporcie. Ale wracając do pytania – dla mnie to coś więcej,
niż niedzielna rozrywka czy też hobby, w które bawię
się w wolnym czasie. To trochę realizacja mojego niespokojnego ducha. Dla większości jazda motocyklem
to przyjemność, wolność, odskocznia, ale nie podejmują ekstremalnego ryzyka. Dlatego też jeżdżą zgodnie
z przepisami lub też niewiele szybciej, a przyjemność
czerpią z samego poruszania się. Można powiedzieć,
że kierowcy jednośladów dzielą się na wiele grup i to
też jest fajne, bo każda z nich ma inne priorytety i co
innego daje jej satysfakcje. Dla mnie jazda zaczyna się
od momentu, kiedy motocykl zaczyna mi prostować
ręce w łokciach (śmiech).
Jak rozpoznać taki talent? Gdybyś miała jakiejś
koleżance doradzić, to pod jakim kątem byś sprawdziła jej predyspozycje?
Przede wszystkim trzeba mieć nierówno pod
sufitem (śmiech). Szybka jazda motocyklem wymaga
bardzo dobrej koordynacji, umiejętności przewidywania, czucia mięśniowego, równowagi... Właściwie dużo
jest cech i zdolności, które warto posiadać. Refleks
musi być naprawdę wyostrzony do granic możliwości.
Im bardziej ekstremalna jazda, tym trudniej. Do tego
trzeba „rozumieć” motocykl. Po prostu go czuć. Każda
maszyna jest inna, każdy silnik ma inną charakterystykę, inaczej działa zawieszenie, hamulce. Wszystko. To
wszystko trzeba umieć wyłapać w momencie, kiedy
przesiadamy się z motocykla na motocykl. Jak najszybciej. I co najważniejsze, nie można się bać. Panika to
najgorsze, co może nas spotkać w sytuacji zagrożenia.
W zasadzie ciężko wymienić te wszystkie predyspozycje. Nazwałabym to roboczo „szósty zmysł” (śmiech).

Masz wielu fanów, czy to ich wsparcie jest realne?
Starasz się mieć z nimi kontakt, inspirujesz ich, lubisz?
Nie przesadzałabym z nazywaniem czytelników mojego bloga, czy też odwiedzających fanpage’a „fanami”.
Myślę, że to po prostu ludzie, którzy kochają motocykle.
Tak naprawdę zaczęłam się udzielać w sieci parę lat
temu, gdy rozpoczynałam swoją przygodę z jednośladami, bo nie znałam nikogo, kto by jeździł. Nie miałam
się od kogo uczyć, z kim dzielić pasji, komu opowiadać
o sukcesach i porażkach, więc uciekłam w internet. Z
biegiem czasu poznałam praktycznie wszystkich, szybko
jedzących ludzi w moim mieście, udało mi się przekonać
ich, że też coś potrafię, choć to nie było łatwe… Wiecie,
kobieta na motocyklu - nie może być szybka, bo to
kobieta (śmiech). Teraz mam swoją grupkę, z którą się
spotykam czy wybieram na jakieś szybsze przeloty. Bardzo dużo mnie uczą. Ale dzięki prowadzeniu fanpage’a
wciąż poznaje naprawdę ogromną ilość osób z różnych
zakątków kraju, a nawet świata. Są dla mnie nie tylko
motywacją, ale też inspiracją. Widzę, co robią, jak i gdzie
jeżdżą - to też dla mnie spora nauka. Można powiedzieć,
że ja czerpie z tego równie dużo, jak ludzie mogą czerpać
ode mnie. Cały czas staram się mieć kontakt z czytelnikami i to trochę handel wymienny. Chciałabym, żeby hasło
„BadGirl” (https://www.facebook.com/badgirlmotorcycles/) kojarzyło się po prostu z zajawką motocyklową i
miejscem, w którym można o tym swobodnie pogadać
z równie zakręconymi ludźmi. Na pewno jest to dla mnie
motywacja, bo wiem, że naprawdę dużo osób mnie
obserwuje i całkiem sporo kibicuje. To miłe. Poza tym
chciałabym wyjść trochę ponad motocykle i pokazywać
ludziom, że można. Że życie to nie tylko monotonia dnia
codziennego, że fajnie jest realizować marzenia, nawet
mimo przeciwności losu. To taka moja mała misja.
Robisz świetne zdjęcia - co Cię w fotografii najbardziej kręci? To Twoje hobby czy już zawodowe
zajęcie?
I hobby, i praca. Nie jest to moje jedyne źródło
utrzymania, ale przynosi mi jakieś tam dochody.
Fotografia też jest w moim życiu od dziecka. Jako mała
Kasia biegałam z aparatem analogowym i polowałam
na zdjęcia gawronów w parku (śmiech). Przyznam, że
jestem na tym punkcie trochę skrzywiona. Gdy widzę
ładny widok, to jestem w stanie zatrzymać się na
środku autostrady, wyciągnąć telefon i zrobić zdjęcie.
Telefony też wybieram pod kątem dobrego aparatu. Po
prostu dzięki temu mam zawsze przy sobie „narzędzie
zbrodni” (śmiech). Uwielbiam w tej sposób łapać chwile i rejestrować rzeczywistość. Tak naprawdę wpadając
w pęd życia nie zwracamy uwagi na to, co nas otacza.
Skupiamy się na zadaniach, a dużo świetnych rzeczy
nam umyka. Fotografia pozwala mi się zatrzymać.
Choć nie ukrywam, że zdecydowanie najbardziej lubię
robić reportaże sportowe, a już wybitnym numerem
jeden jest bycie fotografem na rundach MotoGP. Wtedy jestem jak w transie (śmiech).
Czy masz swojego idola, a może idolkę, z której/
go chcesz brać przykład? I którego zawodnika
MotoGP darzysz największym szacunkiem?
Jeśli chodzi o MotoGP, to od paru lat moim idolem
jest Marc Marquez, czego nie da się nie zauważyć np.
na moim motocyklu, bo na każdym mam jego naklejkę,

przynajmniej jedną (śmiech). Zaimponował mi jeszcze
w kategorii 125ccm, głównie szalonym stylem jazdy,
nieustępliwością i niesamowicie ryzykownymi manewrami. Można powiedzieć, że lubię rozrabiaków, bo sama
rozrabiam (śmiech). Jeśli chodzi o stunt, to taką osobą
jest Sarah Lezito – imponuje mi jej zacięcie, zresztą,
umiejętności też ma niesamowite. I jest kobietą, a wyróżnia się jazdą, nie wyglądem. To po prostu normalna
dziewczyna z zajawką - szanuję to maksymalnie. To tyle
jeśli chodzi o znane osobistości, ale jeśli mam być szczera, moimi największymi idolami są moi koledzy – dwóch
normalnych chłopaków. Wiele razy miałam okazję z nimi
jeździć, podpatrywać ich i się uczyć. Potrafią niesamowicie dużo i byli moją główną inspiracją do tego, żeby rozwijać się w jeździe motocyklem. Dla mnie są niezwykli i
zawsze będą. Nie będę wymieniać ksywek, myślę, że oni
sami wiedzą, że to o nich chodzi (śmiech).

Jak w tym momencie swojego życia widzisz
swoją motocyklową przyszłość? W jakim kierunku
chciałabyś się rozwijać?
Tej zimy miałam przed sobą trudny wybór. Wiedziałam, że muszę podjąć jakąś decyzję, ale wykreowały mi
się w głowie dwie drogi: stunt, albo cross. Wybór padł
na treningi stuntu, bo nic mnie tak nie jara, jak jazda na
kole. W listopadzie kupiłam dobrze przygotowaną do
takiej jazdy Hondę CBR 600 F4i po Karasiu. Najchętniej
postawiłabym i na to, i na to, ale po prostu zjadłyby
mnie koszty. Na szczęście, dzięki uprzejmości dobrych
duszyczek, będę także miała okazję kilka razy wybrać
się do lasu i pobawić na motocyklu enduro. Nie zostanę przez to mistrzem, ale na pewno się czegoś nauczę.
Głównym celem są jednak treningi stuntu, a właściwie
na początek dobre opanowanie wolnej gumy i stoppie.
Mam również motocykl drogowy, też Hondę, tyle że
954RR. To taki mój mały zestaw do stosunkowo taniego upalania. Sprzęt jest przygotowany, a reszta zależy
ode mnie. Cel to przede wszystkim dużo jeździć, reszta
przyjdzie z czasem. W jeździe motocyklem nie da się
przeskoczyć kilka poziomów wyżej, wszystko trzeba
sobie mozolnie wypracować!
EDYTA WRUCHA

SUZUKI GSX-R 600
także takim sprzętem Kasia jeździ na
torze
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podróże
MAGDALENA
SETKIEWICZ lubię
czuć kontakt ze
światem zewnętrznym, powietrze i
przestrzeń.

podróże

O wegańskim stylu życia,
motocyklach i podróżach - rozmawiamy

z

Magdaleną Setkiewicz

Magdalena Setkiewicz uwielbia podróże, jazdę motocyklem i latanie, a od półtora
roku jest weganką i aktywnie promuje taki styl życia.

J

esteś weganką i promujesz taki styl życia skąd ten pomysł?
Pewnego ranka, ponad półtora roku temu,
szukając w internecie porad na temat zdrowego
stylu odżywiania, znalazłam informację o weganiźmie,
czyli stylu życia polegającym na niespożywaniu ani
używaniu produktów pochodzenia zwierzęcego. Bardzo
mnie to zaintrygowało, gdyż o lat czułam, iż mój dotychczasowy styl życia - opierający się głównie na nabiale,
jest dziwny. Bo przecież żaden ssak nie pije mleka w
dorosłym życiu. Wbiłam hasło weganizm na youtube i
natknęłam się na film o tytule „Best speech you will ever
see- Inspirujący wykład, który może zmienić twoje życie
(https://www.youtube.com/watch?v=KlLAnViauY4).
Zaczęłam to oglądać i już po 20 minutach wiedziałam,
że nie włożę do ust mięsa, jajka, sera, niczego co pochodzi od zwierząt. Jedyną rzeczą jakiej żałuję jest to, że
wcześniej nie poszukałam informacji na temat żywienia
i wpływu nabiału i mięsa na ludzkie zdrowie. Zaczęłam
zgłębiać ten temat każdego dnia i zobaczyłam, iż osoby,
które zamieniły ser na tofu, mleko krowie na ryżowe lub
migdałowe, mięso na soczewicę czy fasolę, a jajecznicę
na owsiankę z owocami - poprawiły swój stan zdrowia,
wygląd i ogólną jakość życia. Ba, wyleczyły się z raka,
chorób serca, anoreksji, depresji i praktycznie wszystkich popularnych teraz chorób.
Trudno było zrezygnować z tradycyjnej polskiej
kuchni i modnych fast foodów?

Kiedy poznałam fakty - nie miałam żadnego problemu, aby przestać jeść produkty odzwierzęce. A fast
foody wcale nie muszą zniknąć z życia po przejściu
na taki styl życia. W zasadzie to weganie jedzą bardzo
dużo burgerów z kotletami np. z ciecierzycy lub fasoli,
pizzę, dużo frytek, nawet hot-dogi z roślinną kiełbaską. Pierogi, placki ziemniaczane, naleśniki, fasolkę po
bretońsku, bigos, rosół - to wszystko można zrobić bez
użycia jajek, sera czy mięsa. Ser może także być zrobiony z roślin, jeśli jednak się zatęskni za pizzą z serem.
Nie ma żadnego problemu i nie trzeba rezygnować z
ulubionych smaków. W mediach jest duża dezinformacja przedstawiająca weganizm jako skomplikowany i
drogi styl styl życia, ale to jest bzdura.
W jakim stopniu wegański styl życia rozprzestrzenia się w Polsce, a jak to jest świecie?
Od kiedy tak żyję, miałam okazję odwiedzić ponad
50 wegańskich lokali Polsce i zagranicą. Byłam w
Polsce na kilku eventach tematycznych. Coraz więcej
produktów roślinnych można znaleźć na półkach
sklepów i praktycznie z miesiąca na miesiąc widzę, jak
rozrastają się działy z taką żywnością. W Szwecji na
przykład, około 17% mieszkańców jest wegetariańska
lub wegańska, w Izraelu na 7 milionów mieszkańców szacuje się, że pomiędzy 500 tys. a milionem
ludzi spożywa tylko pokarm roślinny. Weganizm
to najszybciej rozwijający się ruch sprawiedliwości
społecznej na świecie.

Jaką poczułaś różnicę po zmianie stylu życia?
W swoim organizmie, organizacji czasu, aktywności, samopoczuciu?
Moje życie zmieniło się diametralnie. Schudłam 8
kg. Już pierwszego tygodnia odczułam niesamowitą
różnicę. Codziennie czuję się lekko i mam mnóstwo
energii. Poprawiła mi się skóra, paznokcie, włosy, zęby.
Dosłownie wszystko. Zaczęłam bardzo interesować się
tym tematem. Ukończyłam więc kilka kursów na temat
wpływu żywienia roślinnego, zapisałam się na dietetykę podyplomową, kurs trenera personalnego. Chodzę
regularnie na basen, codziennie staram się ćwiczyć.
Przy okazji niesamowicie poprawił się mój angielski,
bo oglądam na ten temat mnóstwo wykładów, które z
reguły są właśnie w tym języku. Przygotowanie jedzenia jest szybsze, łatwiejsze i wydaję też mniej pieniędzy (warzywa i owoce są tańsze niż nabiał czy mięso) i
mogę więcej podróżować. To niesamowite, ile ten styl
życia otworzył przede mną nowych możliwości i jak
bardzo się teraz rozwijam. W moje ślady poszła także
rodzina: brat, mama i tata. Mamie przeszła choroba,
tata zrzucił prawie 20 kg i zaczął biegać w wieku 58
lat, brat buduje sylwetkę i trenuje siłowo.
Co najbardziej lubisz w podróżowaniu i jak najbardziej lubisz to robić?
Lubię odwiedzać nowe miejsca, poznawać ludzi i
inne spojrzenia na życie. Lubię podróżować głównie
sama, gdyż wtedy wchodzę w większą interakcję z
otoczeniem. Interesuje mnie także poznawanie nowych
języków. Uwielbiam jeść i podczas każdej wycieczki
odwiedzam wegańskie knajpy w nowych miejscach - to
moje nowe zajęcie podczas wycieczek. Moim cichym
marzeniem jest zostać taką wegańską Magdą Gessler,
czyli włóczyć się po wege knajpach i testować jedzenie.
Póki co, najbardziej lubię podróżować motocyklem. Następny jest pociąg, ale marzy mi się także daleka podróż
na rowerze, a nawet pieszo. W ubiegłym roku zrobiłam
licencję na ultralekkie samoloty i jak kiedyś zostanie mi
trochę wolnej gotówki to na pewno będę kontynuować
temat latania (mam dopiero 30 godzin nalotu).
Pracuję w branży hotelarskiej i przywykłam do hoteli, jednak ostatnio bardzo ważny jest dla mnie dostęp
do kuchni. Dlatego coraz częściej wybieram hostele
albo mieszkania. Czasem nawet żałuję, iż kiedyś nie korzystałam głównie z hosteli, bo one mają niesamowity
klimat. Można tam spotkać ludzi z całego świata, wiele
się nauczyć i dowiedzieć, a nawiązane kontakty mogą
się przydać w kolejnych podróżach. Nigdy natomiast
nie próbowałam couchsurfingu i po kliku zasłyszanych
przerażających historiach - nie wiem czy się kiedyś
odważę (na pewno nie samotnie).

manetki i chyba zostanie ze mną na kolejnych kilka lat.
Tak naprawdę ciągle uczę się jeździć na motocyklu, a ten
jest idealny, by szlifować umiejętności.
Dlaczego to Twój ulubiony środek transportu?
Lubię czuć kontakt ze światem zewnętrznym, powietrze i przestrzeń. Nie lubię stać w korkach. Na motocyklu mogę wszędzie pojechać, zatrzymać w każdym
miejscu. Motocykl też zmusza mnie do minimalizmu.
Z racji ograniczenia bagażowego biorę zawsze tylko
absolutnie niezbędne rzeczy.
Jaki masz pomysł na swoją przyszłość? Związana
będzie z motocyklem i podróżami?
Podróże i motocykle to moja pasja, którą na pewno
będę ją rozwijąć. A planów mam kilka: otworzyć małe
bistro – kawiarnię (miejsce przyjazne motocyklistom)
oraz być trenerem stylu życia (chcę pomagać ludziom
zrzucać kilogramy i pokazywać jak mogą przyjemnie,
zdrowo i łatwo żyć). Chcę także pomagać zwierzętom
i nadać swemu życiu głębszy sens. Chcę być zmianą,
której sama oczekuję od świata, bo wiem, że zmiany
należy zaczynać od siebie.

A jakie masz marzenia?
Lista marzeń, które staram się zamienić w plan jest
dość długa. Patrząc co się dzieje wokół to spokojny i
A kiedy motocykle podbiły Twoje serce? Jakie były przyjazny świat wszystkim jego mieszkańcom to po
do tej pory i czy ten obecny jest już wymarzonym?
pierwsze. Moim wielkim marzeniem jest wyjazd na
Motocykle od zawsze kojarzyły mi się z przygodą,
motocyklu po kilku kontynentach, do UK, potem USA
odwagą i miłością. Kiedy miałam 15 lat postanowiłam,
(Floryda!), no i dalej jak się ułoży... W planach jest też
że kiedyś będę miała własny motocykl. Prawo jazdy
Australia, Bliski Wschód. Chciałabym pomieszkać w
zrobiłam 4 lata temu i zanim zdałam egzamin, miałam
różnych miejscach, aby mieć jak największy obraz
już Suzuki 500F. Dwa lata temu zamieniłam Suzuki na
otaczającego mnie świata i dzielić się wokół spostrzenowiuteńką turystyczną Hondę CB500 X. Na tym moto- żeniami. Nieraz chodzi mi po głowie by rzucić wszystko
cyklu zrobiłam samotną trasę wokół Bałtyku, a w sumie i wjechać w długą podróż, może już w 2017 roku.
odwiedziłam nim 12 krajów. Nie zawiódł mnie, jest bardzo wygodny, ekonomiczny, doposażyłam go w grzane
EDYTA WRUCHA
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MAGDA SETKIEWICZ zajada się
burgerami z kotletem z ciecierzycy
lub fasoli
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Zabytkowa motoryzacja
w kobiecych rękach
Nie wiem jak narodziła się miłość do samochodów, wiem jak serce
oddałam zabytkowej motoryzacji.

W

samochodzie wożona byłam zamiast
w kołysce. Powód był bardzo prozaiczny warkot silnika momentalnie mnie
uspokajał i szybko zasypiałam. Tak
wynika z relacji mojego dziadka właściciela mojej
motoryzacyjnej kołyski – Fiata 125p. Chyba te pozytywne skojarzenia z jazdy samochodem zostały ze
mną na zawsze.
Zawsze towarzyszył mi samochód, był dla mnie
tak oczywisty jak łóżko, kuchenka czy inny sprzęt w
domu. Jeszcze przed 17 urodzinami zrobiłam prawo
jazdy i gdy wsiadłam za kierownicę praktycznie mam
ją przed sobą do dzisiaj. Jeździłam do szkoły, potem
na uczelnię, na wakacje, o każdej porze roku i w
każdych warunkach. Był on dla mnie codziennością i
traktowałam go jak sprzęt gospodarstwa domowego.
Potrzebny był tu i teraz do przemieszczania się. Na
kolejnym etapie życia zupełnie z pragmatycznych
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przyczyn pojawiła się potrzeba kolejnego auta,
ja swoim nie chciałam się dzielić. I wtedy przyszła
refleksja a może kupić takie auto, które coś z sobą
niesie, nie będzie tylko sprzętem ale czymś więcej.
I tak pojawiło się pierwsze auto z duszą a potem
kolejne i kolejne. Samochód był źródłem przygód,
socjalizował. Na początku był modelem klasycznym
jeszcze nie zabytkowym. Coraz bardziej wchodząc
w świat klasycznej motoryzacji poznawałam historię
ludzi, automobili i zwracałam się w stronę zabytkowej
motoryzacji. Brałam udział w zawodach, konkursowej
jeździe samochodowej, lubiłam rywalizację. Okazało się, że na takich zawodach doskonale trenuje się
technikę jazdy, gdzie często byłam jedyną kobietą,
ale mnie to nie peszyło.
Zawsze zachęcam panie do udziału w zawodach, to
miła odmiana a dodatkowo świetnie podnosi nasze
zdolności jako kierowcy.

Motoryzacji podporządkowałam codzienne życie,
urlopy, plany na przyszłość. Podróżuję po europejskich
muzeach samochodowych, wystawach i targach motoryzacyjnych. Widziałam już chyba wszystkie europejskie
zabytkowe samochody i nic nie jest w stanie mnie
zaskoczyć, ale ciągle uczę się i zachwycam motoryzacją.
Odkryłam, że w zabytkowej motoryzacji zatrzymana jest ulotna chwila – życie człowieka. Wynalazcy,
inżynierowie, projektanci, mechanicy i ich życie, czas
poświęcony na budowę samochodu. Dbałość o detale,
piękne linie nieraz wyprzedające czasy, walka z prawami fizyki i wynikające z nich ograniczenia fantazji.
Za każdym samochodem stoi człowiek, musi nim kierować, musi go stworzyć. Samochody mają nazwiska:
Mercedes-Benz, Porsche, Ford, Maybach, Rolls-Royce,
Laurent i Clement, Bugatti, Peugeot…
Auto towarzyszy nam zaledwie 100 lat, może to
jeszcze za mało, żeby zdobyć pełne nasze zaufanie.
Kobiety coraz częściej korzystają z dobrodziejstw motoryzacji, coraz chętniej użytkują samochody. Jeszcze
20 lat temu nie było to takie oczywiste.
Kobiety są lepszymi kierowcami, są matkami, odpowiedzialne za siebie i rodzinę zawsze mają jej dobro

na względzie. Jeżdżą odpowiedzialnie. Nie są piratami
drogowymi, nie lubią rywalizacji. Może to jest przyczyną, że mało nas kobiet w motoryzacji. Wykorzystujemy
samochód jako narzędzie, jeszcze mniej jest kobiet
które dostrzegają duszę zabytkowej motoryzacji.
Cieszę się, że spotykam na zlotach, rajdach i paradach
panie, jednak najczęściej są załogantami i pilotkami to
panowie prowadza zabytkowe maszyny. Ubolewam, że
tak mało jest pań kierujących zabytkowymi pojazdami.
Panowie pozwólcie nam prowadzić te piękne maszyny.
Kto może wymienić kolekcjonerkę aut zabytkowych,
która pani skrywa drogocenną kolekcję? Jesteśmy
towarzyszkami - ja zachęcam do bycia animatorkami.
Weźmy kierownice w swoje ręce, to w końcu Berta
Benz odbyła pierwszą jazdę testową samochodem, w
dodatku pojechała z dziećmi w odwiedziny do teściowej (replika słynnego pierwszego automobilu znajduje
się w Muzeum w Topaczu). 

MAŁGORZATA
CZAJA i jej unikatowy Marcos

MAŁGORZATA CZAJA
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M
arta Panuś
nie wyobraża sobie życia
bez motocykli!

Marta Panuś dawniej miała złe zdanie o motocyklach, ale
jedna przejażdżka na motocyklu w roli pasażerki - wywróciła jej życie do góry nogami do tego stopnia, że została
motocyklowym mechanikiem!

M

asz zamiłowanie
do motoryzacji, czy
jedynie do motocykli?
Moja pasja jest związana tylko
z motocyklami i ich mechaniką. A
wszystko zaczęło się od zakładu,
który przegrałam. Pamiętam ten
dzień - 18 maja 2007 roku, jakby to
było wczoraj... Wtedy do mojego
sąsiada przyjechał jego kumpel
na motocyklu Yamaha XJ 600
Diversion. Byłam wtedy bardzo
przeciwna motocyklom, krytykowałam jazdę nimi i widziałam
wszystko w czarnych barwach.
Kumpel mojego sąsiada tego nie
wytrzymał i powiedział tak: „Możemy się założyć, że wystarczy jedna
przejażdżka na motocyklu, a zmienisz o nich zdanie”. Ja na to: „OK,
ale i tak nie uda się Ci mnie przekonać”. Potem nastąpiła pierwsza
przejażdżka jako tzw. plecaczek i
po zejściu z motocykla, pojawił się
na mojej twarzy szeroki uśmiech!
W głowie miałam mętlik połączony
z ekscytacją, no a zakład przegrałam, czego do dzisiaj nie żałuję!
(śmiech) Nowa pasja rozwijała się
powoli, stopniowo - podglądałam
jak koledzy „działają” przy swoich
sprzętach i coraz bardziej łapałam
bakcyla.
Jakie motocykle były od
tamtej pory w Twoim życiu i jakie
wiążesz z nimi wspomnienia?
Motocyklem, na którym stawiałam pierwsze kroki, była WSK 125
mojego taty - to na niej uczyłam
się jeździć i nabierałam wprawy.
Nie obyło się bez poparzenia nogi
tłumikiem czy wywrotki. Następnym motocyklem była Honda
CB250N, na której uczyłam się do
egzaminu na prawo jazdy kat. A
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(udało mi się jeszcze w wieku 19
lat załapać na prawo jazdy bez
podziału na kategorie). Początki
nie były łatwe, zdarzyło się, że ze
zbyt dużą prędkością wjechałam w
zakręt i wylądowałam na poboczu
przeciwnego pasa (dobrze, ze nic
nie jechało z naprzeciwka). Albo
zrobiłam korek na 100m w środku
miasta, bo miałam problem z
uruchomieniem silnika i do tego
trąbiące samochody dodatkowo mnie stresowały (śmiech). A
wywrotka na ósemce była moją
zmorą, ponieważ długo trwało,
aż ją poprawnie wyćwiczyłam.
Jednak mimo wszystko mój upór,
determinacja i pasja doprowadziły do tego, że zdałam egzamin
pozytywnie. Poza tym na egzaminie byłam jedyną kobietą na
10 mężczyzn zdających na kat.
A. To był najszczęśliwszy dzień w
moim życiu, bo spełniłam swoje
marzenie! Trzecim i obecnym motocyklem jest Suzuki GS500E, który
kupiłam 1,5 roku temu za własne
pieniądze, których zbieranie
trochę mi zajęło. Suzuki wybrałam dlatego, by nabrać wprawy i
nauczyć się porządnie jeździć - bo
jak to mówią trening czyni mistrza
(śmiech). Nie ukrywam, że parę
wywrotek już zaliczyłam. Planuję
na tym motocyklu spędzić jeszcze
jeden sezon, nabrać umiejętności i
przesiąść się na coś sportowego.
Jaki typ motocykli najbardziej
Cię kręci i dlaczego?
Jaki? Oczywiście, że sporty.
Kocham te motocykle - one mają
duszę. Widać, że konstruktorzy i
projektanci wkładali całe serducho
w ich tworzenie. Motocykle sportowe odzwierciedlają mój charakter (ostra, szybka, ambitna). Jednak

jeszcze potrzebny mi jest przynajmniej rok, abym ich dosiadła, bo te
motocykle nie wybaczają błędów
i są dla ludzi mających olej w
głowie. Ja go mam, więc wiem, że
moje umiejętności jeszcze są zbyt
małe... Motocykle sportowe mają
bardzo duży moment obrotowy i
są bardzo czułe na lekkie dotkniecie manetki, dlatego nie są dla
każdego.

żywymi końmi - zajęłam się tymi
mechanicznymi. Pisząc pracę
inżynierską szukałam promotora,
który zgodziłby się, abym pisała
o motocyklach. Po kilku nieudanych próbach znalazł się jeden,
stwierdził, że może to być nawet
ciekawe... Tematem pracy inżynierskiej było „Koncepcja obsługiwania motocykli”.
Szukając materiałów do niej,
chodziłam po wielu serwisach,
Myślisz, że to się z wiekiem
jednak tylko w dwóch udało mi się
i nabytym doświadczeniem
coś zdobyć - jeden przesłał mi mazmienia?
ila, a z drugiego wyszłam z pełną
Myślę, że to dużo zależy od
reklamówką materiałów. Dodatczłowieka. Spotkałam motocyklikowo w tym drugim panowała tak
stów, którzy w wieku 50+ jeżdżą
swojska i przyjazna atmosfera, że
na sportach i spotkałam też osoby, po rozmowie z szefem i pracowniktóre mówią, że już się wyszaleli,
kami dostałam „luźną” propozycję
więc teraz czas na coś spokojpraktyki w ich serwisie. Pomyślaniejszego, jak np. choppery. Ja
łam, że to jest dla mnie szansa!
zdecydowanie będę należeć do tej Cały lipiec spędziłam w tym serpierwszej grupy osób, bo jestem
wisie i bardzo dużo się nauczyłam.
stała w uczuciach jak pokochałam
Pamiętam nawet swój pierwszy
sportowe motocykle, to aż do
motocykl - Honda CBF1000A, który
grobowej deski!
przyjechał na OT-2. Po miesiącu
było mi mało, więc zostałam na
Twoja pasja motocyklowa po- kolejny, ucząc się od doświadciągnęła za sobą wybór kierunku czonych mechaników, którzy
nauki?
chętnie dzielili się swoją wiedzą
Gdy zaczęła się moja pasja do
i umiejętnościami, a ja mogłam
motocykli, to po jakimś czasie
wykorzystać zdobytą wiedzę przy
spotkałam się na piwie z kumplem, pisaniu mojej pracy. Kiedy wracaktóry mnie wtedy przewiózł. I tak
łam do mieszkania po 8h pracy,
opowiadając sobie o motocynie mogłam się doczekać, kiedy
klach i innych rzeczach, rzuciłam
się tam znów zjawię. Zasypiałam
mimochodem, że chciałabym
z uśmiechem na ustach i się z nim
zostać mechanikiem motocyklobudziłam, a wolny weekend był
wym. On wybuchnął śmiechem i
moją katorgą! Po dwóch miesiąpowiedział: „Marta nie dasz rady”. cach wróciłam na studia, lecz w
A ja mu na to: „ Ja nie dam rady?
tym serwisie nadal byłam częstym
No to się jeszcze zdziwisz i to
gościem, a koledzy podpowiadali
konkretnie!”. Wprawdzie od wrze- mi, co bym mogła ulepszyć lub
śnia zaczęłam naukę w techniku
zmienić w mojej pracy.
weterynaryjnym, ale w wolnym od
Po pozytywnej obronie
nauki czasie, pochłaniałam wiedzę inżyniera, poszłam za ciosem
odnośnie motocykli i moja pasja
na magisterkę o tym samym
się pogłębiała. Nawet dostałam
kierunku i specjalności (Mechaniksywę „motorynka”, ale się nie
ka i Budowa Maszyn Specjalność
przyjęła bo za długa (śmiech).
Samochody i Ciągniki Siodłowe).
Po 4-rech latach, idąc na studia
Na obronie komisja powiedziała,
stwierdziłam, że do pracy chcę
że pasję mam we krwi i widać
chodzić z przyjemnością a nie z
moje wielkie zaangażowanie oraz
przymusu. Papiery złożyłam na
stworzyłam własną specjalność
Weterynarię oraz na Mechanikę i
na uczelni „motocykle” (śmiech).
Budowę Maszyn na Politechnice
Równocześnie zaczynając magiPoznańskiej (szukałam jakiegosterkę, zaczęłam pracę w serwisie
kolwiek kierunku związanego z
jako mechanik motocyklowy, bo
motocyklami w całej Polsce, na
akurat zwolnił się etat. Ciężko mi
wszystkich uczelniach - niestety
było pogodzić studia dzienne z
bez skutku). Na weterynarię się
pracą, ale przy dobrej organizanie dostałam (czego nie żałuję),
cji pracy i motywacji wszystko
a na mechanikę tak i zamiast
jest możliwe! Pracę magisterską

pisałam u tego samego promotora i gdy mnie zobaczył - to od
razu wiedział o czym chce ją pisać
(śmiech), a tematem było: „Analiza słabych ogniw w wybranych
modelach motocykli” (czyli co się
najczęściej psuje, przyczyny, objawy, skutki i jak im zapobiegać).
Opisałam ok. 60 modeli motocykli
i ten egzamin również zakończył
się sukcesem.

wymieniam w jego Hondzie i nie
mógł się nadziwić. Często klienci
obserwowali mnie przy pracy,
nawet śmialiśmy się z chłopakami,
że wymyślimy dodatkową usługę „Oglądanie baby w serwisie
50 zł” (śmiech). Na szczęście w
pracy wszyscy traktowali mnie
na równi i to było super! Początkowo sceptycznie klienci do
mnie podchodzili, ale z czasem
sami mówili, że mam robić ich
Podsumowując - to było wysprzęty. Kiedyś klient kupił nową
zwanie czy łatwizna?
Hondę CBR1000RR i od momenStudia te nie należą do łatwych,
tu przyjścia z fabryki, poprzez
zwłaszcza dla dziewczyn. Dodatwypakowanie jej z klatki, montaż
kowo oprócz obowiązkowego zadodatków i wszystkie przeglądy,
kresu materiału musiałam (a raczej robiłam ja. Śmiałam się, że to jest
chciałam i robiłam to z przyjemno- moje dziecko i tak się to przyjęło,
ścią) uczyć się we własnym zakresie że nikt jej już nie dotykał. Drobne
o motocyklach, co wymagało ode
wpadki też mi się zdarzyły, jak np.
mnie pełnego zaangażowania,
niedokręcony błotnik czy ukręcoambicji i determinacji. Także było to na śruba, albo wylanie na siebie
dla mnie wyzwanie. Jednak ja lubię miski oleju (śmiech).
stawiać sobie cel i do niego dążyć,
a jak ktoś mi próbuje podciąć skrzyMiałaś być weterynarzem, a
dła np. słowami: „nie dasz rady” - to leczysz motocykle?
właśnie to daje mi podwójnego
Motocykle też mają duszę i
kopa w dążeniu do celu. Dziś mam tzw. „to coś”. Może to śmiesznie
25 lat i pasję dalej rozwijam i mam brzmi, ale rano jak wchodziłam
kilka ciekawych pomysłów i marzeń na serwis, zawsze się z nimi
do zrealizowania związanej z moto- witałam, a wychodząc żegnałam.
cyklami. Dla mnie nie ma barier.
Nawet w trakcie pracy, jak któraś
z „dziewczyn” lub „laluni” (bo tak
Jaka jest praca mechanika mo- je nazywam) nie chciała współtocyklowego z punktu widzenia pracować to z nimi rozmawiałam.
kobiety?
Niektórzy mówią nawet, że je
Dużo by opowiadać... Ta praca zaklinałam i wtedy wszystko
jest najlepszą rzeczą w życiu, jaka wychodziło! Nie miałam też żadmogła mi się przytrafić. Jestem
nych zahamowań, by ochrzanić
jedyną kobietą - mechanikiem w
motocyklistę, który np. robił
Poznaniu (aktualnie mam drobną „przygazówki” na zimnym silniku
przerwę, bo musiałam parę rzeczy lub przyprowadził motocykl z
pozamykać i dokończyć, ale od
nienasmarowanym łańcuchem,
sezonu 2017 planuję wrócić).
mimo że ten motocykl nie należał
Klienci bywają różni, jedni byli
do mnie. Nie przejmowałam się
pod dużym wrażeniem, dopytynigdy tym, że pobrudzę sobie
wali się skąd taka pasja, zainteręce czy ubrania i nieważne w
resowania, itp. Inni twierdzili, że
jakim stroju pracowałam, bo dla
powinnam zajmować się garami
mnie najważniejsze było to, żeby
i naprawianiem dziecięcych
pozbyć się usterki i zostało mi tak
wózków, a nie motocyklami.
do dnia dzisiejszego. Na poKobiety z reguły mają ciężej w
czątku zeszłego sezonu miałam
męskim świecie motoryzacyjnym, też okazję udzielać instruktażu
bo męskie ego nie dopuszcza
kilkudziesięciu motocyklistom
do nich myśli, że kobieta w
z codziennej obsługi motocykla
czymś może być lepsza od nich.
oraz smarowania łańcucha. UwielJednak to mnie nie zraziło, wręcz biam tę pracę i nie zamierzam
przeciwnie! Pamiętam, jak po
z niej rezygnować - to jest moja
jakiś 2 tygodniach od rozpoczęcia pasja, a motocykle kocham ponad
praktyki, przyszedł klient i na
życie i nie wyobrażam sobie bez
wejściu się zapytał „Czy to jest ten nich życia!
serwis w którym laska pracuje?”. A
potem obserwował mnie, jak olej
EDYTA WRUCHA
BIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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pasja
E- pasjonatka
milia Mirek
motoryzacji i fotografii
Emilia ma oryginalny zawód, kocha samochody, motocykle i fotografię.
Podzieliła się z nami obrazami ze swojego życia.

M

ożesz o sobie powiedzieć, że
jesteś pasjonatką motoryzacji?
Jestem 26-letnią, zwariowaną
dziewczyną, która od zawsze interesuje się motoryzacją i sportem. Swojego czasu uprawiałam kilka sportów min. koszykówkę, strzelanie, piłkę
ręczną, lecz nie mam wytrzymałych stawów i jestem
po kilku operacjach kolana. Robię to wszystko nadal,
ale tylko dla rekreacji.
Motoryzacja zaczęła mnie wciągać - od czasu pomagania wujkowi w garażu, przy naprawie samochodów.
Byłam wtedy małą dziewczynką (10-12 lat) i zostało mi tak
do dnia dzisiejszego. Prawo jazdy kat. B mam od 18 roku
życia i na koncie objechaną całą Polskę. Uwielbiam jeździć
różnymi markami aut, ponieważ każdym z nich jeździ się
tak samo, lecz każdy prowadzi się inaczej (śmiech).

Tak, miałam okazję doskonalić swoją technikę jazdy samochodem w Szkole Auto Skoda - Wyższa Szkoła Jazdy,
Defensive Driving oraz mix - Off Road & Save Driving w
ośrodku szkoleniowym ADAC! Extra szkolenia i dużo z
nich wyniosłam.
Na pierwszym szkoleniu uczyliśmy się jazdy defensywnej. A ona polega na tym, by stać się, jak najlepszym
kierowcą - który unika zagrożeń, planuje swoje działania,
uważnie obserwuje sytuację na drodze i podnosi
bezpieczeństwo. Taka jazda pozwala zaoszczędzić czas i
pieniądze.
Drugie szkolenie dotyczyło jazdy bezpiecznej i off-road. Na początku szkolenia została nam pokazana poprawna postawa za kierownicą. Po czym udaliśmy się na
maty poślizgowe, gdzie mieliśmy okazję sprawdzić, jak
zachowuje się auto na rożnych nawierzchniach, podczas
hamowania awaryjnego. Następnym punktem była jazda
Polskę masz objechaną „na raz”? Czy to wynik
off-road, która zrobiła na mnie największe wrażenie,
wielu podróży?
ponieważ nigdy nie miałam okazji jeździć samochodem
Wyprawę z Gdańska do Zakopanego zaplanowałam po takich: górach, dziurach, kamieniach, piaskach i
na tydzień. W każdym większym mieście zatrzymywa- nawet wodospadzie! Skoda Yeti to auto miejskie, ale też
łyśmy się, aby pozwiedzać i odpocząć. Zazwyczaj, jak
ekstra przystosowane do szaleństw po cięższym terenie.
gdzieś jadę - to z kimś, żeby było raźniej. Inne wyprawy Punktem kulminacyjnym był szarpak, gdzie uczyliśmy się
były raczej spontaniczne. Pytam kto ze mną jedzie,
wyprowadzać auto z poślizgu. W teorii zadanie dość prosprawdzam auto (olej, płyny, czy wszystko działa, jak
ste, lecz w praktyce wymaga treningu! Takie szkolenia są
powinno) i ruszam! W końcu po to jest samochód,
by wsiąść w niego i ruszyć w świat! Oczywiście, jeśli
fundusze na to pozwolą (śmiech).
Dzięki motocaina.pl wygrałaś szkolenie z doskonalenia techniki jazdy?
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pasja
super zabawą i nauką. Jeśli ktoś będzie miał okazję się na
nie wybrać - to polecam w 100 procentach!

portów i terminali. Pracuje jako starszy kontroler w
gdańskim porcie.
DCT Gdańsk jedyny polski terminal głębokowodJesteś też motocyklistką?
ny, przyjmuje co tydzień jednostki kontenerowe o
Tak, jakieś 4 lata temu doszła mi jeszcze zajawka na
pojemności 8.000 TEU z Dalekiego Wschodu, przymotocykle, mimo sprzeciwu mamy (śmiech). Zawsze
wożące importowane towary do Polski, odbierające
mi się podobały motocykle i gdy przejeżdżały obok
towary eksportowe z Polski oraz przewożące towary w
mnie, to aż pojawiały się ciarki na ciele. A teraz, gdy już tranzycie morskim. W maju terminal zaczął obsługiwać
sama zasiadam na motocyklu - to wiem, co oznacza
kontenerowce klasy E o pojemności 15.500 TEU należące
słowo pasja! Dźwięk, moc, ucieczka od rzeczywistości, do Maersk Line - największe statki na świecie.
skupienie na drodze i maszynie. Uwielbiam to!
Moim zadaniem jest wpisywanie numeru kontenera
Z dnia na dzień postanowiłam się zapisać na kurs
w system, sprawdzenie jego uszkodzeń, a jeśli jest pełny
kat. A, nie mówiąc o tym nikomu. Potem zaczęłam
– sprawdzenie, czy posiada plombę oraz podawanie
pożyczać motocykl od byłego chłopaka - Suzuki DRZ.
operatorowi suwnicy STS, gdzie ma taki kontener postaPrzez pewien okres czasu nie miałam własnego motocy- wić na statku (ponieważ każdy kontener musi mieć swokla, więc nadal je pożyczałam, zdarzały się też quady.
ją lokalizację). Aktualnie czekam w kolejce na szkolenie
Starałam się mieć ciągły kontakt z autami i motocyna suwnicę placową (RTG). A później chciałabym zrobić
klami. Aktualnie jeżdżę Hondą FMX 650 supermoto, a
również uprawnienia na suwnicę nabrzeżową STS, poto bardzo fajny motocykl! Staram się również udzielać
nieważ strasznie mnie ciągnie do tego typy sprzętów.
jako motocyklistka – bywam na rozpoczęciach sezonu,
zlotach, mikołajkach motocyklowych. Jestem też dawcą
Jakie marzenia udało Ci się do tej pory spełnić?
organów oraz szpiku i honorowym dawcą.
Hmmm.... marzenia spełnione to: zaliczony Giewont,
Polska objechana samochodem, przejażdżka Fordem
Masz jakieś pasje poza-motoryzacyjne?
Mustangiem (niestety tylko jako obciążenie prawego
Tak. Fotografia jest uwiecznieniem chwili i za to
fotela), prawo jazdy kat. A.
kocham fotografię . Najbardziej lubię fotografować
dzieci, bo one są zawsze sobą, a naturalność jest piękna
To jakie jeszcze czekają w kolejce do spełnienia?
w zdjęciach. Fotografuję jeszcze samochody, motocykle
Pracuję jeszcze nad tym, by zrobić wycieczkę po Polsce
i krajobrazy. Zawsze, gdy gdzieś wyruszam, na spacer
(lub dalej) motocyklem i skoczyć ze spadochronem (co
czy na wycieczkę motocyklem, autem czy na spotkanie mam nadzieję zrobić, już w maju). Zasiąść za kierownicą
ze znajomymi - aparat jest zawsze ze mną!
Forda Mustanga (rok 2014 lub 1969), Chevroleta Camaro
lub/i Lamborghini Veneno Roadster V12 750-4. Kupić Ktm
Czym się zajmujesz zawodowo?
Duke 690 w kolorze czarno białym i ukończyć jakieś szkoZ wykształcenia jestem technikiem
lenia z doskonalenia jazdy motocyklem. Zaliczyć kilka
ochrony środowiska i melioracji,
wyższych szczytów i wybrać się Koncert Pink (śmiech).
technikiem ochrony fizycznej osób i
mienia, a ostatni zawód nawiązuje
Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Ci wytrwado mojej, obecnej pracy
łości i szczęścia w jak najszybszym ich zrealizowaniu!
- technik eksploatacji


EMILIA i jej Honda
FMX 650 super
moto wraz z koleżanką

EDYTA WRUCHA

BIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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To nie tylko auto, to przyjaciel - wywiad

A

S

z ngeliką molarek,
właścicielką Fiata 126p

Miłością do Fiatów 126p zaraził Angelikę Smolarek jej chłopak. Teraz kupiła, uczy się
naprawiać i może dopieszczać swojego „maluszka” o imieniu Marylka.

R

azem ze swoim chłopakiem jeździcie Fiatami
126p - od jakiego czasu
macie „maluszki” i skąd
się wziął pomysł na takie właśnie
samochody?
Swojego „maluszka” posiadam
od 19 października 2014 roku.
Dosyć krótko, gdyż bardzo zastanawiałam się nad tym zakupem
- nie wiedziałam, czy dam radę i
czy w ogóle warto? Jednak chęć
jego posiadania była większa, bo
chciałam się realizować tak samo,
jak Radek – mój chłopak. On już od
13 roku życia jeździł „maluchami”
i co jakiś czas je wymieniał, więc
podejrzewam, że 3 lub 4 na pewno
się u niego przewinęły, dopóki nie
sprowadził swojego Henia (ja go
tak nazwałam i tak już zostało).
Henio ma nawet swoją stronę
na fb: https://www.facebook.
com/Radzio126p . Na Radka pasja
łatwo przeszła z dziadka, bo on od
zawsze miał smykałkę do napraw
i prowadzenia samochodów. A z
Radkiem jesteśmy parą od czterech
lat i automatycznie ta pasja… jakoś
przeszła na mnie (śmiech).
Czy historia tego podrywu też
była związana z motoryzacją?
Poznaliśmy się w sumie przez
„maluchy”, bo za pierwszym razem
spotkałam Radka, jak jechał tym
samochodem, a potem Fiaty nam
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towarzyszyły (zwłaszcza Henio) w
dalszym życiu i poznawaniu się.
Twój Fiat także ma imię?
Mój Fiat ma na imię Marylka
- takie śmieszne imię wybrałam
(śmiech). Nie ma jeszcze swojej
strony na FB, bo uważam, że nie
jest na tyle reprezentatywna. Może
kiedyś, jak będę dłużej nią jeździć...
W jakim stanie je kupiliście i co
przy nich zrobiliście do tej pory?
Z tego co wiem, Radek włożył w
Henia naprawdę dużo sił i pieniędzy jednocześnie. Jak przy każdym,
tak „wiekowym” aucie – było wiele
pracy, wiele do poprawy, do wymiany... Bez tego się nie obejdzie!
Dobrze, że wiele części nadal
można kupić w sklepach (śmiech) i
prawie wszystko zostało wymienione na nowe. Ma go już kilka lat, a
bez podstawowych wymian, Henio
daleko by nie zajechał…
U mnie również nie było kolorowo, od marca do czerwca tego roku
czyściliśmy (w ramach możliwości) każdą część silnika, został on
przemalowany, głowica została
splanowana na 2mm, wszystkie
filtry zostały wymienione, rozrząd
również... Chciałam mieć pewność,
że jak pojedziemy na jakiś zlot, to
Maryla da radę dojechać i wrócić na
kołach. Opony były także zmieniane, hamulce i liczne przewody... Na-

prawdę, chyba nie ma takiej rzeczy,
której bym w niej nie wymieniła na
nową (śmiech).
Oddajecie je czasem w ręce
mechanika?
Nigdy nie oddajemy ich do
mechaników z tego względu,
że są to samochody, które dość
łatwo można naprawić, jak się wie
w jaki sposób. Poza tym mamy
znajomych, którzy oddają auta do
mechaników, a potem są bardziej
niezadowoleni po naprawie, niż
przed... Oczywiście zdarzają się
mechanicy, którzy zrobią wszystko
jak trzeba, ale o takich naprawdę
jest ciężko. Poza tym sam fakt, że
robimy przy nich sami, od podstaw,
sprawia, że to nie jest tylko auto,
ale nasz przyjaciel! Nie jest przedmiotem, a staje się pełnoprawnym
członkiem rodziny. I to jest właśnie
fajne. No a ja, jako kobieta, wręcz
nalegałam, by być przy wszystkich
pracach przy mojej Marylce i chłonąć wiedzę od Radka.
Staracie się jak najwięcej
zachować z oryginału, czy raczej
dostosowujecie Fiaty do indywidualnych potrzeb?
Raczej przerabiamy je do indywidualnych potrzeb. Oczywiście
nie jest to „wiejski tuning”, ale
obniżenie samochodu, dołożenie
innych felg (niż oryginalne), inne

zderzaki, halogeny, inny kolor
klapy, przyciemnione szyby. To
raczej małe zmiany, jednak znajdą
się i tacy, którym „gleba” (obniżenie) i wygląd inny, niż oryginał
przeszkadza i nie omieszkają nam
to wytknąć (śmiech). Ale zazwyczaj
jest więcej pozytywnych ocen, niż
hejtujących głosów. Oryginałów
jest jednak sporo, a my nie chcemy
się na tym wzorować - chcemy
zrobić coś, co by pasowało do
nas samych, naszych charakterów
i temperamentów. Ach, no i
oczywiście półki na głośniki,
odpowiedni bass, radio - to u nas
norma! Albo głośno, albo wcale
(śmiech).
Sama wybierałaś swojego Fiata?
Czy trudno było kupić coś w dobrym stanie?
Ja to jestem w gorącej wodzie
kąpana! (śmiech) Chciałabym
już, tutaj, teraz, natychmiast coś
znaleźć, kupić i zacząć działać! A tu
nie... Szukaliśmy naprawdę długo,
a może mi się tylko tak wydaje,
bo jestem niecierpliwa. Marylka
nie była „tą pierwszą i jedyną”.
Najpierw pojechaliśmy z naszym
kolegą zobaczyć takiego, limonkowego malucha. Prawie 200 km
w jedną stronę, z lawetą, zimno
jak pierun, ciemno, my po pracy...
Zajechaliśmy na miejsce koło 21
godziny. Podjeżdżamy, mgła, cicho,

zimno na podwórku, a „maluch”
stoi. Na środku, przed stodołą. Ja
tylko wysiadłam i od razu chciałam
wsiadać z powrotem, i wracać do
Wrocławia.
Zakochałam się w nim, bo środek
miał cały beżowy, ale nie byłam
przygotowana na to, co zobaczyłam
na miejscu! Fiat był z korozją, która
go wręcz pożerała, ledwo dało się
go odpalić (to akurat nie problem,
bo przecież była laweta), ale jak
Radek z kolegą położyli się pod samochodem, by sprawdzić jak wyglądają progi i podłoga - to usłyszałam
same niecenzuralne słowa! Facet,
który go sprzedawał to totalny laik,
nie mający pojęcia o stanie samochodu, a przez telefon usłyszeliśmy,
że ma tylko „trochę dziurek”. One
okazały się być wielkimi dziurami, w
które można było włożyć całą rękę z
barkiem! No i zdjęcia nie oddawały
tej całej brzydoty, jaką zobaczyliśmy
na miejscu. Chcieliśmy negocjować
cenę i dać max 800 zł, by odzyskać
chociaż to ładne wnętrze (które o
dziwo się zachowało), ale sprzedający nagle powiedział, że za 1500 zł
to on sprzeda swojemu sąsiadowi.
I najlepsze jest to, że właściciel nie
dał sobie wmówić, że z samochodem jest coś nie tak, choć niedługo
będzie można tym jeździć tylko jak
Fred Flinston - nogami po asfalcie!
(śmiech) Wróciłam trochę zła, zażenowana, ale nadal miałam siłę, by
szukać dalej…
Drugie podejście było lepsze?
Kilka tygodni później, po codziennym siedzeniu na różnych portalach
ogłoszeniowych, znalazłam moją
perełkę! Niedaleko, bo w Wałbrzychu i najważniejsze - wróciliśmy nią
na kołach! Sprzedawca był prawie
tak samo zapalony do naprawiania
starych aut jak my i od razu po
sprzedaży malucha, pojechał kupić
poloneza (śmiech).

wielu pasjonatów tej marki, wielu
z nich to nasi dobrzy znajomi.
No i we Wrocławiu mamy duże
wsparcie - a zawsze raźniej jechać
na zlot paczką, jakby coś się stało
(śmiech).

Czy ten model wyróżnia się na
drodze i zwraca uwagę? Zagadują Cię ludzie, gdy się nim gdzieś
zatrzymujesz?
Jak każdy samochód starej
daty, który dość żwawo porusza
się na drodze - wzbudza sensację
(śmiech). Są to samochody już
nieprodukowane, nie można pójść
Czy te emocje nadal Ci todo salonu i wybrać sobie model
warzyszą? Masz frajdę z jazdy
i kolor, który nam pasuje. Sami
„maluszkiem”?
musimy wszystko ulepszać, szukać
Pewnie, że tak! W ogóle każdy ma- rozwiązań, by nie zaprzepaścić
luch pachnie inaczej, dlatego są tak filaru polskiej motoryzacji. Może
wyjątkowe. Inaczej się jeździ, inaczej dlatego u wielu ludzi wzbudza on
odczuwa się narastającą prędkość.
nostalgię, przywołuje wspomnieTo czysta adrenalina połączona z
nia, gdyż kiedyś tylko one poruszamiłością i pasją. Zapewne, nie tylko
ły się po drogach. Także owszem,
ja mam takie zdanie (śmiech).
maluchy przyciągają uwagę przechodniów i kierujących, starych,
Poruszacie się nimi na co
jak i młodych… Zdarza się, że ktoś
dzień, czy raczej „od święta”?
zagada. Ale to normalne. NiektóJa swoją Marylkę już schowałam rzy z czystej ciekawości pytają,
na sen zimowy w garażu, gdzie
jak dalej sprawują się maluchy na
będzie co jakiś czas odpalana, ale
drogach, a inni - by przypomnieć
na pewno nie wyjedzie na śnieg.
sobie swoje „stare, dobre czasy”.
Szkoda mi samochodu, a wiem, że
sól i śnieg na pewno nie pomogą
Jeździcie razem na jakieś zloty?
mi w zwalczaniu korozji, która
Znacie wielu pasjonatów tej marki?
gdzieniegdzie się już pojawiła (noPewnie, że jeździmy! Ale Radek
tabene kupiłam już nową podłogę był na większej ilości zlotów.
dla niej!). Radek zazwyczaj też
Ja z nim byłam rok temu (jego
chowa Henia, zwłaszcza na śnieg,
Heniem) na beskidzkim u naszych
ale on jeździ częściej ode mnie,
kochanych kolegów w Węgierskiej
aż do momentu, gdy nie zobaczy
Górce. Za to w tym roku wybrapłatków śniegu spadających z
liśmy się na ogólnopolski zlot do
nieba (śmiech). Ogólnie, to na co
Krakowa. No i jeszcze jakieś małe,
dzień posiadamy inne samochody, jednodniowe zloty, ale to blisko u
którymi dojeżdżamy do pracy, więc nas (na placu Solnym we WrocłaFiaty są jednak „od święta”.
wiu, czy w Oławie). Znamy bardzo
Do zrobienia w Maryli była na
pewno zbieżność, bo luz na kierownicy był nieziemski, no i hamulce
- to było widać i czuć podczas jazdy.
I tak się zaczęła moja przygoda!
Wracałam z takim „bananem” na
twarzy z zachwytu, że aż się cała
trzęsłam (śmiech).

Mieliście już jakieś przygody w
trasie? Jak sobie wtedy poradziliście?
Staramy się tak przygotowywać
samochody, by nic większego się
nie zepsuło po drodze, zwłaszcza,
jak jedziemy w dłuższą trasę. Ja
miałam kilka małych przygód
w drodze do Krakowa, ale nie
były to postoje dłuższe, niż kilka
minut, więc nie biorę tego pod
uwagę jako usterka (śmiech). Za
to w samym Krakowie musieliśmy
już szukać dla mnie filtra powietrza, bo stary się rozpadł i prawie
zatkał gaźnik.
Czyli stary samochód trzeba
traktować łagodniej i lepiej? Bardziej zapobiegać usterkom?
Zawsze traktujemy je łagodniej
i lepiej, bo jak wcześniej mówiłam,
nie jest to zwykły samochód, a nasz
przyjaciel, a każdemu przyjacielowi
- trzeba czasem pomóc (śmiech).
Wymiany na bieżąco to w sumie
podstawa i jedyna reguła, żeby
zapobiegać jakimkolwiek usterkom.
Jakie macie plany na przyszłość związane z Marylką i
Heniem, a może w planie kolejny
nabytek?
Raczej żadnych następnych „maluchów” nie będzie, bynajmniej nie
teraz, nie w tym, ani w przyszłym
roku. A z resztą, to czas pokaże...
Mamy kilka planów, zwłaszcza z
Heniem, ale wolimy nie mówić, by
nie zapeszać, ani nie zdradzać za
wiele (śmiech). 
EDYTA WRUCHA
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podróże

podróże

Niesamowita, motocyklowa podróż

Marty Owczarek

Dwudziestego pierwszego maja 2013 r upłynęło dokładnie 888 dni od zakończenia naszej (podróżuje wspólnie z partnerem Bartkiem Skowrońskim) podróży dookoła świata.

P
SUZUKI DR 200
Marty Owczarek
wywołuje ironiczny
śmiech u amatorów dwóch kółek
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ostanowiliśmy uczcić ten dzień wyruszając
kolejny raz w drogę, gdyż pomimo usilnych
prób powrotu do „normalnego” życia nie byliśmy w stanie dłużej wytrzymać za biurkiem.
Odważyliśmy się „rzucić wszystko” jeszcze raz. Było to
o wiele trudniejsze, niż za pierwszym razem, gdyż teraz
dobrze wiedzieliśmy, jak trudny potrafi być powrót.
Naszym celem był Pamir. Jedna z teorii głosi, że nazwa Pamir wywodzi się ze staroperskiego Poy -e merh
i oznacza Kraj u Stóp Słońca. Chcieliśmy dotrzeć aż do
Afganistanu, a dokładnie Korytarza Wachańskiego:
wąskiego pasa ziemi leżącego pomiędzy dzisiejszym
Tadżykistanem a Pakistanem, którym u schyłku dziewiętnastego wieku rozgraniczono rosyjską i brytyjską
strefę wpływów w Azji.
Jak się tam dostać? Nie chcieliśmy „teleportować się”
przy użyciu samolotu. Taka podróż byłaby kompletnie wyrwana z kontekstu. Dlatego całą trasę z Polski
przemierzyliśmy powoli, lądem, poznając dokładnie
po drodze jeden z rejonów świata, który od dawna nas
intrygował i stanowił wielki znak zapytania: przesyconą
historią i legendami Azję Środkową, rubieże sowieckiego „Imperium”. Chcieliśmy spokojnie rejestrować i
smakować wszystkie zachodzące zmiany, zrozumieć je

i powiązać w całość. Dzięki temu rzeczywistość, jaką
zastaliśmy u celu, ujrzeliśmy jako mniej lub bardziej
logiczną konsekwencję tego, w co stopniowo zanurzaliśmy się z każdym przejechanym na wschód kilometrem.
Przy takim założeniu środek transportu, jaki wybraliśmy, może wydać się co najmniej zaskakujący. Wyruszyliśmy bowiem na dwóch motocyklach, a wiadomo,
że co jak co, ale motocykle delikatnie mówiąc nie
kojarzą się z leniwym przemieszczaniem. Jeśli jednak
przyjrzeć się naszym „demonom prędkości”, wszystko
staje się jasne. O ile jeszcze bartkowa Suzuki DR 650
znajduje jako takie uznanie w oczach amatorów dwóch
kółek, o tyle Suzuki DR 200 Marty wywołuje ironiczny,
wręcz graniczący z politowaniem uśmiech.
Po przejechaniu Litwy, Łotwy, Estonii i fińskiej Karelii
wjeżdżamy do Rosji. Bocznymi, leśnymi drogami tajgi,
mijając maleńkie wsie i podupadające choć wciąż
urokliwe cerkwie, kierujemy się w stronę Uralu, gdzie
przekraczamy granicę Europy i Azji. Tu dopada nas z
pozoru niewinna rosyjska plaga: atak miliardów motyli
zwanych baboczką. Jest ich tak wiele, jak byśmy przedzierali się przez burzę śnieżną. Nie jesteśmy w stanie
poruszać się szybciej niż 20km/h, gdyż inaczej motylki
roztrzaskują się o nas i tracimy widoczność. W takich

warunkach przecinamy Ural najdalej wysuniętym na
północ przejazdem, nieopodal wsi o nazwie Kytłym.
Od tego momentu odbijamy na południe, w stronę
Kazachstanu. Docieramy nad wyschnięte Morze Aralskie i przekonujemy się, jak tragiczne mogą być skutki
sowieckiego eksperymentu rolniczego. W Kazachstanie po cichu przedostajemy się z pomocą rosyjskich inżynierów na teren zamkniętego „gwiezdnego miasta”
Bajkonuru, skąd startują promy kosmiczne.
Kolejny kraj na naszej trasie to Kirgistan, gdzie wjeżdżamy nareszcie w wysokie góry. Szukamy zapomnianych przejazdów i zagubionych dolin, ścigamy się z
końmi, przyglądamy się życiu jednych z ostatnich nomadów, a Bartek o mały włos nie porywa panny młodej.
Dowiadujemy się również, dlaczego Kirgizi nienawidzą
się z Uzbekami, słuchamy opowieści o krwawych rozruchach, jakie ogarnęły kraj po rozpadzie ZSRR.
W końcu wjeżdżamy do Tadżykistanu i Pamiru.
Znaleźliśmy się „Pod Stopami Słońca” To najpiękniejszy
zakątek byłego Związku Radzieckiego, jaki zobaczyliśmy. Ale jednocześnie najuboższy, a do tego to właśnie
tu miała miejsce jedna z najkrwawszych wojen domowych, jakie wybuchły po rozpadzie ZSRR. Jesteśmy też
świadkami zaanektowania części terytorium Pamiru
przez chińskie wojsko.
W Tadżykistanie udaje nam się zdobyć afgańską
wizę i pozwolenia motocyklowe. Mimo to granica jest
zamknięta – oficjalnie z powodu epidemii cholery.
Po wielu dniach oczekiwania wjeżdżamy wreszcie do
Korytarza Wachańskiego. Afganistan brzmi groźnie – ale
Korytarz Wachański to zakątek
tak odcięty od reszty świata, że
nie dotarły tu nawet działania
wojenne. Lecz to, co ujrzeliśmy,

zaparło nam dech. To miejsce, gdzie czas zatrzymał się
sto lat temu – bo od czasu stworzenia Korytarza życie
w zasadzie nie uległo tu zmianie. To nie tylko podróż na
koniec świata, to przede wszystkim podróż w czasie.
Od tego momentu zaczynamy wracać. Wcześniej
jednak odwiedzamy policyjny Uzbekistan a następnie
Turkmenistan, straszno-śmieszną despotię, gdzie nazwy miesięcy ponazywano imionami rodziny prezydenta a ludzie zostali zmuszeni do czczenia napisanej
przez swego przywódcę świętej księgi, po przeczytaniu której idzie się prosto do nieba. Tu stajemy u Bram
Piekła – ogromnego ziejącego ogniem krateru powstałego na skutek eksplozji przy próbach odwiertu.
Podróż po Azji Środkowej dobiega końca. Jednak
jeszcze nie wracamy do domu. Zanim to się stanie,
przejeżdżamy zaskakujący Iran, który okazał się być
zaprzeczeniem wszystkiego, co się o nim mówi w
mediach. Potem zwariowana zima na Półwyspie Arabskim, lecz to już inna opowieść.
Gdy pod koniec lutego szykujemy się wreszcie do
przepłynięcia razem z motocyklami na Czarny Ląd, nagle odkrywamy, że… wkrótce będzie nas więcej. W tej
sytuacji postanawiamy przyjechać na trochę do Polski.
Tym razem wiemy, że to nie powrót, a tylko wyjątkowa
przerwa w podróży.

20km/h

czasem podróżuje się z taką
prędkością ze
względu na warunki pogodowe

MARTA OWCZAREK
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quady

quady
się dużym zainteresowaniem. Wstawiam tam relacje
oraz zdjęcia z treningów i zawodów. Wiadomości i
komentarze, które dostaję, czasem dają naprawdę
dużą motywację.
Z zewnątrz jazda quadem sprawia wrażenie, że
siła fizyczna jest bardzo w niej potrzebna? Na ile
jest wyczerpująca, jak ładujesz baterie i dbasz o
swoją kondycję?
Siła fizyczna jak i dobra kondycja jest bardzo potrzebna, szczególnie w dyscyplinie, w której startuję,
czyli cross country. Wyścig trwa 1.5 h i trzeba odpowiednio rozłożyć swoje siły. Kondycyjnie i siłowo
staram się ćwiczyć przynajmniej 3 razy w tygodniu,
często są to treningi na rowerze.

K
arolina Karolewicz
- drobna zawodniczka
o twardym charakterze!

Największą pasją Karoliny Karolewicz są quady, a największym marzeniem
start w Dakarze. Konsekwentnie do niego dąży, choć nie jest łatwo.

J

ak w tym momencie swojego życia chciałabyś widzieć swoją przyszłość?
Swoją przyszłość na pewno wiążę z quadem.
Za rok może wystartuję w rajdach długodystansowych Baja, co będzie kolejnym krokiem do startu w
Dakarze, który jest marzeniem każdego zawodnika.
Skąd się wzięło zafascynowanie quadami? Od
początku wiedziałaś, że chcesz robić właśnie to?
Od zawsze kręciły mnie motocykle i quady, a pasja
przyszła sama - nikt ze znajomych ani rodziny się tym
nie interesował. Kiedy rodzice w końcu kupili mi pierwszego, chińskiego quada do zabawy, mieli nadzieję, że
szybko mi się znudzi. Jak widać nic bardziej mylnego,
im dłużej jeździłam, tym bardziej to kochałam.

RAFAŁ SONIK uścisk jego dłoni i
rozmowa z takim
zawodnikiem to
spełnienie jednego
z marzeń Karoliny.
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Zaakceptowali to od razu? I pomysł, żeby
startować w zawodach też?
Nie od razu, długo musiałam ich namawiać,
szczególnie mamę na start w zawodach. Ale ja jestem
bardzo uparta i wiedzieli, że nie odpuszczę.
Ta cecha charakteru przydaje Ci się też w zawodach i dążeniu do wyznaczonego celu? Łatwo to się
nie poddajesz?

To jest jedna z najbardziej potrzebnych cech, bo
osoba, która się łatwo poddaje nie ma czego tu szukać.
Ten sport jest bardzo nieprzewidywalny, nigdy nie
wiadomo kiedy komuś się coś zepsuje czy zaliczy wywrotkę, dlatego zawsze trzeba myśleć pozytywnie!
Kto Cię teraz wspiera w Twojej pasji?
Wspierają mnie przede wszystkim moi rodzice. Pod
koniec ubiegłego roku wygrałam konkurs „It’s your life
just take it”, organizowany przez Kruger&Matz i otrzymałam 20 tysięcy złotych na rozwój pasji, dzięki czemu
w tym sezonie mogę dalej brać udział w zawodach.
Należę również do Klubu Motorowego KM Szczecin
oraz do Fundacji Młodzi Rajdowcy.
Rówieśnicy kibicowali Ci? Miałaś wśród nich
zrozumienie czy przyjaciół/ek szukasz raczej w
środowisku sportowym?
Właśnie skończyłam liceum o profilu policyjno-prawnym, jestem na etapie wybierania kierunku
studiów. Szczerze mówiąc, wśród rówieśników praktycznie nikt nie interesował się tym co robię. Więcej
znajomych mam właśnie w środowisku sportowym.
Prowadzę też fanpage’a na facebooku (https://www.
facebook.com/karolina.karolewicz.3), który cieszy

Czy ten sport bywa niebezpieczny? Zdarzają się
kontuzje, wywrotki? Tobie też?
Ten sport jest bardzo niebezpieczny. Kontuzji
jest oczywiście mnóstwo, wywrotki na quadach
zdarzają się rzadziej, niż na crossach, ale też nie są
czymś nadzwyczajnym. Ja miałam kilka groźnie
wyglądających wypadków, z czego najgorszy miał
miejsce dość niedawno na torze, kiedy urwał mi się
drążek kierowniczy przy zjeździe ze stromej góry.
Uderzenie było na tyle mocne, że nie pamiętam
ani momentu wypadku, ani tego co było po nim.
Na szczęście nic poważnego się nie stało, oprócz
sporych zniszczeń quada.

Jaka była do tej pory najtrudniejsza sytuacja,
jaka spotkała Cię na zawodach?
Specjalna dieta też jest potrzebna? A zimą także
Nie wiem jaka była najtrudniejsza, ale bardzo
kontynuujesz plan treningowy, czy robisz sobie
dołujący był mój cały poprzedni sezon. Startowałam w
„wakacje”?
Pucharze Polski, ale praktycznie na każdych zawodach
Ja nie stosuję żadnej diety, a zimą też trenuję, bo bez mój quad się psuł i traciłam wywalczone miejsca.
tego ciężko byłoby utrzymać dobrą kondycję.
W tej trudnej sytuacji może była też chwila, która
Potrafisz wyjazdy na zawody i treningi połączyć dała Ci najwięcej szczęścia?
z nauką? Było/będzie trudno?
Myślę, że było to pierwsze spotkanie ze zwycięzcą
Do tej pory radziłam sobie bardzo dobrze, mimo, że rajdu Dakar- Rafałem Sonikiem. Uścisk dłoni i rozmowa
często opuszczałam lekcje - to udało mi się skończyć
z takim zawodnikiem to spełnienie jednego z moich
liceum z czerwonym paskiem na świadectwie. Dopiero marzeń.
teraz, kiedy idę na studia, tak naprawdę zaczynają się
schody, przede wszystkim dlatego, że będę mieszkać
Próbowałaś też swoich sił na motocyklu? Myślisz
130 km od domu i quada, a ze względu na zawody
o tym?
będę musiała opuszczać też sporo wykładów.
Niestety jestem dość niska i z większości motocykli
nie sięgam nawet do ziemi, co jest dużym utrudnieJak często trenujesz quadem?
niem. Mniejsze motocykle są za słabe, więc musiałaQuadem trenuje jeden, dwa dni w tygodniu po kilka bym pobawić się w przeróbki, a to dość kosztowne,
godzin. Często jest tak, że pomiędzy zawodami nie ma więc na razie odkładam to w czasie. Na pewno kiedyś
nawet czasu na takie treningi, bo sprzęt cały czas stoi
spróbuję swoich sił na dwóch kółkach.
u mechanika.
Czy jako kobieta bywasz dyskryminowana w męNie masz swojego quada treningowego? Czy jest skim sporcie? Środowisko Cię akceptuje, wspiera?
to drogi sport?
Rzadko się zdarza, żebym była dyskryminowana,
Niestety nie mam swojego quada treningowego.
większość mnie akceptuje i wspiera.
Ciężko mi jest utrzymać jeden sprzęt, a co dopiero
kupić i serwisować drugi. Jest to bardzo drogi sport,
Jak byś poleciła ten sport innym kobietom? Jak
ja w tym roku jeżdżę dalej tylko dzięki wygranej w
zachęciła? Dlaczego warto?
konkursie.
Gdy jeździsz liczysz się tylko Ty i motocykl czy quad.
Można się oderwać od rzeczywistości, poświęcić się
Co jeszcze przydałoby Ci się do dalszego rozwoju? pasji w pełni. Może nie jest łatwo rywalizować z saDo rozwoju przydałby mi się nowy quad w pełni
mymi mężczyznami, ale za to satysfakcja, kiedy się ich
przygotowany do zawodów, czyli przede wszystkim z
pokona - jest ogromna!
tuningowym zawieszeniem oraz pieniądze na dalsze
starty.
Jak wyglądały Twoje starty w 2016 roku?
Od początku sezonu startowałam w Pucharze Polski
Czy jazda quadem to też taktyka czy tylko jazda Cross Country, w klasie Quad 2k Junior. Wystartowałam
przed siebie? Trzeba myśleć o optymalnym torze
też w niemieckim Endurance Masters w Jänschwaljazdy, tempie, sposobie pokonania przeszkody?
de, gdzie przez awarię quada straciłam wywalczoną
Oczywiście, taktyka jest bardzo ważna. Najważniejpozycję i ostatecznie zajęłam 3 miejsce w klasie Ladys.
sze jest, żeby jechać równym tempem i rozłożyć swoje Pojawiłam się jeszcze na Broczyno Rally, gdzie zajęłam
siły na cały wyścig. Trzeba mieć oczy dookoła głowy,
1 pozycję w klasie Quad oraz zdobyłam tytuł najszybnigdy nie wiadomo kiedy pojawi się jakiś większy kaszego zawodnika rajdu. Treningowo wystartowałam
mień czy pień. Cross country charakteryzuje się tym, że również w Polskim Dakarze w Mielnie, na którym
nie jeździmy po płaskim, perfekcyjnie przygotowanym wyścig prowadził po plaży i piachu na wzór słynnych
torze, ale po lasach, polach, bagnach. Większość trasy
zawodów Le Touquet we Francji.
pokonujemy na stojąco, a w zakrętach składamy się na
quadzie. Technika jazdy jest tu bardzo ważna.
EDYTA WRUCHA
BIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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historia
Tamara
M
orozowiczówna
- pierwsza polska podróżniczka
motocyklowa

Najpierw szermierka, potem motocykle i podróże. Oto niesamowita
historia łodzianki, która była jedną z pierwszych Polek samotnie podróżujących jednośladem po Europie.

10.

10.1931r. „Dziennik Łódzki” na
swych łamach
donosił (pisownia wszystkich cytatów oryginalna):
Piękny wyczyn sportowy
łodzianki. W ubiegłym tygodniu
przybyła na motocyklu z Londynu do Łodzi znana sportowcom

również na maszynie nie zabierając
ze sobą nikogo.
Kobieta na motocyklu w Polsce w
tamtych czasach, mimo, że nie była
czymś niespotykanym, dalej stanowiła pewne novum, więc podróżą i
osobą Tamary zainteresowała się redakcja magazynu dla pań „Bluszcz”
i w kolejnych numerach zamieściła
wywiad z młoda motocyklistką i jej
wspomnienia z podróży „Europa z
Motocyklu”.
Według „Bluszczu” Morozowiczówna to „młode, jasnowłose i
jasnookie stworzenie, panieneczka,
trochę jakby onieśmielona(...)” Jak
się okazuje, pozory jednak mylą
– Tamara jako studentka Wyższej
Szkoły Handlowej w Warszawie
czynnie uprawiała sport - pływanie,
wioślarstwo, parała się szermierką,
i robiła to całkiem nieźle (po jedym
z turniejów szermierczych została
wyniesiona z sali na rękach przez
rozentuzjazmowaną publiczność).
W tym okresie pojawiają się też
marzenia o motocyklu, ale „zbyt
wielkie koszty i fatalny stan naszych
dróg” stają na przeszkodzie. Nie na
długo jednak. Oddając głos Stefanji
Podhorskiej-Okołów:
Ale los sprzyja blondaskowi.
Po skończeniu W.S.H. mała jedzie
do Londynu. Słucha socjologji w
School of Economics i lekcjami
francuskiego i gimnastyki dorabia
łódzkim szermierczyni Tamara
sobie... na motocykl.
Morozowiczówna. Dzielna sportKupuje maszynę marki Ariel,
smenka sama w ciągu dwudziestu
czterocylindrową, za poważną
dni przejechała na maszynie Ariel
sumę 75 funtów (na raty) i „przecie500 cm. zgórą 5400 klm. Po drodze ra motor” w weekendowych wyzwiedziła p. Morozowiczówna Fran- cieczkach po doskonałych szosach
cję, Hiszpanię, Włochy, Szwajcarię,
Anglii i Szkocji.
Niemcy, Austrję i Czechosłowację.
Kuszą jednak dalsze wycieczki.
Godnym podziwu jest fakt, że nasza Podczas wakacji Tamara wyprawiła
motocyklistka powraca do Londynu się na kontynent i podróżowała
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przez Francję, Włochy i Szwajcarię z
powrotem do Anglii, a we wrześniu
wyruszyła na opisywaną przez
„Dziennik Łódzki” podróż do Polski.
Z braku miejsca nie przytoczę całości zamieszczonych w „Bluszczu”
podróżnych wspomnień Morozowiczówny, tylko kilka wyjątków,
dających pojęcie o jej doświadczeniach w drodze.
Kochany Tatku! (...) Nie pisałam
przed wycieczką, bo myślałam, że
Babunia niepotrzebnieby się denerwowała, jako że u nas są uprzedzenia do motocykli, a tymczasem to
całkiem łagodne zwierzę, jeżeli z
nim po ludzku się obchodzić.
Fakt, że powody do zmartwienia
rodzina mieć mogła - jak Tamara
pisze: W Anglji niema egzaminów,
każdy za 5 sh. dostaje prawo jazdy –
wierzą w „gentelmeństwo” . Z takim
przygotowaniem nic dziwnego,
że młoda adeptka motocyklizmu
szybko zaliczyła pierwszą kraksę, o
czym wspominała lekko tak:
Otóż zaraz tego wieczora zrobiłam karygodny błąd, gdyż obejrzałam się podczas jazdy i to jeszcze
na zakręcie. Zawsze mówię, żeby
się nie oglądać, żeby tam nawet
złoty ptak rajskim głosem wołał, a
zgubnych skutków oglądania się
doświadczyła już żona Lota. Otóż
ja wprawdzie nie zamieniłam się
w słup soli, ale upadliśmy oboje z
cyklem, przyczem ja nabiłam sobie
nos, a on starł latarnię i zgiął pedał.
Nic zresztą ważnego, a przytem
uspokoiłam się znacznie, ponieważ
spodziewałam się, że nie obejdzie
się bez wypadku, więc lepiej, ze
napoczątku i niewielki.
Dalsza droga przebiegała już
bez większych przeszkód, chociaż
pogoda nie zawsze dopisywała:

(...)mgła coraz gęstsza, zaczyna
padać deszcz: ulewa i grzmoty.
Cieszyłam się na ten Simplon, a
tu jakbym jechała po dnie oceanu
a nie po wysokich górach. Woda
płynie strumieniami, jechać trzeba
b. wolno, bo nie można używać
hamulców, ale czekać też nie ma
czego. Deszcz po twarzy formalnie
bije. Dobra cyrkulacja krwi – myślę
sobie – ludzie płacą za masaż twarzy, a ja tu mam naturalny.
Natura miała i inne, zabawniejsze, sposoby utrudniania podróży
młodej motocyklistce:
Ale ulewa i grzmoty są niczem w
porównaniu z tem, czego używam,
gdy przyjdzie mijać olbrzymie stada
krów. Trzeba Ci wiedzieć, że podczas
jednej z wycieczek krowa wylazła
prosto na mnie, więc zatrąbiłam,
żeby zeszła z drogi. Na to ona odwróciła się, i jak nie wywinie młynka
zadniemi nogami! O mały włos
lampy mi nie zbiła. Wobec tego nie
mam wielkiego zaufania do jej koleżanek. Cielęta, jak to cielęta: stoją
naprzeciwko, i patrzą, i przysłuchują
się memu rozpaczliwemu trąbieniu.
Pastusi nie są o wiele madrzejsi od
swoich bydlątek i wydostać się z takiego interesu wymaga dużo czasu
i cierpliwości. Dla pewności jadę
od strony ściany, bo myślę sobie,
jeszcze która z nas (krowa, albo ja)
się wystraszy, to zawsze lepiej leźć
na skałę, niż tak w dół.
Napotkani po drodze ludzie
traktowali podróżniczkę zazwyczaj
serdecznie – na granicy włoskiej
celnicy napompowali mi gumy,
częstowali gorącą kawą(...) Robili,
co mogli, żeby mnie zatrzymać,
bo deszcz lał, jak podobno już
dawno nie było, ale że i tak byłam
mokra dokumentnie, więc było mi

wszystko jedno, a miałam nadzieję,
że może na dole pogoda lepsza.
Tamara miło wspominała również
napotkanych po drodze motocyklistów:
Czasem spotka się kogoś w
drodze, albo przy benzynie. Wtedy
jakiś czas jedzie się razem, dopóki
drogi przypadkowych towarzyszy
podróży się nie rozejdą. Motocykliści – to jakby zamknięty w sobie
klan. Łączy ich solidarność koleżeńska. Na flirty i zaczepki nikt nie ma
ani czasu, ani ochoty.
Trzeba jednak przyznać, że młoda
panna samotnie podróżująca na
motocyklu nierzadko wzbudzała po
drodze zaskoczenie swą osobą i czasami stawało się to dość uciążliwe:
W Milano znowu muszę stanąć,
bo klakson nie działa. Tłumy ludzi
mi się przyglądają, aż konna policja
musi ich rozpędzać.
(...) Pytam policjanta o hotel.
Ze dwudziestu ludzi odprowadza
mnie, a ja nie mogę się odczepić,
gdyż po wąziutkich uliczkach
nie można prędko jechać. (..)
Cykl umieszczam w wygodnym
hotelowym garażu. Picollo, pełen
ważności, asystuje mi, tłumy dzieci
i starszych przyglądają się, jakbym
pokazywała czarodziejskie sztuczki.
Zabawna sytuacja przydarzyła
się również Tamarze na granicy
polskiej: celnik rzuciwszy okiem
na moją fotografię w paszporcie,
spytał ze zdziwieniem: „A gdzież
ta żona?”. Poprostu wziął mnie za
mężczyznę.
Zamiłowanie do podróży i
obserwowania świata pozostało w
Tamarze na zawsze. Po ukończeniu
antropologii społecznej i ekonomii
w Londynie, Morozowiczówna
studiowała psychologię dziecięcą w

Genewie, a po studiach poświęciła
się badaniom etnograficznym m.in.
na Polesiu oraz pracy pedagogicznej
– nauczała historii społeczno-gospodarczej w warszawskich liceach.
W 1937r. wyszła za mąż za Józefa
Obrębskiego, z którym łączyła ją
praca etnograficzna. Czas wojny
Tamara spędziła w Polsce, dalej
nauczając, również na tajnych kompletach. W jej materiałach biograficznych pojawia się też wzmianka
o krótkotrwałej niewoli – zarówno
niemieckiej jak i rosyjskiej.
W latach 46-48 Obrębscy przebywali na Jamajce, gdzie prowadzili
etnograficzne badania terenowe.
W jesieni 1948 przenieśli się do Nowego Jorku, gdzie Tamara kontynuowała ścieżkę naukową – pracowała
nad doktoratem, nauczała i prowadziła badania z zakresu socjologii.
Tam też zmarła w 1974r.
DOROTA RAWICZ-LIPIŃSKA

Zamiłowanie do podróży i obserwowania świata pozostało
w TAMARZE
MOROZOWICZÓWNIE na
zawsze.

BIULETYN Polskiego Związku Motorowego

23

rajdy

rajdy

K
laudia Podkalicka
wygrała pierwszą rundę Mistrzostw
Polski i Europy Centralnej

Klaudia Podkalicka nowy sezon rajdowy rozpoczęła od zwycięstwa w Mistrzostwach
Polski i Europy Centralnej w klasie T2 w Drawsku.

J

edyna kobieta za kierownicą w rajdzie Baja
Drawsko była najszybsza na pierwszym
i drugim odcinku specjalnym, ostatni
ukończyła na drugim miejscu, co dało jej
zwycięstwo w klasie. Zgarniając maksimum punktów w swojej klasie T2, prowadzi w tej klasyfikacji
Mistrzostw. W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski
zajęła 7. miejsce.
- Bardzo cieszę się z mojego wyniku - mówi Klaudia
- widać rezultaty moich przygotowań, w tym kilometry spędzone za kierownicą mojego rajdowego
Pajero, ale także godziny treningów w samochodzie
przygotowanym do rajdów płaskich. Ciężka praca
procentuje. Wiem doskonale, że konkurencja jest
bardzo szybka, dlatego też zdaję sobie sprawę, że
muszę wciąż trenować, a mechanicy wciąż pracować
nad samochodem.
Klaudia Podkalicka jest kierowcą rajdowym i wyścigowym. Po latach spędzonych na torach wyścigowych,
zawodniczka rozpoczęła przygotowania do swojego
największego marzenia, czyli udziału w rajdzie Dakar.
W zawodach cross country bierze regularnie udział od
roku 2012, zdobywając wiele trofeów, w tym 2. miejsce
w klasie T2 w eliminacji Pucharu Świata - Baja Poland
2015. W ubiegłych latach w Baja Drawsko również
finiszowała na wysokich pozycjach, m.in. na 3. miejscu
w klasie T2 w roku 2014.
- Rajdy typu cross country to wciąż typowo męska
dyscyplina - dodaje Klaudia - tym bardziej moje
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zwycięstwo smakuje lepiej. Chciałabym, aby więcej
kobiet ścigało się w terenie, choć wiem ile wyrzeczeń to
kosztuje. Ale mój cel jest jeden - start w rajdzie Dakar.
Na początku roku zawodniczka podpisała kontrakt
sponsorski na udział w Mistrzostwach Polski w Rajdach
Terenowych oraz rundzie Pucharu Świata. Wygrana w
Drawsku daje dużą motywację i mobilizację do dalszej
pracy.
- Pozyskiwanie sponsorów to trudny i żmudny
proces, dlatego bardzo mnie cieszy roczny kontrakt
z firmą TOTAL - dodaje. - Postaram się wypaść jak
najlepiej i dostarczyć wiele satysfakcji moim kibicom i
partnerom.
Klaudia Podkalicka w sezonie 2016 i 2017
Jest kierowcą rajdowym i wyścigowym, ściga się
na torach i w terenie. 31-letnia Klaudia Podkalicka to
zdobywczyni drugiego miejsca w Pucharze Świata
(podczas rajdu Baja Poland), wicemistrzyni ADAC
Logan Cup i najszybsza kobieta w historii pucharu Kia
Lotos Race.
Klaudia jest również instruktorką doskonalenia
techniki jazdy, dziennikarką i specjalistką w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Córka Mariusza
Podkalickiego, wielokrotnego mistrza Polski w wyścigach samochodowych walczy o kolejne sukcesy w
roku 2017.
Startowała w wyścigach i rajdach. Teraz rozważa
udział w rajdach płaskich. Sezon 2017- 2018 chce

poświęcić na przygotowania. - Marzą mi się rajdowe
starty za kierownicą Forda Fiesty R5, który genialne się
prowadzi, jest świetny trakcyjnie i przede wszystkim,
dobrze przetestowany. Ścigają się nim w WRC na świecie i w Mistrzostwach Polski. To mój samochód marzeń
– mówi Podkalicka.
Jej największym marzeniem pozostaje Rajd Dakar.
Dlatego nie wysiada ze swojego, przygotowanego na
szybki offroad, Mitsubishi Pajero i przygotowuje się do
ścigania w Pucharze Świata Cross-Country oraz siedmiu tegorocznych rundach Mistrzostw Polski.
- Plany są bardzo ambitne. Startuję ponownie z moim
pilotem, Błażejem Czekanem. Oczywiście, będziemy
walczyć o zwycięstwo - i tu nie zamierzam odpuszczać.
Będzie ogień tak jak zawsze! – zapewnia Klaudia - oby
tylko w moim aucie było mniej awarii.
Na początku roku 2017 podpisała kontrakt sponsorski na udział w Mistrzostwach Polski w Rajdach
Terenowych oraz rundzie Pucharu Świata. - Pozyskiwanie sponsorów to trudny i żmudny proces, dlatego
bardzo mnie cieszy roczny kontrakt z firmą TOTAL
- dodaje.
Konkurencja w klasie samochodów produkcyjnych
T2, jest bardzo silna. W tegorocznych Mistrzostwach
Polski Cross-Country pojawi się około 12 załóg. Tu nie
ma amatorów, a wszyscy chcą wygrać. Pierwsza runda
rusza już 7 kwietnia. – Wracam po dość długiej przerwie
w rajdach terenowych, ostatnio startowałam we wrześniu
2016. Jest we mnie wielka chęć ścigania, odliczam dni do
startu. Czekam na ten moment z niecierpliwością – mówi
zawodniczka.
Swoją przygodę ze sportem samochodowym
rozpoczęła w wieku 13 lat. To jej największa fascynacja i kontynuacja rodzinnej tradycji. W wieku 15 lat
została członkiem i zawodnikiem Automobilklubu
Szczecińskiego, jako pilot i kierowca rozpoczęła starty
w rajdach samochodowych. W 2008 roku rozpoczęła
przygotowania do rajdu Dakar. Miała wystartować w
roli pilota Grzegorza Barana, w ciężarowym MAN-ie. Do Dakaru nie miała jednak szczęścia, bo właśnie
wtedy został odwołany.

Kolejne lata przyniosły udział w rajdach cross
country i sukcesy na podium. W 2016 roku było to III
miejsce w Pucharze Świata i Mistrzostwach Polski,
zdobyte w rajdzie Baja Poland oraz III miejsce w
Mistrzostwach Polski, wywalczone podczas imprezy
Baja Czarne. Klaudia ma na swoim koncie również
tytuł II wicemistrza Polski, zdobyty w roku 2015 i
tytuł II wicemistrza Europy Centralnej.
- Sezon 2016 był bardzo intensywny, czasami stresujący, naprawdę dużo się działo. Było wiele wygranych
odcinków i dobrze pojechanych rajdów, ale też mnóstwo
problemów z samochodem, które eliminowały nas z gry
– podsumowuje Podkalicka – Z tego powodu dwukrotnie nie mogliśmy ukończyć rajdu. Rund było sześć. Dwie
z nich nas wyeliminowały. Szkoda, bo były duże szanse
na tytuł Mistrza Polski w rajdach terenowych. Skończyło
się czwartym miejscem. Moim największym sukcesem
było trzecie miejsce w Baja Poland, w którym startowało
wiele znakomitych załóg - dodaje.
Mocnym akcentem na zakończenie sezonu był - już
po raz piąty - start w Rajdzie Barbórka i udział w legendarnym, widowiskowym Kryterium Asów na Karowej
w barwach Total Teamu, za kierownicą 360-konnego
Mitsubishi Lancera Evo VII. Wcześniej Klaudia startowała tam już m.in. za kierownicą Kii Picanto, 450-konnego
Subaru Impreza i Porsche Cayenne.
Jej pierwszy start w sezonie 2017, nastąpił właśnie
7 kwietnia, podczas rajdu Baja Drawsko (Drawsko
Pomorskie) - pierwszej rundy Rajdowych Mistrzostw
Polski Samochodów Terenowych. Ograniczony budżet nie pozwolił Klaudii na treningi za kierownicą
Mitsubishi Pajero.
- Drawsko to długie odcinki, liczące nawet po
230 km i bardzo szybkie, ale to właśnie lubię w tym
sporcie najbardziej. Nie przepadam za krótkimi,
dziurawymi oesami. Zachęcam do kibicowania.
Dzięki monitoringowi GPS, nasze wyniki na bieżąco
można śledzić na stronach rajdu. Jeśli zechcecie
osobiście pojawić się na trasie, tym bardziej, będzie
mi niezmiernie miło – zaprasza Klaudia.


KLAUDIA
PODKALICKA
swoją przygodę ze
sportem samochodowym rozpoczęła
w wieku 13 lat.
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motocross

cross country

M
ilena Sawicka
- wybuchowa osobowość w motocrossie
Jest młodą, świetnie zapowiadającą się zawodniczką. Dużo trenuje, a jej tegorocznym celem jest udział w zdobycie tytułu Mistrzyni Polski Strefy Zachodniej.
Jak tylko pozwala mi na to czas. Przeważnie jest to
raz w tygodniu, najczęściej na weekend. Jak mamy
więcej czasu to uda nam się wyskoczyć 2 razy w ciągu
tygodnia. Jestem świadoma, że jest to zdecydowanie za
mało. Na dłuższy trening wybieramy tor w Pile. Jedziemy wtedy trenować na cały dzień, natomiast w ciągu
tygodnia wybieramy tor w Obornikach Wielkopolskich.
Ciężko pogodzić życie codzienne z pasją?
Ciężko jest nam pogodzić studia, pracę i codzienne
obowiązki. Niestety przekłada się to małą ilość treningów
i wyniki. Gdybyśmy mieli choć więcej czasu, to z pewnością poświęcalibyśmy go na treningi na torze z Hondami.

W

Największym
motomarzeniem
MILENY
SAWICKIEJ jest
Honda CRF 250
z rozrusznikiem.
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Co sprawia Tobie największe trudności?
Zdecydowanie opanowanie nerwów. Jestem dość
wybuchową osobą i jak tylko coś mi nie wychodzi to od
razu zaczynam się mega denerwować i nie mogę opanować nerwów. A tak poza tym, to dużą trudność sprawiają
mi same starty w Motocrossie, choć dużo czasu poświęcam na ich trenowanie. Są moją największą bolączką.

minionym sezonie uczestniczyłaś w
Mistrzostwach Strefy Polski Zachodniej Motocross. Co wpłynęło na
wybór właśnie tej dyscypliny?
Gdy miałam około 12 lat, tato zabrał mnie po raz
pierwszy na zawody motocross, które odbyły się na „Kaczych Dołach” we Wschowie. Bardzo mi się ta dyscyplina
Startowałaś kiedykolwiek w innych dyscyplinach?
spodobała. Wtedy pomyślałam: „jak bardzo bym chciała
Nie miałam okazji. Chciałabym spróbować swoich sił
się ścigać”. Od tamtej pory brałam udział w każdych za- w Cross Country, ale kwestie finansowe nie pozwalają
wodach organizowanych na moim terenie, ale niestety
mi na to.
tylko jako wierny kibic. Na szczęście, od jakiegoś czasu
się to zmieniło. Teraz sama jestem zawodnikiem.
Jakie są Twoje plany na nachodzący sezon?
Uczestnictwo w Mistrzostwach Strefy Polski ZaW zawodach brałaś udział wraz ze swoim narze- chodniej oraz w Mistrzostwach Polski w Motocrossie.
czonym. Jego pasja stała się Waszą, czy też jako
Oczywiście zdobycie jak najlepszych wyników i mam
pierwsza zaczęłaś jeździć?
nadzieję uda się stanąć na podium.
To właśnie dzięki niemu zaczęłam jeździć motocyklem i startować profesjonalnie w Motocrossie. U
Czy masz wsparcie sponsorów i czy trudno jest o
rodziców nie było wcześniej żadnej mowy o motocyklu, nie w dzisiejszych czasach?
a tym bardziej o zawodach, z tego względu, iż jestem jeMoimi sponsorami są rodzice. Sami z Przemkiem
dynaczką i bardzo się o jedyną córkę martwią. Tatę dało- jesteśmy dla siebie sponsorami. Trudno jest nam
by radę uprosić, ale była też mama, która kategorycznie znaleźć osoby, które nam pomogą finansowo, ale mam
mówiła nie. Do tej pory jak wyjeżdżamy na zawody to
głęboka nadzieje że to nadrobimy.
bardzo to przeżywają i się martwią (szczególnie mama).
Kto Cię najbardziej inspiruje w Twojej pasji?
Jak przygotowujesz się do zawodów? Wspólnie
Oczywiście gwiazda Enduro Tadeusz Błażusiak. Poserwisujecie motocykle?
dziwiam go za jego talent, wytrwałość i ciężką pracę.
Staram się jak najczęściej trenować, jak tylko mi na
to czas pozwala. Przeważnie jest to raz w tygodniu, ale
Jakie są Twoje marzenia motomarzenia?
też i 2 jak możemy więcej czasu wygospodarować. Do
Moim największym motomarzeniem jest Honda crf
moich obowiązków należy przede wszystkim mycie
250 2017r. z ROZRUSZNIKIEM. Mam troszkę problemy
obydwu motocykli, pranie i nasączanie lubrykantami
z odpaleniem mojego motocykla i właśnie ta Honda
filtrów powietrza, konserwacja hamulców przednich i
by mnie w tym wyręczyła ;) Natomiast drugim w kolejtylnych oraz łożyskowanie i zmiana settingów zawieności marzeniem, na tym motoetapie, jest zdobycie
szenia. Reszta należy do Przemka ;)
tytułu Mistrzyni Polski Strefy Zachodniej. By się ziściło
muszę dużo trenować! 
Dużo trenujesz w trakcie trwania sezonu? Gdzie
najczęściej odbywają się Twoje treningi?
AUTOR: EDYTA WRUCHA

D
ominika Orlik zajmuje
2 miejsce w Cross Country w

DOMINIKA ORLIK
stawia sobie coraz
trudniejsze cele.

Biskupicach

„Cross Country w Biskupicach zakończyłam na 2 pozycji, ale to nie wynik był tutaj
najważniejszy, a to, że były to moje pierwsze zawody po kontuzji - czekałam na to aż 8
miesięcy!” opisuje swój start Dominika.

„

Półtorej godziny w ciężkim piachu, na trasie
pełnej podjazdów, zjazdów i muld. Było trudno… czyli dokładnie tak, jak lubię! Duże wyzwanie dla sprzętu i zawodnika, nie tylko pod
kątem techniki jazy, ale i kondycji! I co najważniejsze?
Mogę śmiało powiedzieć, że ciężka rehabilitacja, ostre
treningi i przygotowanie mentalne zrobiły swoje…
Było dobrze!
Przejechałam całe zawody bez postoju, ale nie
bez przygód! Ciekawie było już od pierwszego
kółka, ze startu wyszłam druga, ale po kilku zakrętach przebiłam się na pierwszą pozycję. W połowie
pierwszego okrążenia zawodnik jadący przede mną
na zjeździe nagle wyhamował, próbowałam go
wyminąć, ale niestety zabrakło dla mnie już miejsca
i sprawdziłam twardość podłoża… Było miękko,
dość przyjemnie, ale nie było czasu na leżakowanie,
więc szybko się podniosłam i goniłam dalej, już z
3 pozycji. Następne kilka kółek tasowałyśmy się z
dziewczynami bez przerwy, bardzo lubię taka jazdę
blisko innych zawodników. A zwłaszcza na takiej
trasie. Myślę że kibice, których na zawodach było
dużo, mieli na co popatrzeć! Swoją drogą dziękuję
wszystkim za taki doping na trasie, od razu jakoś
szybciej się jechało.
No ale najbardziej widowiskowo było pod koniec… Podjeżdżałam akurat pod podjazd, gaz trzeba
było 333mać, więc 333małam. Kiedy znalazłam
się już blisko szczytu i przyszedł czas, żeby trochę
odpuścić, mój KTM postanowił jednak pojechać
dalej, a właściwie polecić (jak się później okazało,
przez uszkodzoną podczas wypadku linkę gazu)…
I to prosto w sędziego zawodów i mojego kolegę
Przemka… Wybaczcie Panowie!

- 26 marca w Skrzypcu. 333macie kciuki! A ja bardzo
chciałabym podziękować wszystkim zawodnikom za
piękną walkę, mojemu dream teamowi za wsparcie,
kibicom za piękny doping oraz firmom, które mnie
wspierają: Motul Polska, Pirelli, Fox Head Polska,
Airoh Helmets, ekantor.pl, Kruger&Matz, sklepmoto46.pl, Dobre sklepy motocyklowe, Power 4
suspension oraz Ormeb Meble.
AUTOR: DOMINIKA ORLIK

Na szczęście nikomu nic się nie stało i wszyscy
podeszliśmy do tej sytuacji z dystansem. KTM został
powstrzymany od samotnej jazdy i już razem mogliśmy dokończyć zawody. Mimo krzywej kierownicy
(tak, to możliwe, skrzywiłam kierownicę w piachu
- niemożliwe nie istnieje) i obolałej pewnej części
ciała, skończyliśmy zawody na 2 pozycji!
Jestem bardzo zadowolona z mojego pierwszego
startu, zmiany sprzętu z sx’a na exc oraz dobrego
ustawienia. Utwardziłam zawieszenie, wysunęłam
półki, a na koła założyłam Pirelli scorpion 410, co
okazało się strzałem w 333. Jednak nie spoczywam
na laurach, od razu po powrocie zabrałam się za
treningi i przygotowania do następnych zawodów
BIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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Anita Osińska

i jej Sokół 600 RT z 1939 roku

Anita Osińska z Gnieźnieńskiego Klubu Motocykli Zabytkowych ClassiC opowiada
o swojej pasji, początkach przygody z motocyklami i niesamowitym motocyklu,
jakim jest Sokół 600 RT, którego jest właścicielką.

J

a chcę latać!
Moja motocyklowa przygoda zaczęła się od
przysługi. Pomogłam koledze z pracy w przygotowaniu dokumentów, a on w zamian za to
obiecał, że przewiezie mnie na swoim motocyklu. To
właśnie on wciągnął mnie w ten świat. Zabierał na zloty, wypady za miasto, przedstawił ludzi takich samych
jak on, zwariowanych na punkcie swoich motocykli. No
i jeszcze jedno… został w końcu moim mężem, ale to
już inna historia. Należał, a właściwie należy do Classic
Veteran Motorcycle Club Poland. Zaimponował mi
swoją wiedzą. Chwalił się ilością motocykli zabytkowych, których jak się później okazało rzeczywiście miał
sporo… tylko, że większość w skrzynkach ;-) Skrzynki
wypełnione były częściami czekającymi na złożenie w
kolejne kompletne motocykle.
Od tej pory moje życie toczyło się między Lesznem,
w którym mieszkałam i pracowałam, a Gnieznem
gdzie urywałam się na weekendy żeby pojeździć na
motocyklu razem z nim. Nawet nie zauważałam jak
spora część mojej wypłaty znikała na coraz bardziej
profesjonalny stój do jazdy, buty i gadżety motocyklowe. Jazda „jako plecak” mi odpowiadała i sprawiała
przyjemność. Myślałam, że tak będzie zawsze, dopóki
nie zobaczyłam dziewczyn samodzielnie prowadzących motocykle. Wydawało mi się, że to wyzwanie,
któremu nie sprostam. Do ślubu w białej, długiej
sukni pojechałam jeszcze siedząc jak amazonka na
tylnym siedzeniu Harley’a. Potem pojawiły się dzieci i
wszystkie wypady wyglądały tak, że cały Klub jechał
na motocyklach zabytkowych, a ja autem z dziećmi w
fotelikach zamykałam peleton. Cudownie było widzieć
tę „chmarę” motocykli przed sobą.
Pewnego dnia syn znajomej oświadczył, że wybiera
się na prawo jazdy na kategorię A. Wtedy pomyślałam,
że ja też chcę…teraz albo nigdy… to jest ten czas…
postanowiłam, że będę robić prawko na motocykl!!!
Jaka byłam dumna trzymając w ręce świstek z pozytywnym wynikiem egzaminu. Zdałam za pierwszym
razem, spełniłam marzenie – teraz nadeszła pora
rozejrzeć się za motocyklem. Szukałam, aż w końcu
znalazłam coś dla siebie na dobry początek. Jak mąż
usłyszał, że to Kawasaki to załamał ręce. Nie pasowało
to do weterańskiego charakteru klubu. Wyjaśniłam, że
to Estrella, piękny motocykl stylizowany na Triumpha
z lat 50-tych. Już pierwszego dnia pokonałam na nim
240 km na trasie Gniezno – Leszno i z powrotem.
Następny wyjazd to klubowa majówka do Srebrnej
Góry. Niestety moja podróż na motocyklu zakończyła
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się dość szybko. Dokładniej mówiąc już po 100
km, gdy z podporządkowanej wjechała we mnie
dziewczyna na skuterze i skończyło się na złamaniu
obojczyka. Policjant, który zjawił się w szpitalu, żeby
odnotować wypadek stwierdził, że teraz na pewno
o jednego motocyklistę a właściwie motocyklistkę
mniej na drodze. Oburzona, ścierając krew cieknącą
z brody odpowiedziałam, że moja przygoda dopiero
się zaczęła… Przerwa na rehabilitację zajęła rok.
Wychodząc ze szpitala poprosiłam męża żeby zawiózł
mnie i pokazał jak wygląda mój motocykl po wypadku.
Niestety moja Estrella do jazdy już się nie nadawała.
Przesiadłam się na „dziadka” czyli zabytkowy motocykl NSU ZD201 Super Lux z 1955 roku. Motor tym
razem zakupiony był w całości. Po ustawieniu tłoka
odpalił od pierwszego kopnięcia. Był pomalowany
pędzlem na granatowy kolor. Jak to kobieta chciałam
żeby wyglądał ładnie i postanowiłam, że przemaluje
go pod kolor oczu, czyli niebieski a właściwie błękitny.
Efekt przerósł moje oczekiwania. Mój piękny, NSU
przyciągał wzrok przechodniów szczególnie wtedy,
gdy prowadziłam go w błękitnej sukience. Jeżdżąc na
nim usłyszałam kiedyś niesamowity komplement, „że
nawet z motocykla potrafię zrobić sobie biżuterię”…
Na Zlocie Pojazdów Zabytkowych w Topaczu mój
NSU został dwukrotnie nagrodzony. Gdy na scenie
prezentowałam mój sprzęt, Krzysztof Ibisz zażartował,
że maluję motocykle pod kolor paznokci.
Moim nowym-starym motocyklem, przejechałam
ponad 900 km na III Rodzinnym Rajdzie Sokoła i Przyjaciół na Pojezierzu Drawskim, który przygotował Marek
z Grzegorzem – inicjatorzy rajdów Sokoła. Mimo, że
NSU to mały „bzyk” to dzielnie goniłam nim, a wręcz
siedziałam na ogonie wielkim motocyklom Sokół 600
i Sokół 1000. Od tej pory zakochałam się w weteranach. W Drawsku jeździłam w towarzystwie koleżanek
klubowych Madzi (DKW NZ201 Lux) oraz Danusi (Jawa
350). Byłam bardzo dumna, gdy wszystkie trzy jeździłyśmy w kurtkach z symbolami Klubu. Inna uczestniczka
rajdu, która jechała w wózku bocznym Sokoła 1000
zapytała dlaczego nie wsiądę na Sokoła z mężem?
Przecież tak jest łatwiej. Uśmiechnęłam się i odpowiedziałam: „wiesz, jak prowadzę mam większą frajdę”…
Ale ona chyba tego nie zrozumiała.
Jakiś czas później mąż wybrał się do znajomego
obejrzeć motocykle. Zadzwonił do mnie mówiąc:
„Kochanie wiozę dla Ciebie Triumpha – cieszysz się?”.
Szczerze? To byłam przerażona… Motocykle angiel-

skie mają wszystko na odwrót. Biegi, hamulec… jakiś
kosmos… Usłyszałam w słuchawce – „Spokojnie dasz
radę, wszystkiego Cię nauczę”. Od tej pory jeździłam
na zmianę NSU, „lansując” się w błękitnej sukni na
krótkich wypadach „wokół komina” i Triumphem na
dłuższe wycieczki.
Kolejny IV Rodzinny Rajd Sokoła organizowany
przez Edytę i Grześka tym razem odbył się po pięknym
Szlaku Orlich Gniazd na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jechałam Triumphem za prowadzącym cały peleton Sokołem 600. Byłam zadowolona, ponieważ tym
razem Sokoły goniły mnie. Rok później na V Rajdzie
Sokoła zrobiłam Triumphem ponad 600 kilometrów
po Górach Świętokrzyskich u Moniki i Mariusza oraz
Bożenki i Andrzeja.
Na tych sokołowych rajdach poznałam niesamowitych ludzi z całej Polski, jeżdżących na tych wspaniałych
motocyklach. Nie sposób ich wszystkich wymienić.
Jednym z nich jest Grzesiek, który odbywa coroczne
wypady Sokołem 600 po Europie. W siodle swojego
staruszka zwiedził Bałkany, Rumunię, Alpy, Czarnogórę i
Albanię. A zgodnie z maksymą: „cały świat przejedziesz
wokół – polskim motocyklem Sokół” – planuje podróż
dookoła świata. Trzymam kciuki za realizację marzenia.
Te niesamowite podróże zasługują na osobny artykuł.
Z kolei Marek z drugim Grzegorzem to miłośnicy
historii. Zbudowali motocykle Sokół 1000 z karabinami
przeciwlotniczymi wz. 30 na wózku bocznym i biorą
udział w licznych inscenizacjach i rekonstrukcjach
historycznych. Ich opowieści mogę słuchać
godzinami.
Od kilku sezonów mój mąż jeździ Sokołem 1000 z wózkiem bocznym, w którym wozi
nasze latorośle. Kompletował go i składał przez 13
długich lat. To jeden z tych skrzynkowych, o których
opowiadał mi na pierwszych randkach.
Podsumowując można powiedzieć, że miałam dwa
motocykle, czego chcieć więcej?… Ale jak się okazuje
jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia. Naoglądałam się Sokołów i nasłuchałam opowieści jakie to
wspaniałe polskie maszyny. Na rajdzie nauczyłam
się odpalać 600-tkę kolegi i zrobiłam małą rundę po
Muzeum Orła Białego w Suchedniowie. Maż o mało

nie zemdlał widząc mnie jeżdżącą Sokołem. Zawołał:
„Stop! Wystarczy! Zaraz o coś zahaczy! Pewnie nie wie
jak się zatrzymać”, a kolega Grzesiek na to: „Spokojnie!
Da radę! Znasz ją przecież”. Byłam bardzo wdzięczna
za użyczenie Sokoła, ponieważ wiem jak mężczyźni kochają swoje maszyny i jak ciężko im się z nimi rozstać.
Uczestnicząc w kolejnych rajdach Sokolarzy nawet
nie pomyślałam, że będę jedną z nich, że będę jeździć
Sokołem i to w dodatku jako jedyna dziewczyna w tym
towarzystwie. Czasami marzenia spełniają się szybciej
niż zdążymy o nich pomyśleć.
Nadarzyła się możliwość zakupu Sokoła 600. Nie
było nad czym się zastanawiać. Trzeba łapać okazję, bo
szybko może się nie powtórzyć.
Odrestaurowanie takiej maszyny to już jest wyzwanie… Mój Sokół 600 do renowacji trafił jednak w ręce
prawdziwego Mistrza… Arek sprawnie ocenił stan,
wypisał listę rzeczy do zrobienia,
kupienia i naprawy tak żeby motocykl
przywrócić do dawnej świetności. I
tu przydają się przyjaciele. Przód w
moim Sokole był uszkodzony tak, że
nie nadawał się do intensywnej jazdy.
Mariusz jak zawsze stanął na wysokości zadania, poruszył niebo i ziemię, aż

ANITA OSIŃSKA i
jej Sokół 600 RT
z 1939 roku.

BIULETYN Polskiego Związku Motorowego

29

pasja

pasja
M
ałgorzata Serbin
- motokobieta z pasją
Były kierowca wyścigowy legitymujący się siedmioma tytułami zdobytymi w Mistrzostwach Polski, startując jako jedyna kobieta w męskim gronie.

L

icencjonowany instruktor
techniki jazdy specjalizujący się w doskonaleniu
techniki jazdy na torach
wyścigowych. Członkini Zespołu
ds. Kobiet w PZM-ot. Współwłaścicielka spółki Serbin-Racing, firmy
zajmującej się organizacją eventów sportowych oraz szkoleń z
techniki jazdy na każdym poziomie
zaawansowania. Motocyklistka.
Menadżer kierowcy wyścigowego
Jakuba Litwina, prywatnie jego
mama.

Podobno już
jako małą
dziewczynkę
tata zabierał
Anitę Osińską
na motocykl.
Wtedy jazda ją
usypiała.
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znalazł piękny, oryginalny i nietknięty egzemplarz.
Do następnego i to w dodatku X Jubileuszowego
Rajdu Motocykli Zabytkowych „Śladami Piastów”
został już tylko rok. Już nawet nie pamiętam ile razy
nękałam Arka telefonami z zapytaniem jak tam mój
Sokół? Jak posuwają się prace? Co jeszcze zostało do
zrobienia? No i zawsze padało najważniejsze pytanie – czy zdąży do wiosny, żebym na naszym Rajdzie
mogła pojeździć Sokołem. Czasami bałam się, że moja
„upierdliwość” może odnieść odwrotny skutek. Arek
każdorazowo utwierdzał mnie w przekonaniu, że to
raczej się nie uda i pośpiech w renowacji sprzętu nie
jest wskazany. Motocykl trzeba odpalić, przetestować
i dopiero oddać w moje ręce wiedząc, że wszystko
chodzi jak w zegarku.
Termin rajdu zbliżał się nieubłaganie. Szykowałam
kreację na Bal Komandorski myśląc, że nie ma co liczyć,
że pierwszy raz odpalę mojego Sokoła na tej weterańskiej imprezie. Na tydzień przed imprezą mąż wybrał się
do Arka i przywiózł mi zrobionego Sokoła 600 w prezencie na 10 rocznicę ślubu… Piękniejszego prezentu
nie mogłam dostać :-) Nareszcie był… piękny, kremowo-czarny jak sobie wymarzyłam… MÓJ SOKÓŁ…
Kolejny motocykl, kolejne wyzwanie. Można powiedzieć, że prawie każdy motocykl zabytkowy odpala się
w inny sposób. Właśnie tego nowego odpalania musiałam się nauczyć. Za miesiąc mieliśmy wyjechać na
kolejny VI Rodzinny Rajd Sokoła tym razem na Suwalszczyznę do Marty i Staśka, a żeby jechać trzeba umieć
odpalać. Trochę się nakopałam, odprężając motocykl,
wykonują krok po kroku instrukcje Arka, Męża, dwóch
Grześków i Marka, aż w końcu udało mi się samodzielnie odpalić… Co za radość… Co za ulga! Dam radę!
Będę „latać” z innymi Sokołami!…
W między czasie niedaleko Gniezna w Wenecji pod
Żninem odbywał się zlot Harleya, Indiana i Sokoła. Nie
mogło mnie tam zabraknąć. Wybraliśmy się z mężem
i dziećmi Sokołami. Na zlocie ogłoszono konkurs na

najpiękniejszy motocykl. Ponieważ mój świeżo odrestaurowany Sokół budził spore zainteresowanie postanowiłam, że zgłoszę jego udział. Wygrałam! Ale nie to
było najważniejsze. Weszłam na scenę odebrałam nagrodę dumna z tego, że wśród publiczności pod sceną
do późnych godzin nocnych, na ogłoszenie wyników
czekał mój 9-letni syn wierząc we mnie i trzymając za
mnie kciuki… Ta chwila była dla mnie bezcenna…
Co roku spotykamy się na Rajdzie Sokoła całymi
rodzinami. Piękne jest to, że motocykle połączyły nas-ludzi mieszkających w różnych i odległych od siebie
częściach naszego kraju. Piękne jest to, że zarażamy
nasze dzieci naszą moto-pasją i miłością do zabytkowych motocykli, a przy okazji pokazujemy im różne
zakątki naszej Polski. Piękne jest to, że motocykle to
już nie tylko świat mężczyzn. Piękne jest to, że my kobiety coraz liczniej się w nim pojawiamy jeżdżąc
samodzielnie na motocyklach…
Podobno już jako małą dziewczynkę tata zabierał
mnie na motocykl. Wtedy jazda mnie usypiała. Teraz
motocykl dodaje mi skrzydeł, a ja chcę latać… Dla
mnie najpiękniejsze jest to, że ja stopniowo przełamywałam w sobie różne bariery żeby jeździć motocyklem, a dla moich synów to takie oczywiste, że ich
mama odpala Sokoła i po prostu leci… Widzę, że są ze
mnie dumni… Dzisiaj nie wyobrażam sobie życia bez
motocykla i poznanych dzięki niemu ludzi. Dziękuję
Kochanemu mężowi, że wciągnął mnie w ten zaczarowany świat… Jestem teraz inną kobietą…
Moja przygoda nadal trwa… może kiedyś dojadę do
Srebrnej Góry i odwiedzę mieszkającego tam Sławka,
Prezesa naszego Klubu… Tym razem przejadę bezpiecznie całą drogę kierując Polskim Motocyklem Sokół 600.
No to latam!!!
AUTORKA: ANITA OSIŃSKA, GNIEŹNIEŃSKI KLUB
MOTOCYKLI ZABYTKOWYCH CLASSIC
MOTOCYKL: SOKÓŁ 600 RT Z 1939 ROKU.

Jak widać ze wstępu – całe
życie u Ciebie kręci się wokół
motosportu…
- Dzielę swoje pasje sportowe
pomiędzy wyścigami i pływaniem. Pływaniem bo praktycznie
od najmłodszych lat uprawiam
wyczynowo właśnie tę dyscyplinę
sportu. Dziś już jako Masters czyli
dorosły, ale wciąż biorę udział
w zawodach rangi Mistrzostwa
Świata czy Mistrzostwa Europy. Od kilkunastu już lat mam
szczęście niezmiennie gościć w
pierwszej ósemce list światowych
długich i średnich dystansów
kraulowych. Pochwalę się –
kolekcjonuję także medale z
tych imprez :) Właśnie przygotowuję się do kolejnych
Mistrzostw Świata, które
w tym roku odbędą się
w Budapeszcie. Bardzo
ciężko trenuję…

Kierowca wyścigowy, motocyklistka
i świetna pływaczka w jednej,
uroczej kobiecie.
Na zdjęciu: GOSIA
SERBIN z synem i
mężem.

wej przekracza 6 km a zadania
faktycznie są nudne… Gdy jednak ten etap się kończy a zaczyna
„zabawa” z intensywnością to o
nudzie nie ma mowy. Poza tym
trening pływacki to także np.
budowanie siły czy wytrzymałości siłowej na lądzie czyli trening
na siłowni i szereg ćwiczeń stricte
pod kątem mięśni napędowych
pływaka.

w którym Jakub startował, mój
mąż, tata Kuby, Krzysztof Litwin
był jego inżynierem wyścigowym odpowiedzialnym za ustawienia samochodu, ja natomiast
menadżerem i osobą odpowiedzialną za logistykę i kontakt
z mediami. Obecnie Jakub
startuje w pełni profesjonalnych
seriach wyścigowych, w których
my jesteśmy jedynie sponsorami i gośćmi na paddocku.
Wróćmy teraz do motosportu. Zdarza nam się jednak pracować
Twój syn poszedł Twoją drogą
razem przy okazji
– startuje w wyścigach samocho- różnego rodzaju
dowych w Europie, jest także in- szkoleń. Wtedy
struktorem i trenerem wyścigobywa nawet
wym. Czy Wasze drogi dziś mają zaskakująco dla
jakiś wspólny mianownik?
niektórych, gdy
- Do niedawna byliśmy rodzin- okazuje się, że
nym zespołem wyścigowym,
dwa pokolenia

Trening pływacki to
chyba nudne zajęcie?
- Sam trening w
wodzie bywa nudny
tylko wtedy, gdy
kształtuje się wytrzymałość tlenową, która
wymaga „wypływania” kilometrów czyli
długich odcinków ze
średnią intensywnością. Wtedy objętość
jednostki treningoBIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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Gdybyś mogła zmierzyć się z
Jakubem na torze wyścigowym
kto z Was byłby lepszy?
Zajmujesz się szeroko pojęt- Zdecydowanie Jakub. Ja nie
nym tematem BRD (Bezpieczeń- ścigam się już kilkanaście lat.
stwa Ruchu Drogowego), szkolisz Mam oczywiście stały kontakt
osoby prywatne oraz z różnych
z torem w Poznaniu i różnymi
firm. Czy to ciężka praca?
ośrodkami szkoleniowymi jednak
Zależy z kim ma się do czynieto nie wystarczyło by aby stoczyć
nia. Najczęściej najwięcej proz nim wyrównany pojedynek na
blemów sprawiają ci, którzy na
torze. Oczywiście wygram z nim
co dzień jeżdżą bardzo szybkimi
w basenie :) Gdyby jednak padło
samochodami i uważają, że robią hasło: „pojedynek” to znalato najlepiej. I tutaj pojawiam
złabym sobie jakieś sportowe
się ja. Czasem wydaje mi się, że
wyzwanie, w którym moje szanse
słyszę ich myśli :D Po zakończona zwycięstwo byłyby duże np.
nym jednak szkoleniu najczęściej zaprosiłabym go na siłownię i
otrzymuję szczere podziękowania wybrałabym te urządzenia, w
i słowa wyrażające szacunek. To
których moja siła jest naprawdę
zawsze jest niezmiernie miłe.
duża. Mogłabym także spróboMam nawet kilka kopii ankiet,
wać w squasha.
gdzie ludzie napisali o mnie
bardzo przyjemne rzeczy. TrzyMyślisz o powrocie do ścigania się?
mam je bo to dla mnie ogromna
MS - Wciąż ciągnie mnie na tor
satysfakcja.
i gdy tylko mogę to wsiadam za
mówią tym samym językiem
motorowym.
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kierownicę wyścigówki i cieszę się
z szybkiej jazdy. Do profesjonalnego ścigania raczej nie wrócę,
gdyż teraz w naszej rodzinie jest
czas dla Jakuba. Chyba, że powstała by taka klasa, powiedzmy,
dla członków zespołów wyścigowych, to kto wie… Ostatnio na
testach Jakuba w Oschersleben
dostałam propozycję od niemieckiego inżyniera wyścigowego
pojechania treningu Seatem
Leonem Supercopa. Na pewno
wrócę do tego tematu…
Działasz także w PZM-ot w
Zespole ds. Kobiet.
- Zespół powstał dokładnie dwa
lata temu. W tym czasie nawiązałyśmy współpracę z międzynarodowymi federacjami: motocyklową (FIM) oraz samochodową (FIA).
Wspólnie z ich komisjami kobiet
promujemy aktywność kobiet w
sporcie i turystyce motorowej.

Wysłałyśmy polskie zawodniczki
na zagraniczne obozy treningowe
Enduro oraz Cross Country. Wydajemy biuletyn poświęcony Polkom
w motorsporcie. W zeszłym roku
współorganizowałyśmy w Cieszynie pierwszy w historii Puchar Europy Kobiet w Motocrossie. Dzięki
powodzeniu imprezy władze FIM
Europe postanowiły podnieść
rangę zawodów i od sezonu 2017
rozgrywane będą Mistrzostwa
Europy Kobiet w Motocrossie. Po
zeszłorocznym sukcesie wśród
4 rund znalazł się oczywiście
Cieszyn do którego już dzisiaj
zapraszamy w dniach 20-21 maja.
Obecnie pracujemy również nad
dużym projektem FIA EUROPEAN
YOUNG WOMEN PROGRAMME
- rywalizacja kartingowa przeznaczona dla dziewczynek w wieku
13 – 18 lat – który rozpocznie się
w 2018 roku. Podsumowując, dużo
się dzieje.

Motocykle są Waszą kolejną,
rodzinną pasją. Znajdujecie czas
na wspólne podróże?
– Mój mąż Krzysztof jeździ
Harleyem Davidsonem V-Rodem, takim szybkim motocyklem
zaprojektowanym przez Porsche.
Ja natomiast Kawasaki Ninją ZX6R
czyli tzw. „ścigaczem”. Idealna z nas
moto-para :) Nasze motocykle ze
względów konstrukcyjnych nie nadają się do bardzo dalekich podróży
ale wykorzystujemy je za to w życiu
codziennym jeżdżąc do pracy czy na
trening. Zaliczamy także w sezonie
kilka wyjazdów nad morze, każdego
roku jedziemy na nasz ulubiony zlot
do Łagowa. Mamy jeszcze jeden motocykl – staruszka BSA z 1929 roku,
którego renowację właśnie kończymy. Czeka już na niego miejsce w
centralnym punkcie naszego domu.
Z tego wszystkiego co dziś
powiedziałaś rodzi się obraz

kobiety, która kocha samochody
i motocykle, kocha prędkość i
adrenalinę, ma swoje pasje i je
realizuje. Jaką miałabyś radę dla
dziewczyn, które mają podobne
upodobania, a które nie wiedzą
jak zacząć realizować swoje
marzenia?
– Marzenia są nieodzowną
częścią naszego życia i nie warto
odkładać ich na później. Zwyczajnie szkoda czasu. Gdy myślicie o
motocyklu to zachęcam do jego
przemyślanego zakupu. Motocykle
też są dla kobiet! Jeśli chcecie zakosztować motosportu to Komisja
ds. Kobiet chętnie służy doradztwem. Zachęcam do działania.
Niech motywacją dla Was będzie
to, że życie piękne jest wtedy, gdy
realizujemy swoje pasje i spełniamy marzenia. Zatem – wszystkiego szczęśliwego i oczywiście
bezpiecznego!


GOSIA SERBIN
bierze udział w
wielu szkoleniach i
eventach motoryzacyjnych.

BIULETYN Polskiego Związku Motorowego

33

rajdy

rajdy
I– nez
A
damska
pilot rajdowy
Na co dzień (nie)poważna Pani Urzędnik, której faktyczna praca administratora
systemu SAP ma mało wspólnego z urzędniczym światem. Zawodowo – inżynier,
z zainteresowania i zaspokojenia ciekawości ukończyłam Politechnikę Warszawską,
aby dowiedzieć się jak działają silniki, maszyny, skrzynie biegów i być może kiedyś
wspomóc pracę na serwisie.

P

rywatnie – pilot, kierowca, członek Automobilklubu Polski, ale przede
wszystkim kobieta
zakręcona na punkcie motoryzacji i rajdów. Urzędowe szpilki
z przyjemnością zamieniam na
sportowe obuwie, biurowy fotel
na kubełek w rajdówce, a urlop
planuję z uwzględnieniem kalendarza PZM.

gowych, lepszego debiutu nie
mogłam sobie wymarzyć, przede
wszystkim dzięki świetnej atmosferze złapaliśmy dobry rytm
i porozumienie, dzięki czemu
zakłócenia w intercomie na trasie
jak i poza nią nie występowały.
Na koniec roku debiutów stało się
zadość, ponieważ wystartowałam
w 54 Rajdzie Barbórka, szybkim
Evo X i z niepozwalającym mu się
wymknąć spod kontroli KrzyśZainteresowanie motoryzacją
kiem Pacholcem. To właśnie z nim
odziedziczyłam już we krwi – tata będę miała przyjemność pokazać
kierowca rajdowy, mama pilot i
się w sezonie 2017 na trasach
wierny kibic. Zapewne dlatego już RSMŚl oraz RSMPo.
od dziecka moje zainteresowanie
bardziej wzbudzały resoraki niż
Mam nadzieję, że zdobyte do tej
lalki. Swoją przygodę na prawym pory doświadczenie i nauka zaowofotelu zaczęłam zaraz po szkole
cuje już wkrótce podczas startu w
średniej, startując w imprezach
Rajdzie Kwidzyńskim.
amatorskich, począwszy od
KJS’ów po imprezy mające odcinki
AUTOR: INEZ ADAMSKA
zdecydowanie dłuższe niż 1 km
- BMW Challenge, RallyLand Cup,
Super KJS. Podpatrując kolegów
z sekcji Koło Młodych Automobilklubu Polski jak trenują, spróbowałam swoich sił również jako kierowca w rajdach dedykowanych
dla kobiet – rajd Pań, Motocaina
oraz rajdach turystyczno-nawigacyjnych.
W 2016 roku przyszła chęć na
spróbowanie czegoś więcej, a
wraz z nią propozycja od mojego
wieloletniego kolegi Maćka Matysiaka – Śląsk! I tak oto zrobiłam
licencję, zakupiłam nowe ciuchy,
wyróżniające się trochę w szafie
na tle sukienek i powiedziałam
ahoj, przygodo! Przejechaliśmy
pełny cykl Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska
zdobywając II V-ce Mistrza
w Pucharze Peugeot & Citroen.
To był bardzo udany pierwszy
sezon w rajdach okrę-
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wyścigi

drifting

Mocne rozpoczęcie sezonu

Gosi Rdest

Na początku roku Polka przywiozła puchar z wyścigu 24-godzinnego w
Dubaju za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii TCR. Gosia Rdest startowała
w wyścigu Hankook 24H Dubai Seatem Leonem Racerem.

W

Gosia Rdest
w wyścigach
nie ma sobie
równej.
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kategorii zajęła
razem z zespołem 3
miejsce na pięć startujących aut, a w klasyfikacji generalnej 52. W tegorocznej edycji w wyścigu wystartowało
95 samochodów. Gosia okazała się
najszybsza w swoim zespole Zest
Racecar Engineering. Jej przypadł w
udziale start oraz najwięcej nocnego
jeżdżenia - w sumie odbyła za kierownicą 483 okrążenia.
„To był trudny wyścig. Wyścig
24-godzinny to ogromne zmęczenie, niemal walka o przetrwanie.
Miałam cztery wyjazdy, w tym cztery godziny jechałam w nocy. Pomiędzy zmianami spałam tak naprawdę
bardzo niewiele. Na początku mój
zmiennik zaliczył dwa kontakty. Cieszę się, że pomimo trudności udało
nam się dowieźć auto do mety w
jednym kawałku. Jestem ogromnie szczęśliwa, że udało nam się
wjechać na podium” – powiedziała
Gosia tuż po wyścigu.
Dla Gosi wyścig 24-godzinny
w Dubaju był również treningiem
przed nadchodzącym sezonem –
jechała samochodem klasy TCR, a w
2017 roku będzie startować właśnie
w serii TCR Germany. Był to trening
wyjątkowo wymagający. Gosia po
każdym swoim stincie zjeżdżała do
pitu wyczerpana, ale też z uśmiechem na twarzy – jechała równe
czasy, bez kontaktów, usterek
samochodu czy innych przykrych
niespodzianek.
Niebawem Gosia wystartuje
także w serii ADAC TCR Germany
Wśród rekordowo licznej stawki 44
zawodników zobaczymy zawodniczkę jako jedyną reprezentantkę
Polski. Gosia pojedzie samochodem Audi RS3 LMS. Pierwsza runda
ADAC TCR Germany odbędzie się
już w ostatni weekend kwietnia
na niemieckim torze Oschersleben. TCR to otwarte mistrzostwa,
w których zawodnicy ścigają się
samochodami różnych marek, o

takiej samej specyfikacji. Bardzo
popularny okazał się najnowszy
wyścigowy model Audi RS3 LMS,
przeznaczony specjalnie do tej serii
wyścigowej. Zobaczymy w stawce
aż 16 takich samochodów. Za
kierownicą jednego z nich zasiądzie
Gosia Rdest, od trzech lat związana
z marką Audi Sport.
Gosia Rdest będzie jedyną reprezentantką Polski w serii TCR Germany i jedną z dwóch kobiet. Wystartuje w zespole Target Competition.
Gosia mówi: „Jesteśmy dobrze
przygotowani do sezonu. Zarówno
ja, jak i mój zespół, czujemy się już
„zżyci” z samochodem, znam tory.
Mamy za sobą kilka dni testowych,
między innymi na torze Oschersleben, na którym w tym roku odbędą
się dwie rundy TCR Germany,
w tym ta najbliższa.
Oschersleben
jest bardzo
specyficzny,
bo jest to
stosunkowo
ciasny,
techniczny
i krótki
tor, dlatego
manewry
wyprzedzania muszą być
bardzo pzremyślane.
„Po raz w życiu będę ścigać
się w grupie 44 zawodników. To
rekordowa liczba. W żadnej innej
serii wyścigowej na świecie, poza
długimi dystansami oczywiście, nie
kojarzę, żeby stawka miała więcej
niż 30 kierowców. Będzie to sporym
wyzwaniem, a także świadczy o
potencjale serii. Kluczowa w przypadku tej serii będzie na pewno
czasówka. Ważne będzie, żeby
znaleźć sobie odpowiednie miejsce

na torze i pojechać dosłownie czas
na zawołanie, kiedy widzimy, że nie
ma przed nami żadnego zawodnika. Trzymajcie kciuki, ja na pewno
dam z siebie wszystko. Do zobaczenia po weekendzie wyścigowym!”
- dodaje Gosia. 

K
arolina Pilarczyk
wygrywa zawody driftingowe
w Austrii

Dla kierowców driftingowych kwiecień to początek sezonu i zawodów. W weekend 8-9.04, na torze w Greinbach, w Austrii, odbyła się pierwsza runda Mistrzostw
Europy w Driftingu - King of Europe i Queen of Europe. W rywalizacji pań wzięła
udział Karolina Pilarczyk.

Z

awody odbyły się na
jednym z najbardziej
wymagających i
technicznych torów.
Pogoda dopisała, co ściągnęło
ogromną liczbę widzów chcących podziwiać to fantastyczne
show. Polska zawodniczka, Karo-

lina Pilarczyk, Mistrzyni Europy
z 2016 roku, we wtorek zaprezentowała pojazd na konferencji
prasowej, a już w weekend
zwyciężyła 1-szą rundę Queen of
Europe. Karolina jeździła równo
i powtarzalnie, co wróży dobrze
na ten sezon.

Oto jak Karolina cieszyła się na
swoim fanpage’u: “Austria zdobyta
kolejny raz! Pierwsze miejsce w klasyfikacji kobiet. Pierwsze miejsce w
klasyfikacji teamów. W Pro Series
odpadam w Top 16 ze zwycięzcą
dzisiejszych zawodów. Bardzo
udany weekend”.

KAROLINA PILARCZYK zdobyła
pierwsze miejsce
w klasyfikacji
kobiet w zawodach
Austrii.
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motocross

o nas

P
olskie dziewczyny
ruszają na podbój Europy
Cztery mistrzowskie rundy zbliżają się wielkimi krokami. Czas wpisać je do kalendarza. I jeśli nie wszystkie rundy, to na pewno tę polską, na cieszyńskim torze. Początek
rozgrywek w Naestved (Holandia, 1/2.04), następnie Cieszyn (20/21.05), dalej
Schwedt (Niemcy, 17/18.06) i Stelpe (Łotwa, 8/9.07).

G

To trzeba zobaczyć: najlepsze zawodniczki Europy w
jedynym miejscu w Polsce!
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dy w ubiegłym roku w
Komisji Motocyklowej
Kobiet FIM (Comission For Women in
Motorcycling CFM) narodził się
pomysł Pucharu Europy Kobiet
MX, nikt chyba nie przypuszczał,
że będziemy świadkami widowiska
pełnego nieoczekiwanych zwrotów akcji, jakich nie wymyśliłby
mistrz filmowych dreszczowców
Alfred Hitchcock. Potwierdziło ono
jedynie to, że idea powołania do
życia Mistrzostw Europy Kobiet MX
ma rację bytu. Nita Korhonen, dyrektor CFM: „Nasz pomysł to próba
znalezienia pośredniej formuły
pomiędzy mistrzostwami świata
a mistrzostwami krajowymi. To
zawody, w których mogą wystartować zawodniczki aspirujące do
bycia najlepszymi na kontynencie
europejskim. Sądząc po dużym
zainteresowaniu zrobiliśmy krok
do przodu w popularyzacji kobiecego MX”. Wysoką rangę zawodów
potwierdziła obecność w Cieszynie
najwyższych władz FIM Europe, z Prezydentem Federacji dr
Wolfgangiem Srb na czele. Bardzo
wysoka ocena poziomu wyścigów

i dobra organizacja sprawiły, że
postanowiono, aby w 2017 roku
jedną z rund zorganizować w Cieszynie. A to zobowiązuje, dlatego
bardzo liczymy na udział Polek.
Tak jak w ubiegłym roku przyjęto
dobrą zasadę, że w Mistrzostwach
nie mogą startować zawodniczki,
które w latach 2015/2016 uplasowały się w pierwszej czwórce
MŚ Kobiet (WMX). W ME mogą
startować riderki od 14 roku życia
(trzynastolatki tylko na moto o poj.
125ccm). Górna granica wieku to
50 lat! Do zawodów dopuszczone
zostaną motocykle w specyfikacji
MX2 (250cc 4T lub 125 2T). Jeden
wyścig trwać będzie 20 minut plus
dwa okrążenia.

Powiedziały w 2016
WIKTORIA HORODYŃSKA
Start w Pucharze Europy był dla
mnie nie lada wyzwaniem biorąc
pod uwagę fakt, że w tym roku
po operacji barku na motocyklu
siedziałam kilka razy. Ale udało się i
znalazłam się w finale.
JULIE DALGAARD
Super impreza, super ściganie,

zabrakło mi tylko jednego punktu,
żeby zdobyć Puchar. Nie pojechałam na 105%, bo podczas niedzielnego treningu skręciłam kostkę,
ale i tak nie było źle, bo wygrałam
wszystkie trzy holeshoty! Tor ciężki,
śliski, bez kolein, było to trudne
wyzwanie, jednak dałam radę.
SARA ANDERSEN
Mimo paru głupich błędów
skończyło się dobrze, bo zajęłam
pierwsze miejsce! Pierwszy wyścig
zakończyłam na drugim miejscu,
w drugim miałam bardzo zły start,
potem wywrotka w pierwszym
zakręcie i z 40. miejsca zaczęłam
gonić rywalki. Do mety dojechałam jako druga :). Trzeci wyścig to
walka ze śliskim torem i brakiem
śladów, udało się jednak dojechać
na trzecim miejscu. W sumie był
najwyższy stopień pudła! W Cieszynie pojechałam Yamahą 144cc
2T. Ścigam się na niej zaledwie
kilka miesięcy, w ubiegłym roku
jeździłam motocyklem o pojemności 85cc.
AUTOR: KRZYSZTOF HIPSZ
(X-CROSS)
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