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Stoi na stacji lokomotywa…..
Ciężka, ogromna…..a pot z kierowcy spływa…

Vulcan 1700 Nomad w stanie gotowym do 
jazdy waży 382 kg. I to rzuca się w oczy 
już przy pierwszym spojrzeniu. Podcho-

dząc do motocykla widzimy, że jest to konkret-
ny sprzęt, dla konkretnych facetów, a nie chu-
derlawych młodzików w rurkach.

Vulcan to klasyczny cruiser o spokojnej 
linii, z szybą niczym balkonowe okno 
i zamocowanymi na stałe kuframi. 
Podobać się może cały pojazd, jak 
również poszczególne jego elemen-
ty. Na przykład stylizowane na lite-
rę „V” tylne, ledowe światło, nazwa 
na baku, czy wkomponowany weń,  
nocą wyraźnie pod- świetlony, 
zestaw wskaź-
ników. Wy-
gląd Vul-
cana jest 
zdecydo -
wanie jego 
m o c n ą 
s t r o n ą . 

Nie było osoby, która stwierdziła, że jest on brzydki. 
Te pojazdy mają w sobie coś co przyciąga wzrok, 
co sprawia, że plecaczki ochoczo wskakują na tylne 
siodełko, by przemierzać setki kilometrów.

Pora zająć miejsce za sterami. Szybko trzeba skory-

gować nawyki z motocykli turystycznych. By usiąść 
nie trzeba zarzucać prawej nogi hen pod niebiosa. 
Osadzone na wysokości 73 cm głębokie siedzisko 
kierowcy pozwala na zajęcie wygodnej pozycji za 
kierownicą i długą jazdę bez potrzeby postoju. Pro-
jektanci pomyśleli nie tylko o kierowcy. Siedzenie 
pasażera jest duże, miękkie i zwieńczone solid-
nym oparciem, dającym podporę dla dolnej części 
pleców. Takie samo oparcie mają plecy kierowcy. 
Nogi zarówno kierowcy jak i pasażera spoczywają 
na sporych podestach. Często spotykaną przypa-
dłością w motocyklach jest przenoszenie wibracji 
właśnie na podnóżki. Tu tego nie ma. Gumowe pod-
kładki na podestach są dodatkowo amortyzowane, 
co sprawia, że niewielkie wibracje generowane 
przez Nomada, nie są właściwie odczuwalne. 

Jednak by poczuć wibracje trzeba uruchomić silnik. 
Przekręcenie kluczyka, szum wtrysków i można pa-
lić. Ciekawostką jest możliwość wyjęcia kluczyka w 
pozycji „on” i uruchomienie motocykla bez kluczy-
ka w stacyjce. Wszystko to po to, by podskakujące 

podczas jazdy kluczyki nie niszczyły chromów 
i lakieru na zbiorniku. Naciśnięcie 

przycisku rozrusznika urucha-
mia serce Nomada, jakim 
jest chłodzony cieczą twin 
o pojemności 1700 cm3. Sil-
nik, jak i cała reszta moto-
cykla jest naprawdę ładny. 
Połączenie chromów z 
czernią robi piorunujące 
wrażenie. Schowana w 
ramie chłodnica nie rzu-
ca się w oczy, ale cał-
kowicie spełnia swoje 
zadanie. Chwilę po uru-

chomieniu silnik Vulcana 
się uspokaja, a z kominów 

wydobywa się basowe, głę-
bokie dudnienie. Zapewne 

niektórym będzie zbyt cicho, 

ale wydaje się, że takie zestrojenie tłumików jest 
idealnym połączeniem ergonomii i lansu. Podczas 
postoju, czy wolnej jazdy słychać wyraźny bulgot, 
który jednak nie przeszkadza podczas dalszej jaz-
dy. Schowane w 1700 cm3  73 konie mechaniczne, 
napędzają Kawę za pomocą pasa napędowego z 
włókna węglowego, który ma większą wytrzymałość 
na rozciąganie, niż pasy z kevlaru. Maksymalny mo-
ment obrotowy, wynoszący 136 Nm osiągany jest 
już przy 2750 obrotach na minutę. Na papierze wy-
gląda imponująco. A jak podczas jazdy?

Tu pojawia się jedna z nielicznych rozterek jakie 
naszły mnie podczas testu. Motocykl, jaki mieliśmy 
do dyspozycji miał na liczniku około 1,5 tysiąca km. 
Wydaje się zatem,że wszystko powinno już funkcjo-
nować jak należy, dlatego praca skrzyni biegów wy-
wołała niemałe zdziwienie. Wciśnięcie regulowanej 
klamki sprzęgła nie wymagało wiele wysiłku, biegi 
zmieniane przy pomocy dźwigni pięta-palce wcho-
dziły precyzyjnie, ale ten dźwięk….. Ok, wbicie „je-
dynki” w większości sprzętów jest wyraźnie słyszal-
ne, ale już kolejne wchodzą z lekkim kliknięciem. W 
Vulcanie przy wbiciu pierwszego,jak i drugiego oraz 
trzeciego biegu słyszalne było głośne „łup”. Obojęt

Tak można by podsumować krótki test drugiego w kolejności pod względem wagi krążow-
nika ze stajni Kawasaki. Ale (nomen omen) po kolei…
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nie czy zmieniałem je za pomocą palców czy pięty, 
przy niskich czy wysokich obrotach. Zawsze miałem 
wrażenie, że zaciekawione spojrzenia przechod-
niów nie są spowodowane wyjątkowością Nomada, 
tylko głośną zmianą biegów. Coś tu chyba jest do 
poprawienia. 
Do dyspozycji mamy sześciostopniową skrzynię 
biegów. Bieg ostatni jest typowym nadbiegiem, po-
zwalającym dostojnie toczyć się na długich prostych. 
Tam też pomocny będzie elektroniczny tempomat. 
Wciśnięcie guzika pod prawym kciukiem spowoduje 
utrzymywanie prędkości obrotowej silnika niezależ-
nie od warunków panujących na drodze. Prędkość 
jest dowolnie regulowana za pomocą przycisków + 
i -. Wyłączyć tempomat można na kilka sposobów: 
przyciskiem, dźwignią sprzęgła, dźwignią lub peda-
łem hamulca, czy też zamykając przepustnicę. Sys-
tem cruise control pozwala odpocząć prawej dłoni 
podczas długich przejazdów. Do zdecydowanego 
przyspieszenia konieczne jest zredukowanie biegu. 
Wtedy czuć moc jaka drzemie w Vulcanie. Przy-

mierzając się 
do odkręcenia 
manetki trzeba 
mocno złapać 
się kierownicy, 
bowiem mo-
ment obrotowy 
robi swoje. Z 
wydechów sły-
chać dudnienie, 
a Kawa wyry-
wa do przodu. 
Pamiętać jed-
nak trzeba by 
odkręcać na 
odpowiednim 
biegu (nie za 
wysokim), w 

przeciwnym wypadku przyspieszymy, ale wyraźnie 
odczujemy, że silnikowi to nie pasuje. Nieco „dziw-
nie” jeździ się po mieście. Przełożenia skrzyni są 
bardzo długie. W dosiadanym przeze mnie obecnie 
trzycylindrowcu, przepisową jazdę po mieście mogę 
elastycznie odbywać na 3-4 biegu. Tutaj miałem 
wrażenie, że 50-tką Vulcan najlepiej jechał na biegu 
drugim, maksymalnie trzecim. 

Bogaty, jak na cruisera jest umieszczony na baku 
zestaw wskaźników. Dominuje oczywiście wyska-
lowany do 200 km/h, analogowy prędkościomierz. 
Poniżej umiejscowiono dwa wyświetlacze, które po-
kazują ilość paliwa w zbiorniku, przebieg całkowity 
oraz dwa dzienne, zasięg motocykla na pozostałym 
paliwie, średnie zużycie benzyny oraz aktualnie 
zapięty bieg. Niewielkie kontrolki biegu jałowego, 
ABS-u, kierunkowskazów i tempomatu, są widocz-
ne nawet w jasny dzień. Zlokalizowanie wskaźników 

na baku, utrudnia ich obserwacje podczas jazdy w 
kasku ze szczęką. By sprawdzić wskazania nie wy-
starczy zerknięcie, należy opuścić głowę. Problem 
przestaje istnieć podczas jazdy w kasku otwartym. 

Z kontrolkami związany jest jeszcze jeden patent, 
w mojej ocenie niezwykle przydatny na drodze. 
Jeżdżąc po kraju, nie raz spotyka się kierowców ja-
dących długi czas z włączonym kierunkowskazem. 
Pół biedy jeśli miga prawy kierunek. Podróżując na 
Kawie nie musimy się o to martwić. Po wykonaniu 
manewru skrętu, wypro- stowaniu mo-
tocykla i przejechaniu 
kilkudziesięciu me-
trów, kierunkow-
skaz gaśnie. 

Wielka szyba 
chroni podróżni-
ków przed wia-
trem, deszczem 
i wszelkim robac-
twem. Dodatko-
wą ochronę dla 
nóg stanowią nie-
wielkie deflektory 
umieszczone na la-
gach. To co podczas 
jesiennej słoty jest za-
letą, podczas naszego testu było 
wadą. Lato tego roku postanowiło 
pokazać, że i w Polsce możli-

we są upały niczym na Saharze i zafundowało nam 
blisko 40-sto stopniowe temperatury. Podczas jazdy 
za szybą Kawasaki prawie nic się nie działo. Brako-
wało ożywczego powiewu powietrza, a na dodatek 
często włączający się wentylator kierował jeszcze 
bardziej rozgrzane powietrze wprost między nogi 
kierowcy. Cóż, skoro motocykl to Nomad, to i kie-
rowca musi się do pustynnych niedogodności przy-
stosować. 

Nazwa Kawy nawiązuje do koczowników prze-
mieszczających się wraz z całym swoim dobytkiem 
z miejsca na miejsce. Czy zatem Vulcan może słu-
żyć do dalekich podróży? W fabrycznej konfiguracji 
i tak i nie. Moc, wygoda, spory zasięg przy spokoj-
nej jeździe pozwala myśleć o zdobywaniu gładkich 
europejskich asfaltów. No i są do tego jeszcze 
zgrabne, świetnie komponujące się z motocyklem 
kufry (spójrzcie na nie od tyłu). Oba o pojemności 
38 litów, zamykane są na kluczyk i chronione przed 
uszkodzeniem w trakcie wywrotki mini gmolami. 
Niestety, po ich otwarciu okazuje się, że po pierw-
sze, miejsca jakoś specjalnie wiele nie ma, poza 
tym zapakować w nie można maksymalnie 7 kg 
bagażu. Tyle to czasem waży przeciętna damska 
kosmetyczka. Konieczne wydaje się zatem dopo-
sażenie motocykla w kufer centralny. Wtedy można 
śmiało zdobywać alpejskie przełęcze, czy chorwac-
kie wybrzeże. Tym bardziej, że motocykl prowadzi 
się bardzo dobrze. Tylne zawieszenie wyposażone 
w powietrzne amortyzatory, dysponuje czterostop-
niową regulacją odbicia. Oczywiście nie złożymy go 
w zakręcie jak sportową 600-tkę, ale pamiętając jaki 
pojazdem jedziemy, możemy pokusić się o całkiem 
dynamiczną jazdę.  Jest coś jeszcze o czym No-
mad nie pozwoli nam zapomnieć, zwłaszcza przy 
manewrach, czy wolnej jeździe. Waga. Deklarowa-
ne przez producenta 382 kg plus ewentualny bagaż 
sprawia, ze manewrowanie motocyklem na parkin-
gu, a nie daj boże na miękkiej nawierzchni, całkiem 

dobrze  zastępuje pobyt na siłowni. 
Wielki piec Kawasaki pozwala rozpędzić motocykl 
do mocno nieprzepisowych prędkości. Czasem jed-
nak trzeba się zatrzymać, chociażby po to, by za-

tankować. Do wyhamowania motocykla służą dwie 
przednie i jedna tylna tarcza, wszystkie o średnicy 
300 mm. Inżynierowie Kawasaki wyposażyli moto-
cykl w system K-ACT ABS, który w sposób inteli-
gentny monitoruje siłę hamowania koła przedniego 

i tylnego, dostosowuje rozdział 
sił między kołami do aktualnej 
prędkości jazdy i obciążenia oraz 
warunków drogowych. System 
ten doskonale sprawdza się w 
warunkach drogowych. ABS nie 
wkracza do akcji zbyt wcześnie, 
a rozkładanie siły hamowania na 
przód i tył jest wyraźnie odczu-
walne. Nie ważne czy wciśniemy 
klamkę przedniego  (podobnie 
jak sprzęgła – regulowaną), czy 
depniemy pedał tylnego hamulca. 
System rozłoży siłę tak, by moto-
cykl pozostawał nadal stabilny i 
zdecydowanie wytracał prędkość.
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Podsumowując test można 
wrócić do słów Juliana Tu-
wima z początku tekstu. Ten 

motocykl to prawdziwa loko-
motywa, wielki, ciężki, mocny i 

podczas jazd testowych prowa-
dzonych w afrykańskich upałach, 

powodował wylewanie litrów potu. Jed-
nak jazda nim przywoływała nieustanny ba-

nan na twarzy. Nie jest idealny, takich maszyn nie ma. 
Jednak jeśli ktoś szuka dużego, wygodnego cruisera i 
wie jakie ograniczenia takie maszyny ze sobą niosą, to 
Kawasaki Vulcan 1700 Nomad jest sprzętem, na którego 
należy zwrócić uwagę.
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Piękna pogoda, kręta 
dróżka, na zegarze 80 
km/h a za plecami grzmot 
wydechu singla pięćsetki. 
To jak podróż w czasie! 
Można tak bez końca.

Przygodę z jednośladami za-
cząłem w 1989 kiedy to kupiłem 
Jawę TS350 – nawiasem mówiąc 
ciągle ją mam bo jestem niepo-
prawnie sentymentalny. Stałem 
się jej właścicielem na dwa lata 
przed zrobieniem prawka. Gdyby 
jakiś policjant czytał ten materiał i 
zakładał, że jeździłem bez upraw-
nień to po pierwsze nie jeździłem 
przez te dwa lata, a po drugie – 
no i co z tego? 
Ale to było dawno. Potem kilka 
samochodów, motocykl poszedł 
w odstawkę. Jednak od kilku lat 
chodził mi po głowie jakiś kla-
syczny, stary sprzęt. Tak żeby so-

bie wypolerować i przejechać się 
przy ładnej pogodzie. Myślałem o 
Jawie 500 OHC. Pewnego razu 
przeglądając zdjęcia Jaw 500 na 
google w podpowiedzi wyskoczy-
ło zdjęcie Royal Enfielda 500 EFI. 
Na czarnym tle czarny motocykl z 
wielkim cylindrem, małym siodeł-
kiem i tarczówką z przodu. Był rok 
2010. To zdjęcie jak wirus w kom-
puterze zajmowało w mej głowie 
coraz więcej pamięci (również 
operacyjnej). W 2014 miarka się 
przebrała. Zamówiłem motocykl 
w Vispolu i czekałem niecierpli-
wie. Trzeciego listopada pojecha-
łem go odebrać.
Kiedy załatwiałem formalności 
Vishnu poprosił pracownika żeby 
wyprowadził sprzęt na zewnątrz i 
wtedy go po raz pierwszy usłysza-
łem. Czułem się jakbym znowu 
miał 17 lat. Krótka przejażdżka po 
lokalnych uliczkach sprawiła, że 
od tych siedemnastu trzeba było 

odjąć  jeszcze ze dwa lata.  
Ale do rzeczy. Royal Enfield C5 
Classic 500cc w pełni zasłużył 
na nazwę „classic”. Jego retro 
styl jest niepowtarzalny. Choć 
silnik zaprojektowano w 2008 to 
nadal wygląda jak maszyna z lat 
50-tych. Jest jedyny w swoim ro-
dzaju i nie ma żadnej konkuren-
cji. Triumph T100 Bonneville czy 
Yamaha W800 to motocykle, któ-
re często uważa się za konkuren-
ta RE, ale one prezentują styl lat 
70-tych więc dzieli je stylistycznie 
blisko ćwierć wieku. Poza tym 
wspomniane marki to repliki - no-
woczesne rozwiązania imitujące 
stare technologie, tymczasem 
Royal Enfield to  naprawdę stary 
motocykl... udający replikę. Taki 
dinozaur, który przewegetował  
w „indyjskiej bryle lodu” - niespo-
dziewanie odtajał i... żyje.

ROYAL ENFIELD

PIERWSZA KSIĄŻKA WALDIEGO

NAJLEPSZY PREZENT
DLA... KOBIETY?

Socjalno-krytyczna satyra o polskich kobietach
Książka dostępna w cenie 54,19 zł. (na terenie Polski)

Zadzwoń do redakcji na nr tel.: 32 231 50 34 • tel. kom.: 602 772 152
lub napisz na adres redakcja@tatuaz.net
www.kontrowers.com • www.tatuaz.net

NAJLEPSZY PREZENT
DLA... KOBIETY?
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Postanowiłem dopomóc mojemu Royalowi wyglą-
dać jeszcze bardziej archaicznie. 
Na pierwszy ogień poszły tylna lampa i kierunkow-
skazy. Jestem częstym bywalcem internetowego 
sklepu Hitchcocka w UK i tam wygrzebałem akce-
soryjne kierunki. Lampa tylna to dostępna na ebayu 
replika fordowskiej z 1936, którą po sporych prze-
róbkach zaadoptowałem do oryginalnej podstawy.
Potem już lawinowo ruszyła reszta modyfikacji: 
kratka na zbiorniku paliwa, gmole, tylny bagaż-
nik, tylne amortyzatory w osłonach marki Hagon, 
boczne odblaski, zegarek analogowy, dźwigienka 
„ssania”, lusterka, podnóżki kierowcy, osłona roz-
rusznika, chlapacze i jeszcze kilkanaście drob-
niejszych dodatków. Na razie uznaję go za wersję 
docelową i już nie przewiduję większych zmian.
Jak się tym jeździ?
Royal Enfield jeździ tak jak wygląda czyli po sta-
remu. To typowa spacerówka dla kogoś kto po-
nad wszystko ceni styl i wrażenia z jazdy quasi 
zabytkiem . Silnik choć wykonany współcześnie 
i wyposażony we wtrysk Keihin i sondę lambda, 
nadal jest narowistą bestyjką, stworzoną na prze-
łomie lat 50-tych. To trochę tak, jakby jeździć led-
wo udomowionym, dzikim koniem. Trzeba ostroż-
nie obchodzić się ze sprzęgłem bo załącza się dość 
gwałtownie. Zbyt szybkie puszczenie klamki bez-
kompromisowo potraktuje nasze mięśnie karku.
Obrotomierz jest zupełnie zbędny. I tak w każdym 
momencie czujemy całym ciałem obroty silnika. 

Zarów-
no wibracje jak i pulsacja momentu nie 
dają zapomnieć czym jedziemy. Silnik można krę-
cić dość wysoko, tylko nie ma to większego sen-
su. Oprócz większych wibracji nic nie dostaniemy. 
To długoskokowa jednostka (średnica 84mm, skok 

90mm) i lubi raczej obroty średnie. Choć maksy-
malny moment 40 Nm rozwija przy 4000 obr/min to 
już przy 2500 ma 36 Nm. To daje mu siłę ciągu już 
od niskich obrotów i nie trzeba go wysoko kręcić by 
sprawnie przyśpieszać. Wszystko to razem spra-
wia, że prowadzi się go bardziej jak Ursusa C45 z 
dziesięciolitrowym, jednocylindrowym silnikiem niż 
jakąkolwiek współczesną maszynę. 
Biegi wchodzą dość sprawnie, choć czasem zda-
rzają się pomyłki albo nie czuje się kliknięcia zbyt 
wyraźnie i można wątpić czy bieg wszedł czy może 
nie. Luzu wiadomo szuka się kiedy motocykl się 
jeszcze toczy. Po zatrzymaniu jest to bardzo trudne, 
ale tak robią tylko nowicjusze. Wiele maszyn ma tę 
przypadłość, która jest konsekwencją stosowania 
mokrego sprzęgła w połączeniu ze skrzynią bez 
synchronizacji o sprzęgłach kłowych.
Muszę jednak zaznaczyć, że obsługę motocykla 
zdominowało kilka cech przypisanych współcze-

snym maszynom. Otóż nie trzeba 

regulować gaźnika ani zapłonu bo wszystkim steru-
je japoński moduł Keihin. W zaworach też nie trzeba 
szaleć ze szczelinomierzem bo silnik ma hydraulicz-
ne popychacze – które zresztą często cykają przy 
porannym rozruchu.
Całość wykonana jest solidnie i jak na lata 50-te 
przystało surowo, autentycznie. W tym motocyklu 
wszystko zostało wykonane z metalu. Nie znajdzie-
cie choćby małego „bluźnierstwa” ukierunkowane-
go na zmniejszenie wagi pojazdu. Z masy metalu 
użytej do produkcji jednego Royal Enfielda pewnie 
w Japonii zrobiliby trzy motocykle tej samej klasy i 
jeszcze by zostało na maszynkę do mięsa.
Ten klimat trzeba lubić bo jeśli się tego nie czuje, 
to można Royala znienawidzić. Jeśli ktoś zastana-
wia się nad wyborem pomiędzy RE a jakąkolwiek 
współczesną maszyną, raczej niech nie decyduje 
się na tego klasyka. Pozwolę sobie na porównanie: 
to trochę tak, jak zastanawiać się czy zakupić To-
yotę Prius lub nowego Forda Fiesta a finalnie zde-

cydować się na Warszawę M-20. Royal Enfield 
nie jest dla tych co szukają motocykla. Royal 
jest wyłącznie dla tych, którzy  szukają Royala 
Enfileda.

Jacek Gembara

Zmiany stylistyczne:

 » chromowane, metalowe i mniejsze kierunkowskazy
 » lampę tylną - replika lampy Forda 1936
 » dźwigienkę „ssania”
 » kratka na zbiorniku
 » bagażnik z sakiewkami
 » podnóżki kierowcy
 » lusterka
 » chlapacze
 » osłona rozrusznika
 » zaślepka piasty tylnej
 » odblaski boczne i tylny
 » zegarek analogowy
 » skórzane paski zaciskowe na kierownicy (w miejsce 

plastikowych)
 » amperomierz i akcesoryjne kontrolki silnika i rezerwy 

paliwa
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Cafe Dostal 

W tym przypadku o realizacji projektu 
nie zadecydowały misterne plany, zim-
ne kalkulacje ani matematyczne słupki. 
Któregoś dnia do naszej „fabryki” przy-

jechał Seba z zapytaniem, czy potnie-
my jego Hondę CBR RR 900.

Ponieważ lubimy ciąć wszystko, 
jak popadnie, wyrzuciliśmy 

silnik z Hondy na stół prze-
znaczony do budowy ram... 
właśnie w tak prozaicz-
nych okolicznościach zro-
dziła się kolejna kafejka 
sygnowana logo Kolec-
76Custom.

900RR
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Już słyszę głosy oburzenia: co 
to za kofik? Japoński? Czwór-
ka w rzędzie? Chłodzony 
wodą??? Otóż drodzy malkon-
tenci, zrozumcie wreszcie, że 
zawsze budujemy co chcemy, 
jak chcemy i z czego chcemy. 
Poza tym, aby sprawić Wam 
przyjemność, niech będzie 
CAFE DOSTAL 900RR. Pasuje?

Kręgosłup maszyny, to stalowa rama 
zaprojektowana i wykonana wyłącznie 
przez nas.
Cała część „nadwozia”, wraz z dwuczę-
ściowym zbiornikiem także zostało wy-
klepane w naszym warsztacie. Koła ad-
optowaliśmy z H-D. Obute w nowe laczki 
we współpracy z japońskimi hamulcami 
robią naprawdę dobrą robotę. Tak na 
marginesie, niewiele firm produkuje kołą 
w tym rozmiarze, wobec powyższego, 
cena za nowe jest... co najmniej nie 
słuszna.
Sprzęt ostawiony a solidnych kołach 
został wyposażony w dobre, japońskie 
zawieszenie oraz hamulce (również ja-
pońskie). Całość jest wyjątkowo stabilna 
i fantastycznie hamuje, w przeciwień-
stwie do licznych sprzętów, które co 
najwyżej mozolnie zwalniają. Motocykl 
jest wyjątkowo żwawy, bez problemów 
wykręca (pod wiatr) wymagane 100mil/
godzinkę.

Większość ludzi, nie zaangażowana 
bezpośrednio w projekty przebudowy 
motocykli, ma wyobrażenie, że proces 
kształtowania pojazdu jest równie bez-
problemowy i szybki jak w programach 
Discovery. Wystarczy tydzień, aby z kup-
ki stali wyczarować – włącznie z lakiero-
waniem – perfekcyjny motocykl gotowy 
do jazdy. Niestety, rzeczywistość bywa 
bezkompromisowa i bardziej skompliko-
wana. Czas potrzebny do wyprodukowa-
nia oraz spasowania elementów: ramy, 
nadwozia, detali elektrycznych, układu 
wydechowego, zasilania, napędu, chło-
dzenia oraz pokonania niezliczonych i 
nieprzewidzianych niespodzianek zaj-
muje mnóstwo (niezapłaconego) czasu. 
Wszystko musi być wykonane z idealną 
precyzją, profesjonalnie spasowane i 
spojone w całość. Każdy motocykl jest 
„żywą” wizytówką firmy, a w tym wzglę-

dzie nie przewidujemy taryfy ulgo-
wej.

Kolejny, poważny problem – czę-
sto przeradzający się wręcz w hi-
sterię – to lakierowanie.
Powłoka musi być idealna, bez 
najmniejszej skazy – to zawodo-
wy punkt honoru. W opisywanym 
przypadku z pomocą przyszedł 
nam Kuba, obdarowując nas fisz-
kami z lakierem w odcieniu stra-
żackiej czerwieni. Jako akcent 
vintage dołożył niewielką porcją 
beżu. Podarował i kazał spadać.
Całą żmudną robotę lakierniczą 
wykonał Sławek Kulaszka. Ten fa-
cet to czysta perfekcja. Niestety, 
zdjęcia nie oddają rzeczywiste-
go efektu powłok lakierniczych, 
wszystkich zainteresowanych za-
praszam do naszej stajni.

Końcowy montaż to wyłącznie 
przyjemność. Fantastyczne uczu-
cie, kiedy człowiek składa idealnie 
spasowane, stalowe puzzle, w 
każdym detalu odnajdując cząstkę 
siebie. Efekt końcowy zazwyczaj 
przerasta najśmielsze oczekiwa-
nia zrodzone jeszcze w fazie pro-
jektowej. Bezcenne. 
Po złożeniu grata w całość, od-
wiedził nas Marcinek, gość, który 
uwielbia schematy elektryczne i 
lutowanie. Pasję do lutowanie je-
stem w stanie zrozumieć, ale do
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patrywać szczęścia w schematach elektrycz-
nych??? Tytułem wtrętu – ciągle zastanawiam 
się, jak On to robi, że te jego okablowane paję-
czynki zawsze działają bezawaryjnie... 
 
Stylistyczne wykończenia w klimacie Old 
School również zostały wyprodukowane w 
Kolec76Custom. Lusterka, zbiorniczki na płyn 
hamulcowy, manetki, wydechy oraz sety to 
wszystko dzieło naszych rąk (i umysłów). Jako 
wisienkę na torcie zapodaliśmy stylowe siedzi-
sko wykonane w KMLEATHER.PL. Podsumo-
wując krótki tekst muszę przyznać, że udało 
nam się stworzyć zgrabny, spójny stylistycznie, 
a przede wszystkim oryginalny motocykl. 
Maszyna została ciepło przyjęta podczas mo-
tocyklowych targów we Wrocławiu oraz w Po-
znaniu.
Podoba się, przyciąga wzrok a nawet prowo-
kuje do pochlebnych opinii konkurencję – to 
cieszy.

Po pierwszych jazdach mogę powiedzieć, że 
nawet krótka przejażdżka Cafe Dostal to wiel-
ka frajda. Motocykl bardzo bardzo się prowa-
dzi. Jest stabilny zarówno na odcinkach pro-
stych jak i w zakrętach. Charakterystyka silnika 
specyficzna, ale oferująca niezły odjazd. Nie-
naganna trakcja, urzekająca moc i... zachwyt 
w oczach gapiów to niekwestionowane atuty 
naszego Cofika.

Film z jazd próbnych dostępny pod adresem:  
www.youtube.com/watch?v=uBX0RhZ40aQ

Szczegółowe informacje oraz kontakt z firmą:
www.Kolec76.com

DANE TECHNICZNE:
Silnik: CBR 900 RR
Koła: H-D
Zawieszenie: CBR 900 RR
Hamulce: CBR 900 RR
Rama, konstrukcja nad-
wozia oraz przygotowanie 
całości:

Kolec76customs

Moc: 128KM
Lakierowanie:: AutoRenowacja Sławek 

Kulaszka
Siedzenie: www.kmleather.pl
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H-D Style

Refleksje 
na temat 

Sportakiady

Sezon zlotowy w pełni. Czas jaz-
dy dla przyjemności, spotykań w 
gronie starych znajomych, porów-
nywania motocykli i opowiadania 
historii z podróży. 

Lubię małe zloty. Mają swój nie-
powtarzalny klimat, tak odmienny 
od masowych spędów. I taka jest 
„Sportakiada” - wyjątkowe spo-
tkanie miłośników HD Sportster. 
Spotkanie - bo ideą tej imprezy 
jest właśnie spotkanie ludzi za-
uroczonych tymi wyjątkowymi 
motocyklami, a nie szpanowanie 
przywiezionym na busie custo-
mem przed gromadką ludków, z 
którymi trudno nawet zamienić 
słowo. 

Tegoroczna „Sportakiada” odbyła 
się w ostatni weekend czerwca. 
Było fajnie. Wręcz rodzinnie. Jak 
każdy z każdym może pogadać to 
znaczy że impreza nie może się 
nie udać. Spędziliśmy 3 przyjem-
ne dni w pięknej agroturystyce w 
Dębowie, nieopodal Nakła nad 
Notecią. 

Jeśli ktoś szuka zlotu w typowym 
dla H-D klimacie, to „Sportakiada” 
nie jest dla niego. Owszem, jest 
parada, konkursy, konsumpcja i 
rozsądne opilstwo, ale już po raz 
kolejny zauważyliśmy, że w do-
bie internetowej obsesji, to zwy-
kła rozmowa stanowi największą 
wartość takich spotkań. Sportster 

łączy ludzi dużo bardziej niż inne 
HD - to nasze główne spostrze-
żenie. Ta odsłona imprezy mia-
ła nam pokazać czy warto dalej 
organizować te spotkania. I już 
wszystko wiemy. Warto.

To spotkanie bez tzw. napinki. 
Cytując pomysłodawcę: „Nie two-
rzymy wielkiego zlotu z setka-
mi uczestników tylko kameralne 
spotkanie ludzi z podobną za-
jawką. Impreza pozbawiona jest 
komercji, za to pełna życzliwości i 
serdeczności.” Właśnie ten klimat 
to największa wartość „Sportakia-
dy”.

Nasza inicjatywa jest pionierska, 
zlotów Sportsterow nikt nie robi, 
te motocykle można zobaczyć 
jedynie na typowych zlotach H-D. 
Tym razem, w przeciwieństwie 
do roku ubiegłego nawiedziło nas 
mniej większych braci HD, a dużo 
więcej Sportsterow. I każdy inny. 
Nie było dwóch podobnych. Nie 
to, że nie zapraszamy większych 
braci - proszę uprzejmie, Sport-
ster może przyjechać z rodziną, 
ale z zastrzeżeniem że duzi bra-
cia parkują w mało fotogenicznym 
miejscu, a nieliczne „plastiki” tra-
dycyjnie, za stodołą. Nie zawró-
cimy przecież spod bramy czło-
wieka, który chce się nawrócić na 
HD, ale jeszcze go nie ma.

Pomysł imprezy powstał w głowie 
mojego przyjaciela już kilka lat 
temu. Sportster jest inny od po-
zostałych H-D i chodziło o to by 
to podkreślić. Wśród ludzi którzy 
nim nigdy nie jechali zdarzają się 
dobrze nam sportsterowcom zna-
ne opinie, że to motocykl dla bab, 
biedoty i kochających inaczej. A 
w ogóle Sportster to przecież nie 
Harley. Cóż, świetnie bawiliśmy 
się w myśl tego hasła. Zwłaszcza 
że wielu z nas posiada także „du-

żego” H-D i z przekonania chce 
mieć także Sportstera.

W ramach Sportster Owners 
Group, nieformalnie utworzonej 
w wyniku pierwszej Sportakiady 
grupy internetowej, zawiązały się 
nowe przyjaźnie. Wreszcie mieli-
śmy okazje spotkać się na żywo. 
Sportster naprawdę zbliża ludzi. 
Szkoda że będzie trzeba czekać 
kolejny rok na następną imprezę. 
Ale poczekamy. Jest na co.

Dziękuję wszystkim uczestnikom  
za wspaniałą atmosferę.  

To Wasza zasługa. I Waszych motocykli.  
Do zobaczenia!

David
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STREET BOB 2015

dopracowany w każdym 
calu rasowy bobber z dyna-
stii Dyna. Siedząc na nim 
przenosimy się na amery-
kańskie autostrady niczym 
bohaterowie z filmów Easy 
Rider czy SOA.
Osobiście jestem fanką cru-
iserów oraz turystyków, dla-
tego z ogromną przyjem-
nością - dzięki uprzejmość 
warszawskiego dealera 
LIBERATOR Harley David-
son - spędziłam 800 km w 
siodle legendy.
Bobber to po prostu przero-
biony cruiser. Ich głównym 
wyróżnikiem jest fabrycz-
na rama. Bober to również 
pierwszy typ choppera jaki 
powstał. Chyba większość 
zna kultowy film Easy Ri-
der gdzie właśnie wszystkie 
maszyny to bobbery. Sia-
dając na pojedyncze siodło 
i kładąc ręce na podwyż-
szoną kierownicę Mini Ape 
marzyłam tylko o Route 66 
i ociekających sosem bar-
becue skrzydełkach z pobli-
skiej stacji benzynowej. 

Tak więc czas odpalać  
i w drogę.
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Już na wstępie podoba mi się inteligentny sys-
tem zabezpieczający, który składa się z brelo-
ka automatycznie uzbrajającego lub rozbraja-

jącego system alarmowy. Wrzucam go do kieszeni i 
nie myślę czy wyjmę kluczyk ze stacyjki, czy włączę 
alarm…brelok cały czas jest głęboko w mej kieszeni 
i działa zbliżeniowo.
Kolejna rzecz, która bardzo mi przypadła do gustu 
to montowany na zbiorniku paliwa elektroniczny 
prędkościomierz na którym można odczytać kilka 
przydatnych w trasie informacji jak np. na ile kilome-
trów jeszcze wystarczy paliwa. Wskaznia zmieniają 
się proporcjonalnie do stylu jazdy. 
Podnóżki i dźwignie w Street’cie fabrycznie za-
montowane są centralnie, co pozwala przybrać do-
statecznie wygodną pozycje do jazdy, choć ja dla 
zwiększenia komfotu zdecydowanie zastosowała-
bym podesty . O ile dość wysoka kierownica zupeł-
nie mi nie przeszkadzała,  o tyle nogi solidnie mi 
się umęczyły. Nie mnie kwestie związane z oczeki-
waniami dotyczącymi wygody użytkowania pojazdu 
pozostawiam po stronie indywidualnych preferencji.
Sześciostopniowa przekładnia Cruise Drive zapew-
nia gładką i cichą zmianę biegów, ale co ważniej-
sze, umożliwia przy większych prędkościach na 
autostradach jazdę w niższym zakresie obrotów. 
Warto również pochwalić płynnie pracujące sprzę-
gło. Bywało jednak, że miałam problem z redukcją 
biegów i musiałam zdjąć nogę z podnóżka aby na-
depnąć na dźwignię zrzucając przełożenie. Myślę, 
że jest to również kwestia  indywidualna i zależna 
od budowy stopy.
I teraz najważniejsze! Serce! Fabryka z Milwaukee 
zamontowała w tym modelu silnik Twin Cam 103 
czyli mamy prawie 1,7 litra w bardzo zgrabnym 

i dość lekkim jak na bobbera opakowaniu. Dzięki 
temu Street Bob jest szybki i bardzo dynamicznie 
przyspiesza na każdym z biegów.
Niesamowitym i pięknym uczuciem było latanie Stre-
et’em po winklach i łukach. Czułam ogromną różni-
cę przesiadając się z Shadow. Ten  zgrabny bobbe-
rek zwinnie i lekko połyka kolejne winkle. Może nie 
była to jazda w stylu supermoto, ale z pewnością 
przerzucanie Boba dało mi bardzo dużo satysfakcji. 
Trzyma się drogi na piątkę dzięki zastosowanym w 
standardzie oponom Michelin Scorcher, które gwa-
rantują naprawdę dobrą przyczepność i stabilność, 
także na mokrej nawierzchni. I coś, co przez chwilę 
poczułam…posiada ABSy!
Na trasie komfortowa dla mnie prędkość zawierała 
się w granicach 110-130 km/h. Jestem przyzwycza-
jona do jazdy z przednią szybą, jej brak powodo-
wał, że przy większych prędkościach najzwyczajniej 
zwiewało mnie z siedzenia…hahaha…  Muszę też 
pochawalić maszynę za niewielki apetyt - motocykl 
spalił ok. 6l / 100 km (pojemność zbiornika paliwa 
ok. 18l)
Jest takie powiedzenie „miłość wymaga poświę-
ceń” i tak jest z Bob’em…poświęciłam się, płacąc 
przypieczeniem krocza, kiedy stałam w korku - bo 
podobno „harley musi grzać” - ale wybaczam…wy-
baczam…bo…

HARLEY MÓJ TO JEST TO ! KOCHAM GO !

Monika RUDA Jastrzębska – Speed Ladies

Serdeczne podziękowania dla warszawskiego de-
alera LIBERATOR Harley Davidson

http://www.liberator.pl

Ruda i Jej pasje
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Czyli kilka refleksji pozwalająCyCh bezpieCznie i efektownie podjeChać motoCyklem „pod ołtarz”

Nie wyobrażacie sobie chyba 
pary motocyklistów jadących 
do ślubu samochodem?  Ja 
też nie, w związku z tym po-
stanowiłam rozważyć kilka 
istotnych – przynajmniej z 
damskiego punktu widzenia 
– problemów.  To co stanowi 
punkt centralny każdej cere-
monii ślubnej – piękna, biała 
suknia – równocześnie oka-
zuje się wyjątkową zagwostką 
jeżeli zdecydujemy się doje-
chać do ołtarza motocyklem.
Patentów i pomysłów 
było tyle 

co ślubów motocyklowych. 
Kobiety to stworzenia zarad-
ne i kreatywne, więc zazwy-
czaj znajdują funkcjonalne 
rozwiązanie, warto jednak 
porozmawiać o przeróżnych 
„zagrożeniach” związanych 
z taką opcją. Przede wszyst-
kim musimy zadbać o to, 
aby zazwyczaj długi welon, a 
także tren sukni nie wkręciły 
się w ruchome części zespo-
łu napędowego.   Rozważmy 

wspólnie kil-
ka warian-
tów dosta-
wy Panny 
M ł o d e j 
przed oł-
tarz. Za-
tem po 
kolei.

W koszu i trajką

Rozwiązaniem alternatywnym i 
wydaje się dość rozsądnym jest 
decyzja o pokonaniu trasy  traj-
ką, bądź motocyklem z koszem.  
Opcja zaprzęgu rozwiązuje więk-
szość problemów związanych z 
kreacją, a przy tym jest oryginal-
na i atrakcyjna dla zaproszonych 
obserwatorów. W sieci znajdzie-
cie mnóstwo ofert z motocyklami 
trójkołowymi wynajmowanymi na 
śluby. Uczulam jednak, aby ko-
rzystać wyłącznie z usług moto-
cyklistów doświadczonych w jeź-
dzie trójkołowcami. Dzień ślubu 
to nie najlepsza pora na ewntual-
ne eksperymenty i próby.

Pasażerka w welonie

Na koniec pozostawiłam rozwiązanie tradycyjne, bodaj najczę-
ściej wykorzystywane w przypadku par motocyklowych. Zgod-
nie z tradycją to mężczyzna zasiada za kierownicą, a kobieta 
jest wierną kompanką podróży. Też pięknie.   Podobnie jak w 
dwóch wcześniej omawianych przypadkach, również tutaj nale-
ży przede wszystkim zwrócić uwagę na możliwość wkręcenia 
się elementów stroju w mechanizmy maszyny. Również prośba-
-uwaga adresowana do panów, kierowców: nie szarżujcie, bądź-
cie rozważni. Nie zarzucam wam złych intencji, ale w tym dniu 
tak łatwo przegrać z emocjami...

Bez względu na to, który wariant dojazdu najbardziej przypadnie 
nam do serca, pamiętajcie aby zadbać o fryzurę i makijaż. Za-
zwyczaj salony kosmetyczne poważnie traktują powierzone im 
zadanie starając się stworzyć make up zdolny przetrzymać całą 
noc. Uwzględniają jednak nasz środek transportu warto uprze-
dzić kosmetyczkę, że jej praca musi sprostać dość niecodzien-
nym wyzwaniom. Zaopatrzcie się też koniecznie o odpowiednie 
okulary. Parady ślubne zazwyczaj organizowane są w godzinach 
popołudniowych, kiedy słońce bezczelnie wpycha się pod na-
sze powieki. Nie chcecie chyba zajechać na swój najważniejszy 
dzień z makijażem rozmazanym łzami z podrażnionych oczu.

Parada ślubna

Według prawa organizacja para-
dy wymaga pozwolenia na zajęcia 
pasa ruchu drogowego. Jednak 
(na szczęście) w praktyce prawo i 
obyczaj nie muszą oznaczać kon-
fliktu. Policjanci – sami niejedno-

krotnie mocno związani ze środo-
wiskiem motocyklowym – wcale 
nie spieszą się by psuć nowo-
żeńcom ten jeden, jedyny dzień. 
Wobec powyższego zazwyczaj 
uchodzą na sucho kolumny nie 
zgłoszone, przejazdy bez kasku i 
okolicznościowe plakietki w miej-

sce tablic rejestracyjnych. Osobi-
ście uważam, że możecie liczyć 
na pobłażliwość ewentualnych 
patroli. Ten dzień rządzi się swo-
imi prawami i... niech tak pozosta-
nie jak najdłużej.

Żaneta Lipińska-Patalon
fot. M

arek W
aiss

fo
t. 
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Ślub na dwóch kołach

Panna młoda 
za sterami

to wersja, w której nawet w dniu 
ślubu nasza bohaterka nie rezy-
gnuje z pozycji kobiety niezależ-
nej. Piszę trochę żartobliwie, ale 
są takie uparciuchy (patrz au-
torka tego tekstu). No bo czemu 
kobieta, która na co dzień jeździ 
sama, nagle miałaby wsiąść na 
tylne siedzenie? Jeżeli zdecydu-
jecie się na ten wariant, zwróćcie 
szczególną uwagę, aby długa 
suknia nie wplątała się w mecha-
nizm zmiany biegów (lub, co nie 
daj Boże w łańcuch). Warto rów-
nież zadbać o to, by nie stracić 
równowagi manewrując w butach 
na obcasie. Ja w ostatnią war-
stwę sukienki miałam wszyscy 
kanał z przeciągniętym sznur-
kiem, po uroczystości, prosta 
sprawa- zadzieram kiecę i lecę! 
Tak właśnie zrobiłam, wystar-
czyło ściągnąć sukienkę w tzw. 
„bombkę” i problem rozwiązany. 
Można oczywiście zafundować 

sobie krótką sukienkę. Można 
też pomyśleć o tym, by zbyt 

skąpa wersja sukni ślubnej 
niczego nie odkryła… i tu 

sprawdzi się jakiś fikuśny 
pomysł, jedna z naszych 
znajomych zadbała o 
niecodzienne marsz-
czone spodenki, taki 
„pantalony” okazały 
się świetną alterna-
tywą dla chociaż-
by wyzywających 
pończoch. Dobry 
pomysł na pewno 
powoli nam wyjśc  
przedsięwzięcia z 
klasą i odrobiną żar-
tu.
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Imprezy

zorganizowany w pogodny weekend (10-12 lipca 2015) na długo 
pozostanie w pamięci uczestników, którzy stawili się w Józefowie 
k/Chocza – województwo wielkopolskie.
Westerland to obecnie największa w Europie wioska indiańska – 
właśnie tak klimatyczne miejsce wybrali organizatorzy z ISKRA 
MC POLAND p.ch. Chocz na tegoroczny zlot.
Wszystkich atrakcji zlotowych nie sposób wymienić, spróbuję więc 
skupić się na kilku najciekawszych rozrywkach. 
Oczywiście tradycyjna parada wokół rynku w Choczu zgromadziła 
mnóstwo motocykli. Wielu z nas w ramach wspólnej zabawy sta-
lowe rumaki zamieniła na rozbrykane, mechaniczne byczki, które 
z wigorem rozrzucały śmiałków na prawo i lewo. Sporo radości do-
starczały wszelkie konkurencje sprawnościowe, wśród nich niezły 
ubaw zawdzięczamy próbom wspinaczki po skrzynkach. Dla mi-
łośników tradycji również przygotowano bogaty program: picie na 
czas piwa przez słomkę, rywalizacja o miano najgłośniejszego wy-
dechu,  konkurs na najładniejszy motocykl, siłowanie na ręce czy 
rozciąganie gumy... w doborowym towarzystwie każda zabawa 
cieszy się powodzeniem, a czas mija szybciutko i nieubłaganie.
Dla wszystkich, którzy zakupili przy bramie wejściówki przewidzia-
no liczne nagrody rzeczowe: kaski, sakwy, odzież motocyklową, 
darmowy kurs prawa jazdy, karnety na tor cartingowy oraz nieby-
wale atrakcyjną nagrodę główną – motocykl Yamaha FZ 750 Cafe 
Racer.
Imprezę odwiedziło ponad pięćset maszyn. W zgodzie i harmo-
nii bawiły się wspólnie sportowe szlifierki, nakedy, crossy, enduro, 
choppery, trajki oraz wszelkiej maści customowe perełki.
Wieczory obfitowały w atrakcje muzyczne. Na scenie gościliśmy 
„The Remowal Machine”, „Twitch”Hit N’Run”, „Prowincya”oraz 
francuska formacja „Cheap Wine” a także belgijska grupa „Ato-
mic Vulture”. Do motocyklowych serce wyjątkowo trafiły nuty chło-
paków z „V-Twin” których instrumenty wspomagał odgłos pracy 
prawdziwego V-twina. Wrażenia nie do opisania, to trzeba przeżyć 
samemu.
Podczas imprezy można było nabyć najnowsze płyty zespołu „V-
-Twin” oraz „Darka Blusmena” - wszyscy na trwałe i mocno za-
przyjaźnieni z Klubem ISKRA MC POLAND.
Motocykliści i sympatycy ISKRY  nie zawiedli również w tym roku. 
Na spotkanie stawili się bikersi z Wrześni, Kępna, Nowych Skal-
mierzyc, Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisza, Pleszewa, Słubic, 
Wrocławia i wielu innych zakątków kraju. To takie fajne, wręcz mi-
styczne doznanie, spotkać tylu wspaniałych ludzi, z którymi łączy 
wspólna pasja.
Dobre towarzystwo, swojskie jadło i magia napitków sprawiły, że 
zajmujące dyskusje przeciągały się do wczesnych godzin ran-
nych... blask ogniska sprawiał, że atmosfera sprzyjała do zwie-
rzeń i zawierania znajomości. Na długo zapamiętam teorię prze-
ciwskrętu, podobnie jak zajmującą dyskusję o muzyce... dziękuję.
Tak więc Kochani „Motórzyści” - byle do następnego!

Walkyria.
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W coraz liczniejszych kręgach sym-
patyków małych pojemności 
marka Zipp odzyskuje topową 

pozycję. Po nieznacznym spadku formy 
rynkowej pojawiły się korzystne zmiany.
Nowe kierownictwo, nowe pomysły i inspi-
racje zaowocowały sukcesem. Tegorocz-
ny sezon firma z Przasnysza zakończyła 
zaskakująco dobrym wynikiem sprzedażo-
wym. Motocykle cieszą się dobrą opinią, 
a co równie ważne systematycznie rosną-
cym zaufaniem odbiorców. 

Bardzo ciekawie zapowiada się kolekcja 
na nadchodzący sezon 2016. 
Delikatny przedsmak nowej kolekcji Zipp 
zaprezentował podczas Targów Motocy-
kli i Skuterów Kielce Moto-Expo. Wyjąt-
kowym zainteresowaniem cieszył się no-
wocześnie wyposażony skuter Quantum 
Max-125ccm oraz zgrabny naked VZ-4. 
Możemy się także spodziewać ciekawych 
propozycji dla miłośników off-road. 
Szczegółowe informacje już niebawem na 
stronie importera:  www.zipp.pl 
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Kluby motocyklowe

Początki związane z powo-
łaniem do życia IMC giną 
w pomroce dziejów... jed-

nak wciąż żywy pozostał przekaz 
ustny, według którego 11 marca 
2006 na KPKM organizowanym 
przez Steel Roses MC w Modli-
nie, pierwszy raz oficjalnie za-
prezentowaliśmy Klub, nazwę 
ISKRA, a także nasze barwy no-
szone z przodu. Dokładnie wtedy 
zostaliśmy zaakceptowani przez 
Kongres Polskich Klubów Moto-
cyklowych – był to nasz pierwszy, 
znaczący sukces. W dniach 25 – 
27 kwietnia 2008 podczas trwania 
wiosennego kongresu w Antoni-
nie otrzymaliśmy prawo nosze-

nia barw klubowych na plecach 
- drugi duży sukces. W 2008 roku 
powstaje tez pierwszy p/chapter 
Iskry w Pleszewie (w obecnej 
chwili już nie istnieje). Funkcjo-
nował tylko trzy lata. Część mo-
tocyklistów zasiliła nasze sze-
regi, jednak pewnej części nie 
byliśmy w stanie zaakceptować, 
więc zostali na stałe wykluczeni z 
grupy. W 2011r. wspólną decyzją 
powiększyliśmy nasze szeregi, 
dokonując połączenia klubu FG 
Iskra Skalmierzyce z FG Falcon 
Bralin w jeden klub, pod nazwą 
FG ISKRA z oddziałami w Skal-
mierzycach i w Bralinie. Ogło-
siliśmy to światu na kongresie 

jesiennym 2011r. Kongres za-
notował na swojej stronie że FG 
Falcon nie stawił się na zebraniu 
KPKM - wtedy była to już ISKRA, 
Klub którym jesteśmy do dzisiaj. 
W 2012 roku, podczas jesienne-
go KPKM organizowanego przez 
BOXER MC zostaliśmy oficjal-
nie włączeni do rodziny klubów 
MC. Wtedy działał już p/chapter 
ISKRA BRALIN.  W kolejnym, 
2013 roku zostaje powołany do 
życia p/chapter ISKRA CHOCZ.

tekst: Iskra MC Poland
www.iskraskalmierzyce.pl
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U progu nowego sezonu spotkałyśmy się w Borach 
Tucholskich. Nasi sympatycy na pewni zdążyli już za-
uważyć, że każdy z naszych wypadów jest inny, każdy 
okazuje się tym wyjątkowym... ale łączy je niezmiennie 

jedno: prawdziwa przyjaźń i wspólna pasja.

Speed Ladies
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Wszystko co działo się w Borach…zostaje w Bo-
rach! Dlatego zdradzać za  dużo nie będziemy. Tym 
razem nasze spotkanie integracyjne przyjechało 
dwadzieścia osiem motocykli. Główne zbiórki odbyły 
się w Warszawie i Toruniu. Ale pojawiły się również 
uczestniczki z Bydgoszczy, Poznania, Gdyni, Ino-
wrocławia. Z Grodu Kopernika w trzech kolumnach 

ruszyłyśmy do Zblewa. Najmłodsza uczestniczka 
miała dziewiętnaście lat, najstarsza… to zostanie 
naszą tajemnicą. Najfajniejsze w tym wszystkim jest 
jest to, że pomimo różnic wynikających z wieku, pre-
ferencji zawodowych a także opcji światopoglądo-
wych wszystkie nas łączy przyjaźń i wspólna pasja 
do dwóch kółek.



Speed Ladies

Impreza rozkręciła się na dobre 
już w piątek. Tego dnia, zwień-
czeniem szaleństw były grupowe 
skoki do zdecydowanie lodowatej 
wody w pobliskim basenie. Jed-
nak atmosfera była na tyle gorą-
ca, że liderki zdecydowały się na 
kilka powtórzeń.  Babskie week-
endy mają jednak niepowtarzalny 
urok i klimat. 

Następnego dnia pogoda oka-
zała się zdecydowanie bardziej 
łaskawa. Pierwsze naprawdę 
letnie promienie słońca dały się 
również zaprosić do towarzystwa 
– było cudownie.
Grupa zatwardziałych zwolenni-
czek basenowych rozkoszy po-
stawiła na pełen 

looz i relaks. Kilka, zorientowa-
nych na aktywny wypoczynek 
zdecydowało się wziąć udział w 
spływie kajakowym. Pozostała 
grupa dziewczyn ruszyła na prze-
jażdżkę – pierwsza ekipa zwie-
dzała okoliczne atrakcje, druga 
zdecydowała się na wyjazd nad 
morze.

Weekend wspaniały, atrakcji 
mnóstwo, a niezapomnianych 
wrażeń nie sposób zliczyć. Każda 
z nas przeżywała to inaczej, każ-
da inaczej zapamięta, ale jedno 
pozostaje poza dyskusją -  nieba-
wem kolejny wspólny weekend!

Żaneta Lipińska-Patalon
fot. Mateusz Patalon

www.ChopperMagazin.eu

Chopper Magazin

Kobiecy Portal Motoryzacyjny
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Klimaty

Impreza, która „na dzisiaj” nie wymaga żad-
nych rekomendacji. Kustom Konwent to jed-
na z najbardziej prestiżowych i popularnych 
imprez motocyklowych w Polsce. Przypa-
dek? Absolutnie!

Wszystko to wynik perfekcyjnej organizacji oraz 
towarzystwa, bo musicie wiedzieć, że Kustom 
Konwent to zjazd wielkich indywidualistów i nie-
przeciętnych osobowości.

http://kustomkonwent.pl/news.php?id=214

Atrakcje: 

• Stoiska handlowe, 
• punkty tatuażu artystycznego, 
• Food Truck Festival, 
• Hand Painting, 
• Petit Pati Barber Shop, 
• Konkurs Miss Pin Up, 
• Beer Geek Madness.

Podsumowanie:

• 60 wystawców, 
• ponad 80-motocykli, 
• 10-samochodów, 
• ponad półtora tysiąca  

odwiedzających wystawę.

Kategorie: 

• Chopper, 
• Cafe Racer, 
• Bratstyle, 
• Scrambler, 
• motocykle zabytkowe,  
• Hod Rod, 
• Amcar, 
• rowery customowe, 
• oraz liczne projekty 

pozostające w tracie 
realizacji.
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Cztery lata temu przeglą-
dając internet trafiłem na 
krótki film z Drag Starem w

roli głównej. Motocykl bardzo mi 
się spodobał, wyróżniał się na 
tle wszystkich dotąd oglądanych 
jednostek. Detale konstrukcyjne, 
linia, bryła „nadwozia” i... kolor. 
Drag Star, który mnie zauroczył 
był w klasycznym, białym kolorze. 
Wpadł w oko i zawładnął każdą 
myślą, to była ta przysłowiowa 
miłość od pierwszego wejrzenia. 
Oczywiście motocykl zakupiłem, 
będąc przekonanym, że mogę 
jeździć oryginalną i piękną ma-
szyną.
Można by się tutaj zastanawiać, 
czy wobec powyższego, po-
trzebne jest cokolwiek więcej do 
szczęścia. A jednak...  Każdej 
zimy, przez kolejne trzy lata, sta-

rałem się dołożyć do motocykla 
„kawałek siebie”. Były to zabiegi 
stricte kosmetyczne, nie mniej 
każdy stanowił maleńki kroczek 
do personalizacji mojego Draga. 
Pomimo upływającego czasu i 
niemałego zaangażowania cały 
czas „czegoś” brakowało... wciąż 
było w nim zbyt mało mnie. Nad-
szedł czas w którym postanowi-
łem to definitywnie zmienić.
Na jednym z licznych zlotów po-
znałem interesującą postać – 
Grzegorza z Moto GP. Człowieka 
zajmującego się profesjonalną 
przebudową motocykli. Począt-
kowo zamierzałem tylko zmienić 
tylne koło na szersze. Jak pew-
nie doskonale się orientujecie, 
pierwsza ingerencja w konstruk-
cję skutkowała efektem domina. 
Przeróbka koła, wahacza i na-

pędu wiązała się z przebudową 
przodu – przecież motocykl musi 
stanowić spójną bryłę, nie bez 
znaczenia są też reguły geome-
trii. Finalnie zdecydowałem się 
w pełni zaufać doświadczeniu i 
wyobraźni Grzegorza. To praw-
dziwy artysta, w motocykl wpom-
pował mnóstwo pracy, ale przede 
wszystkim ogrom serca. Właśnie 
w takich klimatach narodził się 
MÓJ motocykl.
Pozostała jeszcze kwestia malo-
wania. Według pierwotnych zało-
żeń, motocykl miał być wykończo-
ny w jednolitej, czarnej barwie. 
Przyznam szczerze, że cały czas, 
gdzieś w środku, zmagałem się z 
przeświadczeniem, że takie roz-
wiązanie, jest najzwyczajniej zbyt 
pospolite...
Ponownie z pomocą przyszedł 

 – metamor foza
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Motocykl i sztuka

internet. Wertując przeróżne stro-
ny w poszukiwaniu inspiracji na-
tknąłem się na prace Damiana 
Wójta ze ScullCrew. Grafiki jego 
autorstwa idealnie wpisywały się 
w moje oczekiwania. Postanowi-
łem swój motocykl pomalować 
właśnie u niego.

Tym razem również miałem 
szczęście trafić do profesjonalisty 
i wielkiego miłośnika jednośla-
dów. Wspólnie wybraliśmy moty-
wy oraz detale aerografu, efekt 
finalny to wyłącznie efekt nieprze-
ciętnego talentu autora.
Chciałbym gorąco podziękować 

obu Panom, za niewymierny 
wkład pracy i serca w realizację 
moich marzeń. To dzięki ich ta-
lentom i zaangażowaniu jeżdżę 
motocyklem, który narodził się z 
pasji i marzeń.

Wojtek Kozioł
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Rock’N’Roll

Dlaczego zdecydowałeś się na-
grać płytę koncertową właśnie 
w toruńskim Hard Rock Pub 
Pamela?

Charakter muzyki jaką gramy 
sprawił, że płyta była planowana 
„na żywo”– w końcu blues jest 
muzyką duszy, pragnień, emocji. 
Z mojego doświadczenia wiem, 
że aby wydarzyło się coś piękne-
go, emocje muszą być obustron-
ne – od nas do widowni i od nich 
do nas. Kiedyś na to mówiono 
‘vibes’ , ‘good energy’, itd. Z po-
przednich występów w Pameli i 
mojej tam obecności zapamięta-
łem, że ten klub stwarza do tego 
idealną przestrzeń. Nie tylko wi-
dać i czuć tę energię kiedy się 
gra, ale też gdy stoi się z boku 
i obserwuje warsztaty muzycz-
ne, które prowadzili również moi 
muzycy. Jest parę takich miejsc, 
ale najbliższe w Mississippi. Do 
tego materiał, który jest niezwy-
kle emocjonalny. To jakby śpie-
wać „Bogurodzicę” przed bitwą 
pod Grunwaldem – trochę chyba 
przesadzam, ale kierunek tej my-
śli jest chyba jasny.

Co sprawia, 
że tak często 
tu wracasz?

Lubią mnie 
i mój ze-
spół tutaj. Nie 
mogę się wpro-
sić sam, bo tak 
naprawdę nie znam sytuacji ani 
układów, itd.

Jak udało Ci się namówić do 
współpracy muzyków tak wy-
sokiej klasy jak, Paul Lamb czy 
Jimmy Thomas?

Powiem szczerze, że sygnały kie-
rowane są częściej w moją stronę 
niż odwrotnie. Nasze „wycieczki” 
po świecie zbudowały nam su-
per opinie wśród angielskich blu-
esmanów. Myślę, że wpłynęły  na 
to rozmowy, jakie toczą  brytyj-
scy muzycy z członkami mojego 
zespołu. Generalnie, wśród kry-
tyków krąży opinia, że mój pro-
dukt końcowy ma zdecydowanie 
większą wartość niż suma jego 
poszczególnych elementów. My-
ślę, że coś w tym jest. To się tro-
chę sprawdziło w sporcie, który 

Trudno powiedzieć co 
zrobiło na mnie większe 
wrażenie. Rozmowa z 

Markiem Olbrichem czy ob-
serwowanie tego co robi na 
scenie. Miałam niewątpliwą 
przyjemność uczestniczyć w 
koncercie jego zespołu Mark 
Olbrich Blues Eternity w to-
ruńskim Hard Rock Pubie Pa-
mela, w trakcie którego zreali-
zowano nagrania na krążek 
LIVE AT PAMELA BLUES.
Album ten zdobył tytuł BLU-
ESOWEJ PŁYTY ROKU 2014 
w plebiscycie internautów 
portalu bluesonline.pl. Byłam 
ciekawa jakie emocje towa-
rzyszyły powstaniu tej płyty, a 
dowiedziałam się o wiele wię-
cej. Korzystając z okazji chcę 
się podzielić tą wiedzą z czy-
telnikami Chopper Magazin.
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próbowałem uprawiać za młodu. 
Moja drużyna więcej wygrywała 
ze mną w składzie niż beze mnie, 
mimo, że nie byłem najlepszy. 
Współpraca z Jimmym rozpoczę-
ła się parę lat temu, kiedy okaza-
ło się, że mój poprzedni wokalista 
(Earl Green – 7-krotny tytuł wo-
kalisty bluesowego roku w Anglii) 
zachorował (niestety trwale). To 
się stało kilka dni przed wyjaz-
dem. Trwoga – więc uderzyłem 
do agenta. Wspomniał, ze Jimmy 
jest wolny i pojedzie bez proble-
mu. No i został. Do Paula Lamba 
zadzwoniłem sam – znamy się 
dobrze i zawsze chcieliśmy po-
skakać razem. Z nim jest problem 
jeśli chodzi o terminy koncertów – 
ma napięty kalendarz (gra ponad 
300 koncertów rocznie). Udało 
nam się wstrzelić z datą mojego 
koncertu w jego wolny termin.

W jaki sposób został dobrany 
repertuar na płytę?

To było spełnienie jednego z mo-
ich bluesowych marzeń. Zawsze 
chciałem zagrać tego „pierwsze-
go” bluesa, tego, który był zacząt-
kiem muzyki bluesowej na świe-
cie (np. Smokestack Lightning, 
Mannish Boy, etc.). Jeżeli chce 
się zachować autentyczność jako 
bluesman, pod żadnym pozorem 
nie wolno kopiować utworów - 
zwłaszcza gdy jest się białym 
bluesmanem z Europy. Trzeba 
go czuć, a nie odtwórczo naśla-
dować. W przeciwnym wypadku 
to będzie chałturnicze granie, kle-
zmerka. Dopiero kiedy do składu 
dołączył Jimmy, moje marzenia 
się spełniły. Było pytanie, czy on 
będzie chciał to zrobić z nami. Na 
szczęście chciał. Jimmy jest mało 
znany w Polsce, ale w Europie 
to jest jeden z apostołów bluesa. 
Zaczynał w latach 50-tych. Odkrył 
go niewiele starszy Albert Nelson 
(znamy go jako Albert King oczy-

wiście!) na prośbę Ike’a Turner’a 
który potrzebował wokalisty do 
swojego pierwszego zespołu. No 
i Jimmy grał przez pierwszych 6-7 
lat z zespołem Ike Turner Review. 
Tina dołączyła do składu po paru 
latach. To jest serce naszego 
programu koncertowego. Serce 
otoczone bluesem nowym – po-
kazuje mój czas i moich przyja-
ciół z zespołu. To współgra razem 
i daje nam i widowni radość. Kie-
dy patrzę na zdjęcia w mediach z 
trasy letniej, na wszystkich jeste-
śmy uśmiechnięci. Widownia też!

Jesteś prekursorem muzyki 
rockowej w Polsce. Opowiedz 
o współpracy ze Zbigniewem 
Hołdysem i początkach zespo-
łu Rh-.

A jestem? Granie z Hołdysem 
było prawdziwą radością życia 
wyrażaną w formie muzycznej.
(To mój konik – muzyka to emo-
cja). Hołdys komponował jak nikt 
przedtem, a zespół dawał temu 
życie i werwę. To był rock, ale 
naturalny, wypływający z duszy 
do ludzi, bez sztuczek, bez gra-
nia „dla występu”, bez kopiowania 
innych. To nie były pioseneczki, 
jakie grały zespoły przed nami. 
Oprócz tego, nie mieliśmy tej wy-
raźnej bariery między zespołem 
a fanami. Byliśmy jedną pacz-

ką – tak się wydawało. To samo 
robię do dziś z moim zespołem. 
Pamiętam, byłem kilka lat przed-
tem na występie Czerwonych Gi-
tar w Sopocie w „marquee” koło 
plaży. Oni grali sobie a widownia 
tańczyła i słuchała sobie. Żadne-
go kontaktu wzrokowego, anga-
żowania fanów. Równie dobrze 
mogli puszczać płyty i brać kasę. 
To był najlepszy zespół w Pol-
sce??? Po pięćdziesięciu latach 
mogę powiedzieć ze stuprocento-
wą pewnością, że w USA, czy w 
Anglii tego nie ma, nie było i nie 
mogło być, jeśli chciałeś w ogóle 
zaistnieć w bluesie czy rocku lub 
metalu. Hołdys i my rozumieliśmy 
to instynktownie. Fani to wyczu-
wają i odsyłają nam na scenę 
swoją energię. Robi się niezwykle 
pozytywny sztorm uczuć i... mu-
zyka tworzy się sama.

Dlaczego zdecydowałeś się 
grać właśnie bluesa? Co jest 
w nim tak wyjątkowego, że po-
święciłeś i podporządkowałeś 
mu swoje życie?

Sam nie wiem. Nie było tradycji 
tej muzyki w Polsce. A to, co się 
słyszało było z trzeciej lub czwar-
tej ręki. Kiedy się do tego dołoży 
brak sprzętu i przede wszystkim 
niezrozumienie przekazu ducho-
wego bluesa, to rezultaty wte
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Rock’N’Roll

dy, z perspektywy czasu, były 
śmieszne. Myślę , że to we mnie 
jakoś siedziało w środku i czeka-
ło na właściwą chwilę. Pamiętam 
natomiast kiedy miałem jakieś 
dziewięć lat, w szkole obok grał 
zespół. Wszedłem przez piwnicę 
i udało się podsłuchać za samą 
sceną. Potem mówili, że to był 
zespół „Dzikusy”. To mnie bardzo 
poruszyło.
Zapamiętałem kilka nut i rytmów 
i zagrałem je koledze – powie-
dział: „To blues…”. „Wyprawa 
do Atlantydy” (RH-) jak się teraz 
słucha ma mnóstwo riffów blu-
esowych. Solówki Waglewskie-
go – czysty blues, etc. Potem na 
zachodzie dopiero usłyszałem co 
to jest ten blues – jak występowa-
li co tydzień Hook, Muddy, Albert 
Collins, Albert King, Freddy, Otis. 
Było jasne – trzeba zacząć od 
nowa. Zagryzłem zęby i od same-
go początku, od dna – zaczynali-
śmy w pubach bluesowych. Ale to 
był dobry czas, bo z tej mojej ge-
neracji wyszedł też Matt Schofield 
(mój pierwszy gitarzysta), Earl 
Green, Sam Kelly, Eddie Angel 
(mój obecny gitarzysta), Ian Sie-
gal, Paddy Milner (mój poprzedni 
klawiszowiec). Też pielgrzymuję 
do źródeł – do Mississippi. Jak 
się stanie na plantacji i popatrzy 

na beznadziejność wysiłku, pola 
bez horyzontu i kontrapunktową 
radość z muzyki tych samych lu-
dzi to się dusza otwiera, muzyka 
nabiera wiarygodności.

Jak ważne są dla Ciebie emocje 
w muzyce?

W mojej muzyce emocje są nad-
rzędne. Blues zrodził się z prze-
kazu uczuć ludzi, którzy nie mieli 
innych możliwości ich wyrażenia, 
obrazował ich sytuację bądź ich 
historię. Muzyka w bluesie jest 
ważna, ale nie najważniejsza 
(oczywiście nie może być do ni-
czego!). Rytm bluesa powstał z 
rytmu pracy na plantacjach. To 
trzeba zobaczyć na żywo, aby 
zrozumieć (mówiąc pół żartem, 
dlatego mnóstwo perkusistów 
europejskich nie ma pojęcia jak 
grać ‘shuffle’ – podstawowy rytm 
bluesa). Można tu wrócić do tego 
Smokestack Lightning z poprzed-
nich odpowiedzi. W Dixie (połu-
dniowe stany USA) pioruny walą 
jak w Gwiezdnych Wojnach. Lu-
dzie to obserwowali – i w daw-
nych czasach były to wydarzenia 
godne opowiedzenia podczas 
pracy na polu bawełny. Na scenie 
trzeba oddać emocje tej muzyki – 
jak dotrze do fanów, to oni odru-

chowo reagują i ich emocje ude-
rzają w Ciebie i tak to się wzbija 
wciąż w górę i górę. Często się 
zdarza, że kiedy Jimmy śpiewa 
‘Things I Used to Do’ albo ‘Recon-
sider Baby’ ludzie płaczą. Nikt nie 
płacze jak gra Walter lub Eric. Jak 
na razie to mi się sprawdza. Jak 
dotąd udało mi się koncertować 
we wszystkich najlepszych miej-
scach bluesowych w USA (King-
ston Mines, Green Iguana, Mon-
do Cane) i w Anglii (Marquee, 100 
Club, 12 Bar Club) , etc.

Wiek artystów biorących udział 
w Twoim projekcie jest bardzo 
zróżnicowany. Myślisz, że jest 
to dowód na to, że muzyka zno-
si wszelkie pokoleniowe po-
działy?

Dokładnie. U nas ten przedział 
zawiera się pomiędzy 25-tym a 
75-tym rokiem życia. To różnica 
połowy wieku... w popie to nie-
możliwe! Tym bardziej w bezsen-
sownych boysbandach. 

Jesteś zadowolony z końcowe-
go efektu uzyskanego na płycie 
Mark Olbrich Blues Eternity- 
Live At Pamela Blues? 

Nie mi o tym decydować. Jak się 
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mówi w Anglii: „the proof of the pud-
ding is in the eating”, czyli w wol-
nym tłumaczeniu: nie dowiesz się, 
zanim nie odsłuchasz. Na ostatniej 
trasie tego lata, z tym materiałem, 
sale były pełne – nawet tam, gdzie 
graliśmy po raz pierwszy. Jak po-
wiedział nasz agent, sprzedaliśmy 
więcej płyt w relacji do biletów niż 
ktokolwiek przedtem. Bałem się, 
czy to połączenie repertuaru Jim-
my’ego z elementami bluesa z 
nowych czasów (Jimmy śpiewa 8 
utworów, a my pozostałych 7-8) 
zostanie zrozumiane i odebra-
ne równie dobrze. To jest super 
trudne. Pamiętam któryś powrót 
Deep Purple/Whitesake w latach 
80-tych. Ludzie ignorowali wszyst-
kie „nowe” kawałki – wyłączali się 
czekając na kultowe przeboje. 
Nam się chyba udało. Co do mnie, 
uważam, że coś można by na tej 
płycie poprawić, ale też istnieje ry-
zyko, że poprawkami można zabić 
duszę tych nagrań. Dlatego, skoro 
się podoba, nie zmieniajmy w niej 
niczego.

Rozmawiała: 
Agata Karpińska przy współpracy 

Mai Lewickiej
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Historia „Złotego Pociągu” początkowo wyda-
wała się dziennikarską kaczką, wakacyjnym 
żartem. Wielu, łącznie z takimi fachowcami 

jak Bogusław Wołoszański, wciąż wątpi w istnienie 
„złotego” lub pancernego składu, ale fakty wska-
zują, że coś jest na rzeczy, bowiem Wojsko Pol-
skie rzeczywiście dokonało rekonesansu słynnego 
65-kilometra trasy kolejowej Wrocław–Wałbrzych.
Rozpoczęło się także, na zlecenie PKP-PLK, 
oczyszczanie całego obszaru z substancji zielo-
nej, zaś akcja jest na bieżąco monitorowana przez 
przedstawicieli Muzeum Wojska Polskiego. Obszar 
jest ponadto ogrodzony i chroniony przez służby ko-
lejowe, straż miejską i wojsko. Takich sił nie anga-
żuje się jeśli miałby to być jedynie żart Panów Piotra 
Kopra i Andreasa Richtera.

Mówimy o faktach. Reszta to spekulacja, łącznie że 
słynnym zdjęciem wykonanym georadarem, które-
go autentyczność została już wielokrotnie podwa-
żona. Pobożne życzenia. Tak naprawdę wszyscy 
chcieliby jednak ujrzeć ów pociąg w całej krasie i 
wierzyć w wypowiedź Piotra Żuchowskiego, który 
od 2010 roku piastuj stanowisko generalnego kon-
serwatora zabytków. Żuchowski powiedział wprost 
na konferencji prasowej, iż jest przekonany o ist-
nieniu „Złotego Pociągu” na 99-procent. Czy poli-
tyk i urzędnik tak wysokiego szczebla ryzykowałby 
blamaż i swoją karierę dla ewentualnych wygłupów 
Pana Kopra i Richtera? Co jeśli pociąg istnieje? A 
przede wszystkim, co może się w nim znajdować? 
Najbardziej chcielibyśmy, aby poza hipotetycznymi 
bogactwami, złotem i działami, był to inny sprzęt 

Dlaczego tylko surowce, złoto i działa? 

Mamy lepszy pomysł na zawartość wagonów 

„Złotego Pociągu”

wojskowy, na przykład… motocykle. Czy to w ogóle 
możliwe? To… prawdopodobne.
W Muzeum Kolejnictwa można obejrzeć fragment 
pancernego pociągu z 1943 roku. To tylko niewielka 
część składu. Pancerne pociągi były silnie uzbrojo-
ne w działa, ciężkie karabiny maszynowe, działka 
przeciwlotnicze. Zazwyczaj w skład pociągu wcho-
dziła opancerzona lokomotywa lub lokomotywy, któ-
re pchały platformę z zapasowymi szynami, podkła-
dami i ciągnęły wagon artyleryjski. Poza tym zestaw 
zawierał desantowy wagon piechoty, pancerną dre-
zynę, a także najistotniejszy dla naszej teorii, wa-
gon pojazdów koniecznych do prowadzenia zwiadu. 
Chodziło o stosunkowo lekkie i szybkie jednostki. 
Najlepiej nadawały się do tego celu motocykle. Je-
śli tak, to jakie? Oto nasze propozycja i wcale nie 
chcemy 10-procent znaleźnego jeżeli okaże się, że 
mieliśmy rację! 

Łyk historii 

Niemiecki przemysł motocyklowy przeżywał w la-
tach 30-tych ubiegłego wieku  prawdziwy rozkwit 
dzięki potężnym zamówieniom dokonywanym przez 
Reichswehre, a następnie Wehrmacht. Niemcy 
ograniczone były zakazami Traktatu Wersalskiego 
w aspekcie produkcji ciężkiego sprzętu wojskowe-
go, lecz postanowienia te nie dotyczyły jednośla-
dów i motorowych zaprzęgów z wózkami boczny-
mi. Warto dodać, że już w 1924 roku w Niemczech 
istniało przeszło pięciuset  wytwórców motocykli, 
zaś cała branża zyskała ogromne wsparcie w roku 
1933, kiedy to zwolniono z posiadania prawa jazdy 
nabywców maszyn o pojemności skokowej do 200 
ccm, zlikwidowano podatki od wszystkich motocy-
kli i ograniczono import maszyn. Cywilne modele, 
choćby firmy Zündapp - np. K 400, K 500 i K 800 
– niezwykle łatwo mogły później stać się maszyna-
mi wojskowymi, tym bardziej, że prawo umożliwiało 
rekwirowanie motocykli cywilnych dla potrzeb woj-
ska. Wojskowi stratedzy potrafili dostrzec siłę drze-
miącą w mobilnych jednostkach zmotoryzowanych. 
W 1935 roku powstał oddział strzelców motocyklo-
wych, a był to dopiero początek kariery tych forma-
cji. Motocykle dla wojska produkowały firmy BMW, 
Zündapp, NSU i DKW, jednak nową jakością był za-
prezentowany jeszcze na początku lat trzydziestych 
model BMW R12 o pojemności skokowej 750ccm. 
To pierwsza seryjnie produkowana maszyna wy-
posażona w teleskopowe widełki przedniego koła 
i hydrauliczny zderzak. Od premiery modelu R12 
niemieckie fabryki motocykli zaczęły rosnąć dzięki 
milionowym zamówieniom, co wpływało również na 
rozwój techniki motocyklowej.  

Legendy na dwóch kołach

Trudno wymienić wszystkie motocykle zaangażo-
wane do działań bojowych przez Wehrmacht, jed-
nak na szczycie listy znajduje się wspomniany BMW 
R12 produkowany do 1941 roku. Ten bardzo spraw-
ny niezawodny motocykl mógł w wersji z wózkiem 
przewozić do trzech żołnierzy, zaś zainstalowany 
na przedzie wózka karabin maszynowy wydatnie 
zwiększał siłę ogniową zespołu. W tym samym cza-
sie, czyli w 1941 roku, do produkcji wszedł ciężki 
zaprzęg BMW R75, którego prototyp z monachij-
skiej fabryki zaprezentowano jeszcze w 1939 roku. 
Maszyna, zgodnie z zamówieniem Wehrmachtu, 
posiadała spore możliwości do jazdy terenowej. 
Czterosuwowy bokser z napędem przenoszonym 
na boczny kosz dysponował 24 KM. W latach 1941-
1946 wyprodukowano 16.925 sztuk tych maszyn. 
Warto nadmienić, że ewolucję do modelu BMW R 75 
poprzedzały choćby słynne jednoślady R51 i R71. 
Drugi z przytoczonej pary był tak dobry, że Rosjanie 
skopiowali ów model i produkowali w tysiącach eg-
zemplarzy pod oznaczeniem M72. Alianci nigdy nie 
mieli tak dobrych motocykli jak Niemcy w owym cza-
sie. Drugim z pary słynnych niemieckich zaprzęgów 
motorowych był Zündapp KS750, którego konstruk-
cja od początku przeznaczona była dla zastosowań 
wojskowych. Zakłady Zündapp dostały zamówienie 
na model z wózkiem bocznym, który sprawdzi się w 
każdych warunkach, zaś wśród kryteriów znalazł się 
wymóg ładowności pół tony, czyli orientacyjnej wagi 
trzech żołnierzy z bronią, amunicją i rynsztunkiem. 
Ponadto maszyna musiała rozwijać maksymalną 
prędkość 95 km/h, zaś w kolumnie marszowej 4 
km/h. Jeszcze jeden warunek dotyczył wymagane-
go, minimalnego prześwitu podwozia, który wynosił 
15cm. Co ciekawe, powyższe wymogi przedstawio-
no także firmie BMW, która przystąpiła do budowy 
konkurencyjnej maszyny, ale podczas testowania 
prototypów projekt Zündappa okazał się lepszy. 
BMW odrzuciło propozycję produkcji maszyn kon-
kurencji na licencji. Zündapp KS750 wszedł do pro-
dukcji wiosną 1941r. Przez osiem lat z taśm mon-
tażowych zjechało 18695 sztuk, najwięcej w 1942 
roku, kiedy powstało 7228 maszyn. W 1945 roku, 
gdy III Rzesza chyliła się już ku upadkowi a naloty 
dywanowe równały z ziemią niemieckie miasta, no-
rymberska fabryka złożyła zaledwie 115 egzempla-
rzy Zündapp KS750. 



56 www.ChopperMagazin.euChopper Magaz in

Legendy

Motocykl czy ciągnik?

Najbardziej niezwykłym niemieckim pojazdem mo-
tocyklowym z okresu II Wojny Światowej był gąsie-
nicowy HK101 firmy NSU, czyli SD.Kfz.2, określa-
ny również jako NSU--‐Kepenkrad. Był to pojazd 
półgąsienicowy posiadający kierownicę, koło i wi-
delec motocyklowy. Jednostkę napędzał 4-cylin-
drowy silnik Opel Olympia o pojemności 1478ccm 
i mocy 36KM. Załogę stanowiło trzech żołnierzy. 
W latach wojny był lekkim wozem meldunkowym, 
kurierskim i rozpoznawczym. Do Armii Niemieckiej 
trafiło w latach 1940-1945 dokładnie 8411 sztuk 
NSU-Kepenkrad. Ich produkcja odbywała się m.in. 
w firmie Stower w Szczecinie. Fachowcy oceniają, 
iż z wojennego oraz powojennego okresu produkcji 
zachowało się kilkaset pojazdów. Ile to może być 
warte? Jaka może być wartość tych zabytkowych 
motocykli?
Oczywiście w aspekcie historycznym i muzealnym 
są to maszyny bezcenne, jednak kolekcjonerzy 
płacą za wiarygodne egzemplarze konkretne kwo-
ty. Na pytanie o ceny modeli BMWR75 i Zündapp 
KS750,  które zadaliśmy Tadeuszowi Pawlakowi, 
miłośnikowi jednośladów od lat zajmującemu się re-

konstrukcją i odbudową motocykli BMW i Zündapp, 
usłyszeliśmy, iż jest to koszt rzędu 35-40 tys. Euro 
za jeden motocykl. Oczywiście wiele zależy od sta-
nu maszyny, jej historii i sposobu restauracji. Mo-
tocykle, które mogłyby zostać wydobyte ze „Złote 
Pociągu”, byłyby zapewne wielokrotnie cenniejsze. 
Oryginalne, nie tknięte przez współczesnych wy-
posażenie, także militarne, ale przede wszystkim 
legendarne pochodzenie. Skład może mieć nawet 
150 metrów długości, a to oznacza naprawdę sporo 
przestrzeni. Dość łatwo wyobrazić sobie kilkadzie-
siąt wspaniałych niemiecki motocykli wojskowych 
z okresu II Wojny Światowej ukrytych pod brezen-
tem, zabezpieczonych i czekających, aż III Rzesza 
po nie powróci. Ich wartość rynkowa byłaby trudna 
do oszacowania, ale mówimy o milionach złotych. 
Tymczasem na „Złotym Pociągu” najwięcej zyskuje 
obecnie gmina Wałbrzych i okoliczne powiaty, oraz 
Zamek Książ, który nigdy jeszcze nie notował tak 
rekordowej ilości odwiedzin. 

Andrzej Sitek
 

W pracy korzystałem z publikacji: Horst Hinrichsen 
„Motocykle Reichswehry i Wehrmachtu 1934–1945”
oraz opracowań  własnych.



– czyli przejażdżka VTX-owej ekipy po drugiej stronie oceanu

Proudly Made in
the USA

Pomysł  na taką wycieczkę zrodził się w gło-
wie Dezertera podczas jednej z nocno-zlo-
towych rozmów. Ponieważ na stałe mieszka 

w USA – mógł się podjąć organizacji. Planował 
wyjazd na 5-6 motocykli, ale że nie potrafił od-
mówić kolejnym chętnym – to ostatecznie ekipa 
składała się z 23 osób na 13 motocyklach (9 ku-
pionych – po wyprawie popłynęły do Polski -  i 
4 pożyczonych) oraz 2 samochodów „technicz-
nych”. Na zorganizowanie wszystkiego był rok. 
Jak wyglądają dyskusje na forach internetowych 
– wie każdy, Dezerter zaczął sam podejmować  
kluczowe decyzje. Wyszukał i przetransportował 
motocykle,  zaplanował trasę uwzględniając licz-
ne atrakcje, zarezerwował noclegi – jednym sło-
wem, odwalił kawał dobrej roboty. 

Wielki dzień nadszedł 
12 maja 2015 r.

Ekipa z Polski wylądowała w Dallas i zarezerwowa-
nym przez Bubę autobusem dotarli do domu Dezer-
tera w Norman w Oklahomie. Powitanie, drinki, steki. 
No i dopadło ich zmęczenie podróżą i wrażeniami – 
zresztą nie ostatnie podczas tej wycieczki.

13 i 14 maj to dni poświęcone na testowanie sprzętó-
w,przeróbki, pakowanie, ostatnie zakupy, omawianie 
szczegółów.

Dzień 1.
Po porannej burzy w okolicy nie ma prądu. Pakowa-
nie przy świeczkach i latarkach. Wyjazd o 8.30 po 
odegraniu hymnu!
Pierwszą atrakcją jest wjazd na Mt Scott w Witchita 
Mountains i przejazd przez rezerwat przyrody. Wra-
żenie robi preria z bizonami. Pierwsze tankowanie, 
problemy z kartami, potrzeba paru dni na zgranie ta-
kiej ekipy. Dalej jazda przez pola bawełniane Texasu. 
Problem z jednym z motocykli – pali jak smok i wy-
pluwa paliwo. Dociera jeszcze do Lubbock, wymiana 
świec nie pomaga i kończy się wrzuceniem na lawe-
tę. Po całodniowej trasie w upale (13 h -750km) lunął 
lodowaty deszcz. Chyba Ameryka pokazuje, że z nią 
to nie przelewki.

Dzień 2.
Dezerter stwierdza, że trzeba trochę wziąć ekipę w 
garść, bo bez dyscypliny w takiej grupie jechać się 
nie da. Problemy z HD Lucy, ale może jechać.
Zwiedzanie olbrzymich jaskiń w Carsbad – coś nie-
samowitego, a widoki w Nowym Meksyku powalają 
na kolana. Na koniec dnia pustynia białych jak śnieg 
piachów. I kolejne 550 km nawinięte. Pomimo foru-
mowych konsultacji technicznych, motocykl Kotoka 
nadal na pace.
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Dzień 3.
Przejazd do Arizony autostradą przez pustynię 
Tuscon. Zwiedzanie muzeum samolotów i prze-
jazd do słynnego Boneyard – największego zgru-
powania samolotów. Wieczorem wypad do ame-
rykańskiego biker pubu Bashful Bandit.

Dzień 4.
Ekipa zwiedza Muzeum Pustyni, a Dezerter zała-
twia naprawę motocykla (regulator ciśnienia pa-
liwa). Udało się! Ruszają do Yumy – droga przez 
pustynię i góry. Po drodze widok na elektrownię 
słoneczną – największa na świecie – panele sło-
neczne ciągną się milami. Upał. Niestety Hawel 
przeoczył zjazd do zaplanowanej stacji i nie moż-
na uzupełnić paliwa oraz płynów …. na szczęście 
udało się znaleźć stację na totalnym zadupiu … 
Klimat jak z filmu, Meksykanie, 100-letnia chy-
ba kasjerka, ale wszyscy przesympatyczni. No i 
uratowani od śmierci z pragnienia docierają do 
Yumy – miasta na granicy z Meksykiem.

Dzień 5.
Drobna zmiana planów – omijanie San Diego z 
powodu korków powoduje konieczność jazdy-
”krajówką” z mnóstwem zakrętów i zapierających 
dech górskich widoków. Czas na sesję fotogra-
ficzną na pustyni i filmowanie z drona. Docierają 
do Long Beach, czyli przedmieścia Los Angeles i 
tu niespodzianka – nocleg na transatlantyku Qu-
een Mary. Ekipa jest już zdecydowanie bardziej 
zgrana i zdyscyplinowana. Stres Dezertera za-
czyna powolutku opadać.

Dzień 6.
Przejazd przez L.A. Nie było to łatwe. Korki wszę-
dzie. Masa świateł. Pomocny okazał się iPhone 
i Google Maps oraz serwetka z McDonalds, na 
której Dezerter zapisał wyszukaną trasę. Udało 
się – po godzinie dojechali do Pacyfic Costal Hi-
ghway czyli sławnej jedynki, przejeżdżając przez 
lotnisko LAX i oglądając z bliska lądowanie wiel-
kiego samolotu (równolegle do drogi). Był to nie-
zły test na zgranie grupy. Powitanie z Pacyfikiem 
i nocleg w hotelu w Pismo Beach. Czas na re-
laks. A dla niektórych niepowtarzalna okazja na 
kąpiel w lodowatym oceanie.

Dzień 7.
Do przejechania 500 km, a pełna zakrętów tra-
sa z widokami na ocean i góry zmusza do kolej-
nych postojów, sesji zdjęciowych, oglądania słoni 
morskich. W Monterey żegnają ocean i ruszają 
na wschód. Do Parku Narodowego w Yosemite 
i noclegu w namiotach docierają już po zmroku. 
Na zewnątrz jest 5 stopni.
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Dzień 8.
Poranek zaskakuje niesamowitym widokiem. Cur-
ry Camp leży w dolinie otoczonej ze wszystkich 
stron stromymi skalami i lasami. Rzeki, skały i po-
tężne drzewa tworzą niezwykły klimat.
Po zwiedzaniu ruszają do Long Pine. Droga przez 
przełęcz jest już otwarta po zimie, ale pogoda 
nie rozpieszcza – mgła, chmury, zaczyna padać 
deszcz. A droga pnie się w górę. Zaczyna padać 
grad. Cudem docierają na szczyt w mgle takiej, że 
tylko żółta linia (w USA oznacza środek drogi) pro-
wadzi ich we właściwym kierunku. Temperatura 
spada do 2 stopni. A potem już z górki.... uciekają 
z mgły i chmur, a nagrodą są kolejne niesamowite 
widoki. Na samym dole wielkie alkaliczne jezio-
ro. Zaczyna się upał – chyba jest już z 11 stopni. 
Dalsza droga bez większych wyzwań. Po drodze 
spotkanie z grupą 12 Polaków na motocyklach. 
Okazuje się, że kierunek mają ten sam, więc już 
większą grupą ruszają dalej.  Nocleg w Lone Pine.

Dzień 9.
Trasa wiedzie do Doliny Śmierci. Widoki przepięk-
ne. Temperatura po ostatnich doświadczeniach 
sprawia, że wrażenia są jak z bramy piekieł. Dwa 
motocykle mają opony na wykończeniu, właściwie 
już są wykończone. Przyczepka i dla nich skróco-
na trasa do Las Vegas do warsztatu. Udało się w 
50 %. Jeden moto sprawny, a drugi kolejne dwa 
dni (długi weekend) spędzi na przyczepce. A tym-
czasem reszta ekipy zachwyca się Doliną Śmierci 
i nieśpiesznie dociera do gniazda hazardu. Wie-
czorem spacer po kasynach. Ballagio, Paris, Ve-
nice …..

Dzień 10.
Po wyjeździe z Las Vegas droga wiedzie przez 
pustynie Nevady i góry do Utah. Atrakcją tego 
dnia jest Park Narodowy Zion. Dezerter wybiera 
górską trasę, by przeciąć cały park. Samochód z 
lawetą jedzie krótszą drogą. Coraz wyżej i zimniej, 
wulkaniczne skały, za zakrętem niespodzianka – 
śnieg. Na przełęczy około metra – na szczęście 
droga utrzymana i nie ma problemu z jazdą. Mgła i 
chmury znowu ich dopadają. Droga w dół i kolejne 
zachwycające widoki. Nocleg w ośrodku narciar-
skim Grand Lodge. W hotelu problem z kelnerką, 
a tym samym brak kolacji. Właściciel rano rekom-
pensuje niemiły wieczór darmowym śniadaniem. 

Dzień 11.
Najkrótsza droga do Parku Narodowego Bryce 
Canyon wiedzie przez „śniegi”, ale tym razem 
obywa się bez mgły. Park to jeden z cudów świata 
– formacje skalne na zboczu płaskowyżu tworzą 
spektakularne widoki. Grupa ma 2 h na indywidu-
alne zwiedzanie. Większość przejeżdża 18 milo
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wym odcinkiem serpentyn i zatrzymuje się w punk-
tach widokowych. Szkoda, że czasu tak mało, ale 
przed nimi kolejna atrakcja – Grand  Canyon. Jego 
ogrom poraża – 400 km. Spacer do punktu widoko-
wego Bright Angel Point (godny polecenia), zachód 
słońca nad kanionem i przejazd do hotelu. Na miej-
scu okazuje się, że Beny, Buba i Tommy nie doje-
chali – wyrwali się przodem i dzwonili, że zabłądzili. 
Dezerter z Kermitem ruszają na poszukiwanie. Noc. 
Na drodze sarny, zające. Są. Wszyscy szczęśliwie 
docierają do hotelu. Sytuacja była niebezpieczna – 
po zmroku okolica zamienia się w królestwo zwierząt. 
Wilki, kojoty, pumy, niedźwiedzie. Chłopaki chyba już 
do końca będą trzymać się grupy ….

Dzień 12.
Jest opona. Samochód po nią rusza, a motocykle 
drogą przez góry docierają do Navajo Bridge nad rze-
ką Colorado. Przepiękny widok. To już tereny Indian. 
Można kupić pamiątki. Kolejny przystanek to Monu-
ment Valley. Formacje skalne, widoki …. Dezerter, 
będąc pewnie pod wrażeniem, myli drogę i ekipa ma 
dodatkowe 30 mil – za to świetna droga i serpentyny 
są niezłą rekompensatą. Dojeżdżają do Four Corners 
– jedynego miejsca w USA, gdzie spotykają się 4 sta-
ny: Colorado, Utah, Nowy Meksyk i Arizona. Sesja 
zdjęciowa i przejazd do Cortez.

Dzień 13.
Droga na północ w High Rockies Mountains. Widoki 
podobne do Alp. Zielone lasy, białe szczyty, jeziora, 
przełęcze. Docierają do rozjazdu na Aspen i Glenwo-
od Springs. Nocleg jest u zaprzyjaźnionego z Dezer-
terem Stasia w Glenwood Springs – w posiadłości na 
wysokości ponad 2400 m.n.p.m. Kolacja to ognisko 
nad stawem.

Dzień 14.
Dzień relaksu. Wymiana opony – tym razem w moto-
cyklu Benego. Reszta spędza dzień na miejscu – jaz-
da gondolami do lunaparku na szczycie góry, kąpiele 
w basenach siarczkowych. Wakacje.

Dzień 15.
Przejazd przez Aspen do najwyższej przełęczy USA 
– Independence (3700 m.n.p.m.).Ciepłe ciuchy i w 
górę. Te wysokości to już nie są żarty wiec ostrożne 
tempo. W maju na przełęczy zginęło dwóch motocy-
klistów. Na jednym z zakrętów złapali piasek i pole-
cieli w przepaść. Coraz wyżej i coraz bielej. Najpierw, 
gdy już się jest wysoko, widzi się drzewa z białą korą 
- to drzewa Aspen. Potem coraz mniej roślinności i 
jakieś hale, jeziorka, a ostatni podjazd jest na pozba-
wioną już lasu górę. Śniegu na szczycie wąwozu było 
tak na oko z metr do półtora. Oczywiście sesja zdję-
ciowa. Z dziesięć minut przerwy i ostra jazda w dół.
Kolejna atrakcja to Great Sand Dunes National Park, 

czyli Sahara w sercu Ameryki. A na jej skraju 
rwąca rzeka. Żal jechać dalej, ale do Taos jesz-
cze spory kawałek drogi. Udaje się ominąć pa-
dający wkoło deszcz.

Dzień 16.
Rio Grande Gorge Bridge – można zobaczyć, 
co potrafi zrobić rzeka przez kilka milionów lat. 
Poraża wielkość przyrody. Potem najstarsza 
zamieszkana osada w USA – Pueblo – i znowu 
góry, zakręty, zakręty, zakręty. Ale to już ostatnie 
góry na trasie. Nocleg w Amarillo – dużym mie-
ście w środku niczego.

Dzień 17.
Ostatni dzień. Podróż po USA byłaby niepełna, 
gdyby nie zahaczyć o Route 66. Dezerter nie 
mógł więc pominąć tej atrakcji. Zdjęcia z cha-
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rakterystycznym znakiem i jazda kultową trasą do 
stacji benzynowej Pops – miejsca, które odwiedzają 
podróżujący 66 motocykliści. Polska grupa robi wra-
żenie. Na stacji już stoi ze 30 innych maszyn. Czas 
na zakup ostatnich pamiątek i droga do domu (tego 
w USA). Bezpiecznie docierają do Norman.  Przeje-
chane około 8 tys. km. Udało się!

Na koniec podsumowanie wyjazdu przez 
organizatora:

Chyba jako jedyny w całej grupie zdawałem sobie 
sprawę z tego, jak wielki jest to dystans do poko-
nania. Każdego chyba w jakimś momencie ogarnął 
szok, że jest aż tyle jazdy. Musiałem być tym niedo-
brym i czasami niemiłym gościem, który wszystkich 
poganiał. To, że dojechaliśmy w tak wielkiej grupie 
bez wypadków i bez zagubień to cud. Podroż była 

fenomenalna. To co widzieliśmy było niesamowite. 
Ameryka jest tak piękna, że tego nie da się opisać 
słowami czy pokazać na zdjęciach. Cały czas wi-
doki. Góry i przestrzenie monstrualnych rozmiarów.

Jedyną zapłatą dla Dezertera było sprezentowanie 
drona, który został zakupiony przez wycieczkowi-
czów i kręcił relację z podróży. Myślę jednak, że 
słowa uznania i zachwyt uczestników tego wyjazdu 
znaczą dużo więcej niż $ na koncie. Mi pozostaje 
żałować, że budżet i czas nie pozwoliły na wybłaga-
nie miejsca na 14 motocykl w ekipie ….

Tekst: Grażyna na podstawie planów i relacji De-
zertera (które musiałam radykalnie skrócić, bo z tej 

wyprawy można by napisać książkę...)
Zdjęcia: uczestnicy

Kontakt do Dezertera: zygtar@yahoo.com 
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Sezon motocyklowy praktycz-
nie za nami, lecz aby nie po-
padać w jesienną depresję i 
tchnąć w motocyklową dusze 
nieco optymizmu przypomi-
nam:  kolejny przed nami!!

 Mam nadzieję, że po-
niższy materiał 

p o z w o l i 
w a m 

rozpocząć nowy sezon „mocnym 
kopnięciem”   oraz pomoże  unik-
nąć  wątpliwej przyjemności  za-
kupu nowego akumulatora.
Żywotność akumulatora uwarun-
kowana jest nie tylko jakością 
jego wykonania, lecz przede 
wszystkim sposobem użytkowa-
nia.  Kluczową sprawą jest pra-
widłowa konserwacja akumula-
tora w sezonie zimowym. Błędy 
popełnione w tym okresie koń-
czą się trwałym uszkodzeniem 
akumulatora, lub znacznym ob-
niżeniem jego parametrów co w 
konsekwencji wiąże się z często 
niemałym wydatkiem.
Pierwszy błąd to dopuszczenie 
do głębokiego rozładowania 
akumulatora w skutek cze-
go płyta ulega zasiarczeniu. 
Drugi to nieumiejętne łado-
wanie. 
Podstawowym błędem jest 
pozostawienie akumulato-
ra podpiętego pod instalacje 

elektryczną w motocyklu. W 
90% przypadków kończy się 

to uszkodzeniem akumulatora.  
Dodatkowe wyposażenie jak: 
GPS, autoalarm czy „odpalanie 

na pilota”, 
p r o c e s 
rozładowy-
wania  eks-
t r e m a l n i e 
przyśpiesza.  
W wyniku roz-
ładowania kwas 
zawarty w elektrolicie 
wchodzi w płytę i do-
chodzi do zasiarczenia, czyli 
osadzania się cząsteczek siarki 
w formie kryształu na powierzch-
ni płyty. Im dłużej akumulator jest 
przechowywany w stanie rozła-
dowanym, tym proces zasiarcze-
nia jest większy i trudniejszy do 
odwrócenia. W większości przy-
padków niestety nieodwracalny. 
Nie pomogą tu żadne „ magiczne 
płukanki” czy wymiana elektrolitu.  
Dotyczy to wszystkich typów aku-
mulatorów, bez względu czy jest 
to technologia płynnego elektroli-
tu, AGM czy GEL. 
Konserwacja typu: „odpalenie raz 
na miesiąc” dla akumulatora nie 
ma żadnego korzystnego wpły-
wu, wręcz przeciwnie. W więk-
szości motocykli poziom łado-
wania na wolnych obrotach jest 
zbyt niski by skutecznie ładować 
akumulator. Częściej w czasie ta-
kich „przepałek”  jest dodatkowo 
rozładowywany przez np.: auto-
matycznie zapalające się lampy. 
W czasie zimowania wymonto-
wanie akumulatora z  motocykla 
to 70% sukcesu.  Nikt z nas nie 
zakłada na początku październi-
ka, że jeszcze w tym sezonie nie 
pojeździ. Przy niesprzyjającej au-
rze na koniec listopada staje się 
to niestety faktem.  Wymontowa-
ny akumulator jest już  częściowo 
rozładowany. Odstawienie go na 
półkę w takim stanie również do-
prowadzi do zasiarczenia.  Aku-
mulator naładowany posiada na-
pięcie spoczynkowe na poziomie 
min. 12,7 V. Akumulator o napię-
ciu  12,5 V lub mniej koniecznie 
należy naładować.  Kwintesencją 
poprawnej zimowej obsługi aku-
mulatora jest przechowywanie 
go w stanie  naładowanym  przez 
cały okres przestoju. I tu pojawia 
się drugi z podstawowych błędów, 

czyli nieumiejęt-
ne ładowanie 
akumulatora. 

N a j w i ę k s z y m 
błędem  jest nie-

odpowiedni dobór  
ładowarki / prostow-

nika do technologii w 
jakiej wykonany jest aku-

mulator w naszym motocyklu. 
Prowadzi to do przeładowania 
i w konsekwencji uszkodzenia 
akumulatora.  W największym 
skrócie technologie te można po-
dzielić na dwie grupy: akumula-
tory z płynnym elektrolitem , oraz  
akumulatory hermetyczne: AGM i 
GEL.  W procesie ładowania aku-
mulatory te osiągają poziom peł-
nego naładowania przy różnych 
napięciach. Akumulatory z płyn-
nym elektrolitem  można ładować  
standardowymi prostownikami 
oraz ładowarkami mikroproceso-
rowymi. Akumulatory hermetycz-
ne (AGM, GEL) należy ładować 
wyłącznie ładowarkami mikropro-
cesorowymi  (inteligentnymi).   

Używanie ładowarek  
mikroprocesorowych 
jest najskuteczniej-
szym  sposobem 
zabezpieczenia aku-
mulatora w okresie 
zimowym.  Ładowar-
ka po naładowaniu 
akumulatora samo-
czynnie przejdzie w 
stan konserwacji (czu-
wania). Jeżeli wykryje 
ponowny spadek napięcia 
samoczynnie się załączy. 
Dobrej klasy ładowarki moż-
na bez obawy zostawić na sta-
łe podpięte pod akumulator, bez 
konieczności  wymontowywania 
go z motocykla. Zabezpieczenia 
w ładowarce regulują parametry 
ładowania i nie stwarzają ryzyka 
uszkodzenia instalacji elektrycz-
nej oraz dodatkowego wyposaże-
nia elektronicznego w motocyklu.  
Stosowanie ładowarki mikro-
procesorowej potrafi przedłużyć 
okres eksploatacji akumulatora 
dwu-trzy krotnie.

Podsumowując:
Tego wina , kto nie wypina.
Ten szybko żałuje,  kto nie ładuje.
Zawsze do waszej dyspozycji ze-
spół:
prostowniki-akumulatory.pl



Nazywam się Sławomir Janowik i od lat zaj-
muję się stylizacją i przebudową motocykli w 
Custom Bike Motorcycles - firmie, którą stwo-

rzyłem i nieprzerwanie rozwijam od 2008 roku. 
Pewnie nurtuje Was pytanie skąd tak popieprzony 
pomysł, by robić podobne rzeczy w tym smutnym 
kraju? – już odpowiadam ... nie mam pojęcia. Na-
suwa mi się tutaj jedno, dość istotne wspomnienie. 
Mniej więcej 25 lat temu oglądałem film o amery-
kańskich gangach motocyklowych. Była tam scena, 
w której koleś bazując wyłącznie na starej ramie 
H-D zaczyna budować motocykl. Całość to zaled-
wie kilka króciutkich sekwencji, ale zaprezentowany 
efekt powalił mnie wtedy na kolana. Właśnie wtedy 
powiedziałem sobie: To jest to co chcę robić w ży-
ciu... budować motocykle!
W pięknym okresie (kiedy nikt jeszcze nie marudził 
o światowym kryzysie gospodarczym) zacząłem 
swoją przygodę od malowania motocykli aerogra-
fem. Pierwsze dwa – a może nawet trzy – lata prze-
pracowałem w garażu tak wielkim, że nawet pies 
musiał machać ogonem w pionie... Na powierzchni 
zaledwie dwudziestu metrów kwadratowych zara-
białem wykonując wyłącznie tzw. grafiki tuningowe. 
Czas ambitny, ale przede wszystkim pozwalający 

wykształcić w sobie detrminację do odważ-
niejszych decyzji. Kto się nie rozwija, ten się 
cofa – zdecydowałem się na przeprowadzkę 
do wiekszego lokalu, w którym pracuję do 
dnia dziejszego.
W ten sposób, starując z pułapu marzenia sprzed 
świerć wieku, dzięki uporowi, konsekwencji, a 
przede wszystkim ciężkiej pracy docieramy do chwi-
li obecnej... Custom Bike Motorcycles, autorskiej 
firmy, w której buduję i przerabiam motocykle dla 
swoich klientów.
Od chwili zalegalizowania szyldu przez mój warsz-
tat przeturlało się sporo różnych projektów.  Głównie 
angażuję się w presonalizację tzw. motocykli cięż-
kich. Nie ograniczam się wyłącznie do topowych 
logotypów, przyjmuję zlecenia, każde ciekawe zle-
cenie. Umówmy się, że naprawić lub przerobić moż-
na praktycznie wszystko. Podobnie bez problemu 
można odtworzyć lub dorobić każdą część, każdy 
element, detal. 
Wszystkie elementy wykonuję ręcznie. Każdy detal 
jest starannie przemyślany i dopasowany do pozo-
stałych elementów. Najważniejsze, aby konstruk-
cja motocykla tworzyła spójną całość. W tej branży 
wciąż najwyżej ceniona jest robota made in hand. 
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Oczywiście można złożyć maszynę składając do 
kupy klamoty z katalogu, jednak ja zdecydowanie 
stawiam na samodzielne wykonanie poszczegól-
nych części – co jest doceniane przez moich zlece-
niodawców.
Aby nie zanudzać czytelików kwestiami oczywisty-
mi dla każdego motocyklisty, pozwolę sobie opowie-
dzieć o produkcji, która aktualnie zawładnęła moim 
czasem i... podnośnikiem.

Cafe Racer, niezwykle modna w ostatnim czasie ka-
tegoria modyfikowanych pojazdów.
Omawiana przeze mnie konstrucja jest o tyle nie-
codzienna, że za bazę posłużyły zwłoki Hondy Glo-
dwing GL 1000 annp domini 1979 dostarczone w 
stanie „albo robić, albo wypieprzyć” - szczęśliwie 
padło na robić. 
Zatem do dzieła, w myśl zasady – fabryka twój wróg!
Adrian i Magda, para niespotykanie sympatycznych 
ludków wymyśliła sobie przekonstruowanie Goldasa 
w zalatującego mrocznym smaczkiem Cafe Racera.
Przebudowa sporego turystyka w smułego cofi-
ka wymaga precyzyjnego domówienia licznych 
szczegółów. Zanim motocykl został rozebrany na 
czynniki pierwsze, przystąpiłem do nadania bryle 
wymaganego kształtu. Na pierwszy strzał poszedł 
tył. Przede wszystkim należało wykonać nowy, 
charakterystyczny dla tej kategorii zadupek – czyli 

gięcie rury w celu tak zwanego 
zamknięcia ramy, które posłuży 
również za podstawę siedziska. 
Po wyprofilowaniu stelażu no-
śnego przyszedł czas na wy-
profilowanie blach nadających 
specyficzny kształt stylu Cafe.  
Pomimo, że zastosowałem bla-
chy o grubości jednego milime-
tra wypracowanie odpowiednio 
efektownego profilu okazało się 
wyjątkowo pracochłonne. Tak 
naprawdę budowa elementów konstrukcyjnych mo-
tocykla jest prosta i szybka wyłącznie na filmach. 
Blachę należy przyciąć do wymaganego kształtu, a 
następnie wyklepać odpowiednim młotkiem na skó-
rzanej poduszce wypełnionej piachem lub śrutem, 
ewentualnie na drewnianym pieńku. Dopiero na eta-
pie wykończeń przychodzi czas na angielskie koło i 
spawarkę.
Aby uzyskać możliwie najlepszą linię siedzenia, a 
także uniknąć ewentualnych zmarszczeń tapicerki, 
posłużyłem się zaleceniami starej szkoły i wykona-
łem podstawę drewnianą. Można powiedzieć, że 
zadupek mamy gotowy, w stanie surowym.
Oryginalne wydechy – podobnie jak cała masa ka-
bli, przełączników i elementów oświetlenia – zostały 
bezwzględnie amputowane. 
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Kierownicę wyspawałem nową, wykorzystując jako 
bazę orginalną kierę – wyszła całkiem nieźle. 
Przedni błotnik został zminimalizowany, oczywiście 
wykonany od podstaw. Kawał blachy, młotek i kó-
łeczko angielskie ze spęczarką, do tego parę go-
dzin ciężkiej pracy i mamy doskonały profil. Ale to 
wszystko, to „małe pikolo” w porównaniu z tym co 
jeszcze przede mną. Wiodącym zamysłem projektu 
jest motocykl całkowicie czarny z wykończeniami w 
macie. Przewiduję również kilka subtelności wyko-
nanych aerografem, ale wyłącznie w celu zaakcen-
towania klimatu.  Czyli czarny mat!
Nadszedł moment demontażu, a raczej gruntownej 
rozbiórki. Zazwyczaj na tym etapie podtsawowym 
narzędziem okazuje się kątówka. Kolejno prace 
przygotowawcze do procesu piaskowania oraz na-
tryskowego malowania proszkiem. Z błyszczących 
elementów zostawiamy jedynie powierzchnie kon-
taktowe tarcz hamulcowych... 
Silnik – pomimo wyjątkowej wagi i niebagatelnych 

gabarytów również został 
pomalowany. Każda śrub-
ka, każda podkładka w 
czarnym macie.
Reflektor i kierunki zostały 
dobrane tak, by możliwie 
najlepiej podkreślić cha-
rakter motocykla.
Światło stopu – z tablicą 
rejestracyjną - umieściłem 
po lewej stronie, mniej wię-
cej w połowie wysokości 
amortyzatora. Mocowa-
nie reflektora wykonałem 
ręcznie, uwzględniając 
regulację wysokości mo-
cowania reflektora wzglę-

dem lag przedniego zawieszenia. Sporo toczenia i 
wiercenia, ale finalnie udało się otrzymać produkt 
całkowicie odbiegający od rynkowej sztampy.
Zegary pozostawiłem oryginalne, ze względu na 
klasyczny smaczek lat 70-tych. Po drobnych zabie-
gach kosmetycznych udało się przywrócić całość do 
zadowalającego stanu.
Do zamknięcia projektu pozostały wykończenia la-
kiernicze wraz ze zdobieniami zaplanowanymi w 
technice aerografu. Póki co nie będę zdradzał mo-
tywów, ani subtelności malowania. Zainteresowa-
nych serdecznie zapraszam na najbliższe Targi do 
Wrocławia – motocykl będzie udostępniony w pełnej 
krasie.

Pozdrawiam i Obie w Górę!
Sławomir Janowik



Kompleksowa obsługa prawna
Dostawa pod wskazany adres w Polsce

1. OLEJE

2. FILTRY

3. ŚWIECE

4. PRZEBIEG

www.moto-leader.pl

Paweł
531-937-531

Łukasz
795-160-600

Salon w Mińsku Mazowieckim
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Już jako mały chłopiec malowa-
łem zabawkowe autka pisaka-
mi albo lakierem do paznokci. 

Dorastając zacząłem interesować 
się rysunkiem. Wiele godzin spę-
dzałem nad kartką papieru tworząc 
grafiki najczęściej związane z mo-
toryzacją. Z upływem czasu moja 
twórczość coraz bardziej koncen-
trowała się na motoryzacji, a karta 
papieru nie potrafiła już sprostać 
potrzebie samorealizacji. Szukając 
kompromisu pomiędzy pasjami do 
motoryzacji oraz grafiki odkryłem 
areograf... Piękna sztuka, aczkol-
wiek wymagająca solidnych pod-
staw w dziedzinie lakiernictwa. Tu 
muszę przyznać, że startowałem z 
wyjątkowo wygodnej pozycji. Dzie-
siątki godzin spędzone w lakierni 
taty okazały się solidnym funda-
mentem.
Swoje pierwsze prace wykonywa-
łem głównie na rowerach. Oczy-
wiście wiodącymi motywami były 
płomienie, czaszki oraz wszelkie 
modne wówczas wzory. Szukając 
inspiracji przeglądałem mnóstwo 
stron internetowych i branżowych 
czasopism. Z każdym dniem moja 
pasja stawała się coraz bardziej 
dojrzała, wyrafinowana artystycz-
nie. Wreszcie przeobraziła się w 
mój sposób na życie.
Systematycznie powiększające się 
grono klientów sprawiło, że aktu-
alnie zajmuję się lakierowaniem 
motocykli: współczesnych, zabyt-
kowych, a także coraz częściej 
customowych. Dzisiejsze realia 
narzucają rygorystyczne standardy 
jakościowe, tak w kontekście orygi-
nalności, niepowtarzalności projek-
tu, jak i kompleksowego wykonania 
prac lakierniczych. Nie jest lekko.
Pierwszą rozmowę z klientem wy-
korzystuję głównie na rozpoznanie 
jego gustów i preferencji. Pozwala 
to opracować wstępny projekt, któ-
ry stanowi wypadkową jego oczeki-
wań oraz mojej wizji. Dopiero na tak 
wypracowanej bazie tworzymy wer-
sję przeznaczoną „do produkcji”. 
Pomimo, że główne style i nurty w 
zdobieniu motocykli zdominowane 
są przez określone schematy, cały 
czas staram się przełamywać kon-
wencje (oraz stereotypowe gusta 
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klientów) i tworzyć projekty swoje, bazujące na 
moich wizjach twórczych. Myślę, że w tym wy-
znaniu nie będę oryginalny, ale najwięcej satys-
fakcji dostarczają mi zlecenia, w których klient 
jasno precyzuje swoje oczekiwania i... pozosta-
wia mi wolną rękę. Wychodzę z założenia, że w 
grafice motocyklowej nie chodzi o to, żeby było 
dużo i kolorowo, tylko, żeby wszystkie motywy 
były spójne i zawierały czytelny przekaz.
Oczywiście, jak każdy artysta mam swoje  ulu-
bione klimaty i style, można by o tym rozmawiać 
godzinami. Sprowadzając moje preferencje do 
personalizacji motocykli to zdecydowanie optu-
ję za vintage oraz pin-up w konwencji lat 40 i 
50-tych. Dużo przetarć, pasteli, brokaty, candy 
oraz niekonwencjonalne połączenia matu z po-
łyskiem. Założeniem nadrzędnym jest najwyż-
sza możliwa do uzyskania jakość końcowa la-
kierowanych elementów.
Troszeczkę inne priorytety obowiązują w przy-
adku coraz częściej odbudowywanych moto-
cykli zabytkowych. Tu reżym narzuca precyzja 
w odtworzenia elementów przypisanych danej 
epoce. Najczęściej wyznacznikiem są oczeki-
wania klientów. Znaczna część stawia na ide-
alne odświeżenie powłok, lustrzany połysk i 
nienaganne, równiutkie szparunki.  Pozostali 
oczekują laierowania wykonanego w oparciu 

73www.ChopperMagazin.eu Chopper Magaz in

o techniki oraz materiały stosowane 
przed wielu laty. Wtedy staram się od-
tworzyć strukturę, barwę oraz głębię 
lakieru identyczną jak w przypadku 
oryginału. Szparunki wykonuję ręcznie, 
specjalnym pędzelkiem.  Restauracja 
pojazdu zabytkowego to praca trudna, 
żmudna i wymagająca ogromnej sa-
modyscypliny, równolegle dostarczają-
ca też mnóstwo satysfakcji.
Jak można wywnioskować z załączo-
nej treści, każdy motocykl - klasyk, 
chopper, custom, czy jakakolwiek inna 
konstrukcja stanowi dla mnie fascy-
nujące wyzwanie i jest przyczynkiem 
kolejnych doświadczeń. Największą 
nagrodą za wszelkie trudy jest świa-
domość współtworzenia wyjątkowej 
maszyny oraz satysfakcja i uśmiech 
klienta.

Zapraszam na stronę: 
www.gulicustoms.com

Piotr Gulczyński
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AVATARA 

–  siła wyobraźni

AVATARA – motocykl równie kontrowersyjny 
i trudny do zdefiniowania jak jego autor. W 
hinduskiej koncepcji świata Avatara to inkar-

nacja, bóstwa pojawiająca się na ziemi z zamiarem 
przywrócenia równowagi i ładu... symptomatyczne, 
prawda?  
Przyznam szczerze, że popełnienie artykułu doty-
czącego najbardziej rozpoznawalnego w Europie 
choppera przyszło mi z niemałym trudem. Bo co 
niby szczególnego można wyrzeźbić na temat mo-
tocykla, który od miesięcy nie schodzi z okładek i 
rozkładówek wiodących, branżowych periodyków.
Jedno trzeba przyznać bezdyskusyjnie – nazwa zo-
stała dobrana wyjątkowo trafnie. Wrodzona przeko-
ra Małego czy intuicyjne wyczucie momentu? Jak-
kolwiek, w powszechnym zalewie „nowostylu” (czyt. 

autoryzowanego kiczu), bylejakości i dość wątpli-
wych wizji konstruktorskich pojawiło się „Coś” per-
fekcyjnie uporządkowanego. Wysublimowany smak 
w doborze formy, niewiarygodna precyzja dopraco-
wania koronkowych detali i... zaskakująco odważny 
dobór barw.
Zestaw kolorystyczny to wizja Bogusia, natomiast 
wymiar artystyczny malowania wykreować mogła 
tylko jedna osoba – Piotr... głębokie chapeau bas! 
Podziwiam niezmiennie Twoje prace od lat. Moż-
na zaryzykować twierdzeniem, że prezentowane 
bóstwo jako pomocników swojej inkarnacji wybrało 
najlepszych z najlepszych... Jest sztuka, jest moc i 
pierwsze od lat wielokrotne zwycięstwo w rankingu 
europejskich konkursów customowych. 
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Jak wspomniałem na wstępie, na 
temat walorów konstrukcyjnych 
motocykla pojawiło się już mul-
tum artykułów, zarówno w prasie 
krajowej, jak i zagranicznej.  Mnie 
natomiast bardziej od strony 
technicznej interesuje motywa-
cja, inspiracja a nade wszystko 
osobowość autora.
Aby stworzyć taką maszynę – za-
projektować, a następnie własno-
ręcznie wykonać – nie wystarczy 
wiedza z zakresu technologii, 
materiałoznawstwa i inżynierii 

konstrukcji. Potrzeba siły, która 
tkwi w duszy, która stymuluje 

wyobraźnię i nie pozwa-
la zaznać spokoju do 

chwili zakończenia 
dzieła. Tu trzeba 

mieć V-twina w 
miejscu ser-

ca i hek-
to l i t ry 

benzyny (względnie Jacka Da-
niels’a) we krwi.
Małemu akurat nie brak żadnego 
z wymienionych składników.
Od wczesnej młodości twardy, 
nieustępliwy, bezkompromisowy 
i uparty. Dociera do każdego wy-
znaczonego celu, bez względu 
na koszta i wyrzeczenia. Motocy-
kle żyły w tym jego specyficznym 
świecie „od zawsze”. Były punk-
tem odniesienia i podmiotem 
rozważań na temat przyszłości. 
Trzeba przyznać, ze przysłowio-
we ziarno padło na wyjątkowo ży-
zną glebę. Wychowany w elitar-
nym środowisku peerelowskich 
motocyklistów z Krakowa czerpał 
z najlepszych wzorców. To były 
trudne czasy, ale równocześnie 
wyjątkowo wartościowe. Sowiecki 
boxer czy legendarny szczeciński 
Junak to maszyny, które zajmo-
wały najwyższy level... przecho-
dzony WLA był szczytem marzeń, 
które realizowały się jedynie nie-
licznym. Właśnie wtedy tworzono 
z ni-

czego coś, dysponując najczę-
ściej najbardziej prymitywnym 
sprzętem – młotek, ręczna piłka 
do metalu, wiertarka. A’propos 
ostatniego narzędzia.  W prywat-
nych rozmowach Mały do dzisiaj 
wspomina jak otwory w pierw-
szym przerabianym motocyklu 
nawiercał ręczną wiertarką, na 
korbkę. To były trudne czasy, ale 
pasja stanowiła największą siłę 
sprawczą.
Każdy z nas, motocyklistów po-
siada wrytą głęboko w podświa-
domość wizję wymarzonego 
motocykla. Inne mogą nas za-
chwycać, prowokować czy wręcz 
śmieszyć... mogą wszystko, poza 
jednym – nigdy tak naprawdę nie 
będą „tym naszym” motocyklem. 
W czasach kiedy wzorcem, a 
nawet wykładnią stylu był tylny 
laczek w rozmiarze (co najmniej) 
280 Mały stawiał konstrukcje na 
130-tkach, góra 150-tkach. Już 
wtedy, może nawet nieświadomie 
kreował standardy swojej marki. 

Bezwzględnym priorytetem 
zawsze były klasyczne 

choppery.
Muszę po-

z w o l i ć 

Dane techniczne:

Nazwa: AVATARA

Czas budowy: 550 godzin  

Długość motocykla: 285 cm 

Silnik:  HARLEY /EVO  -PANHEAD

Rama: Motorcycles Performance MalyHD 

Właściciel: Motorcycles Performance MalyHD   www.malyhd.com 

Malowanie: Piotr Parczewski  www.aerograf.com.pl

Skrzynia biegów: SOFTAIL (zamontowany zestaw kopniaka)

Sprzęgło: BDL/MOTORCYCLES PERFORMANCE MALYHD

Koło Tył: 16X3.5 CALA

Koło Przód: 21X3.5 CALA

Nagrody
Szwecja: Custom Bike Show 2015 - I miejsce kat Chopper
Włochy: Biker Fest - I miejsce w kat Freestyle
Wrocław: III Wrocławskie Mistrzostwa Motocykli Custom 2015 - I miejsc w kat Best Hand Work
Wrocław: III Wrocławskie Mistrzostwa Motocykli Custom 2015 2015 - Nagroda Publiczności
Węgry: EMAT 2015 Budapeszt - Best East Painture
Poznań: VI Custom Festival Poznań 2015 - II miejsce w kat Old School
Słowacja: Euro Bike Fest 2015 Pasohlavky - III miejsce w kat Freestyle Championship Class



sobie w tym miejscu na prywatny wtręt. W ostatnich 
latach w Polsce (na szczęście) pojawiło się na dro-
gach mnóstwo motocykli. Wiele jednostek to fan-
tastycznie przebudowane kultowe firmówki, jednak 
pojazdów wpisujących się klasyczne kryteria klasy 
chopper jak na lekarstwo. Spotkać je można głównie 
w USA, sporo również w Szwajcarii i Skandynawii. 
Współczesny polski rynek zdominowały dragi, cru-
isery i cafe racery. Czasami trafi się też przyzwoicie 
wykonany bobber. W tym puncie trafiamy do źródeł 
rodowodu Avatara.
Pomimo nawału prac warsztatowych i przeróbek 
wykonywanych pod życzenie klienta, przyszedł 
czas na coś dla siebie. Decyzja zapadła; teraz, albo 
nigdy.
Nieoceniony Józef opracował harmonogram, który 
pomimo nawału prac zleconych sprawił, że Avata-
ra zaczęła nabierać kształtu. Chłopaki z  firmy za-
projektowali i dopracowali detale, które następnie 
zostały wypalone laserem. Sporo pracy – także 
umysłowej – kosztowało zaprojektowanie odpo-
wiedniej ramy. Motocykl z tak długim przodem musi 
być stabilny zarówno na odcinkach prostych jak i 
w zakrętach. Dopasowanie estetyki podramowego 
zbiornika też zjadło trochę nerwów, ale efekt finalny 
w pełni rekompensuje zainwestowany trud i wysiłek 
zespołu.

Oczywiście, jak w każdym innym przypadku, projekt 
ewoluował. Każdy nowy element prowokował do 
zmiany, ulepszenia, wpasowania ażurowego dodat-
ku bądź ozdobnika.
Precyzja i misterne dopracowanie wszystkich ele-
mentów, to właśnie to co wprawia w największy po-
dziw wszystkich, którzy mieli przyjemność oglądać 
motocykl podczas licznych wystaw.
Również samo serce motocykla zostało zmodyfiko-
wane specjalnie po to, by podkreślić wyjątkowość 
Avatara. Pierwotnie w ramę miał zostać osadzony 
napęd Evolution, ale oryginale Evo zostało przero-
bione na klasycznego Panhead. Ci, którzy wiedza 
o co chodzi bezdyskusyjnie docenią ten manewr. 
W mojej ocenie Avatara posiada jeszcze jedną, bo-
daj najważniejszą cechę -  jest motocyklem typowo 
użytkowym. Pomimo niespotykanej, wręcz awan-
gardowej aranżacji, jest motocyklem nadającym się 
do normalnej, codziennej eksploatacji. 
Z wyrazami szacunku i uznania dla konstruktorów i 
ich dzieła – autor.

Szczególne podziękowania za nieocenioną pomoc 
i ogromne zaangażowanie w budowę Avatara dla 
Malutkiego.

Krzysztof Madaliński
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Zapraszamy wszystkich do przesyłania 
opinii oraz uwag na temat strony mery-
torycznej Chopper Magazin. Stosownie 
do założeń programowych pragniemy 
stworzyć pismo dla motocyklistów, o 
motocyklistach i redagowane przede 
wszystkim przez motocyklistów.
Zamierzamy pisać o problemach, ra-
dościach, porażkach i zwycięstwach 
tych wszystkich, dla których motocykl 
stanowi główną składowych życiorysu. 
Dla tych, którzy jeżdżą bez względu 
na porę roku, pogodę, wiek i płeć. Dla 

których liczy się jazda i przestrzeń nie 
blichtr i szpan. Takie pismo możemy 
stworzyć tylko i wyłącznie przy Waszej 
pomocy i współpracy. Jesteśmy otwarci 
na wszelkie rozsądne propozycje.
Redakcja  nie zwraca materiałów nie-
zamówionych, zastrzega sobie prawo 
do redagowania oraz skracania na-
desłanych tekstów i nie odpowiada za 
treść zamieszczanych reklam. Prze-
druki z Chopper Magazin dozwolone są 
tylko i wyłącznie za uprzednią pisemną 
zgodą wydawcy.

IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY
WYDAWNICTWO

C U S T O M

b i u r o @ f i s c h e r . p l

Find us on Facebook Badge RGB / .eps

Zacznę od końca. Uwielbiam 
tę książkę. To wszystko? 
Nie. Mam do powiedzenia 

znacznie więcej, mimo że nie jest 
to łatwe zadanie, gdyż Serce Mo-
tocyklisty jest naprawdę złożoną 
pozycją.

Recenzja miała nie być laurką. 
Miała być rzeczywistym i niewy-
chuchanym odczuciem. Czytając 
książkę zebrałem mnóstwo nota-
tek - tak bardzo wiele skrajności 
budowało się we mnie.

Każdy z rozdziałów, mimo że jest 
częścią całej dużej historii i próby 
zdefiniowania tego co w motocy-
klowym sercu jest najważniejsze, 
traktowałem osobno. Czytałem, 
odkładałem na chwilę tekst i wra-
całem do niego, aby czytać wię-

cej. Genialnym dodatkiem jest tu 
nastrojowy audiobook, który dał 
mi możliwość „czytania” nawet w 
drodze z/do pracy.
 
Pierwsze co spodobało mi się 
jest to, że autor opisuje nie tylko 
piękną stronę bycia motocyklistą. 
Są tu też historie – bardzo dobrze 
znane każdemu – które opowia-
dają o szarej codzienności, o 
jeździe do pracy tą samą trasą, 
o psujących się motocyklach, 
które wymuszają na właścicielu 
decyzję pt. „sprzedaję”, tylko po 
to aby potem znowu dać możli-
wość zakochania się. To uczucie 
miłości i nienawiści jest mi zna-
ne, dlatego poczułem się blisko 

tego co było mi opisywane. Każ-
dy, nawet ten,  który nie posiada 
maszyny, ale fascynuje się klima-
tem jednośladów, odnajdzie tutaj 
chociaż jeden, bliski sercu tekst.

W tak szerokim zjawisku jakim 
jest motocyklizm trudno jest jed-
nak zachować wieczne tempo. O 
co mi chodzi? O to, że czasem 
było powolnie - nie każda histo-
ria porywała mnie tak samo. SM 
cierpi na takie zjawisko; rozdzia-
ły, które podobają się jednym, dla 
drugich mogą być nużące. To nie 
jest jednak wada, a raczej ogrom 
różnorodności tego tematu.

Nie jestem mechanikiem, nie 
przepadam za wszystkimi rodza-
jami motocykli i dlatego fragmenty 
w których mniej było jazdy, zapa-
chu benzyny, wiatru we włosach 

a więcej dłubania i historii maszyn 
– nie zachwyciły tak samo jak po-
przednie. Wiem jednak, że dla in-
nych może być zupełnie odwrot-
nie, zresztą nawet te „powolne” 
rozdziały przeczytałem nie omija-
jąc ani słowa.  Tak samo chyba 
jest zresztą z jazdą motocyklem. 
Czasem jest ona pełna przygód, 
awarii, niesamowitych ludzi spo-
tkanych na drodze, a czasem jest 
to zwykła niedzielna przejażdżka.
 
Książka opisuje historię moto-
cykli, a przede wszystkim ludzi 
związanych z tą pasją i na pewno 
warto po nią sięgnąć.
Sam autor pisze w niej „Świetni 
pisarze motocyklowi nie istnieją”. 
Trochę w tym prawdy, ponieważ 
nie da się przekazać doznań 
związanych z jazdą lepiej, niż 
przy spotkaniu twarzą w twarz. 
Autor miał więc bardzo trudne za-
danie obnażenia siebie i swoich 
przekonań, co sprawia, że tekst 
jest po prostu prawdziwy.

Serce... jest trochę jak syndrom 
rozmowy katolika i ateisty. Nie ze 
wszystkim co przeczytałem się 
zgadzam, nie wszystko nazwa-
ne w książce „Motocyklizmem” 
uznałbym za jedyną i słuszną 
prawdę. Jednak nie denerwo-
wałem się, nie rozczarowałem 
ponieważ była to świetna polemi-
ka, porywająca rozmową między 
autorem a czytelnikiem, czyli jed-
nym a drugim pasjonatom.

Maciej Tuora

Faster Sons prezentuje swoje pierwsze arcydzieło
Narodzony z dziedzictwa, które dał światu kultowy model XS650, nowy XSR700 dostarcza technologię 
przyszłości. Dwucylindrowy, rzędowy silnik o pojemności 689 cm3 idealnie wpisuje się w fi lozofi ę Yamahy. 
Zastosowanie układu crossplane z wykorbieniem silnika co 270 stopni zapewnia bardzo dobre przyspieszenie, 
gwarantujące kierowcy wyjątkową radość z jazdy. Jedyny w swoim rodzaju bieżnik opon nadaje 
niepowtarzalny retro styl, jednocześnie podkreślając technologię jutra, którą odnajdziesz w XSR700.
Yamaha XSR700. Born tomorrow. 

*W
yl

ic
ze

ni
a 

dl
a 

pr
zy

kł
ad

u 
re

pr
ez

en
ta

ty
w

ne
go

 d
ot

yc
zą

 m
ot

oc
yk

la
 Y

am
ah

a 
XS

R7
00

 i 
są

 n
as

tę
pu

ją
ce

: c
en

a 
po

ja
zd

u 
31

 9
00

 z
ł, 

w
pł

at
a 

w
ła

sn
a 

12
 7

60
 z

ł, 
kw

ot
a 

kr
ed

yt
u 

w
yn

os
i 1

9 
14

0 
zł

, z
m

ie
nn

a 
st

op
a 

op
ro

ce
nt

ow
an

ia
 k

re
dy

tu
: 6

,4
0%

, c
ał

ko
w

ity
 

ko
sz

t 
kr

ed
yt

u:
 3

43
4,

55
 z

ł, 
kt

ór
y 

ob
ej

m
uj

e:
 p

ro
w

iz
ję

 b
an

ko
w

ą:
 0

,0
0 

zł
, o

ds
et

ki
: 3

07
4,

55
 z

ł, 
m

ie
si

ęc
zn

ą 
op

ła
tę

 z
a 

pr
ow

ad
ze

ni
e 

ra
ch

un
ku

 k
re

dy
to

w
eg

o 
10

,0
0 

zł
. R

ze
cz

yw
is

ta
 r

oc
zn

a 
st

op
a 

op
ro

ce
nt

ow
an

ia
 w

yn
os

i 7
,3

7 
%

 d
la

 c
ał

ko
w

ite
j k

w
ot

y 
kr

ed
yt

u:
 1

9 
14

0 
zł

; c
za

s o
bo

w
ią

zy
w

an
ia

 u
m

ow
y:

 3
6 

m
ie

si
ęc

y;
 c

ał
ko

w
ita

 k
w

ot
a 

do
 z

ap
ła

ty
 p

rz
ez

 k
on

su
m

en
ta

: 2
25

74
,5

5 
zł

; w
ys

ok
oś

ć 
35

 m
ie

si
ęc

zn
yc

h 
ró

w
ny

ch
 ra

t 2
80

,13
 z

ł; 
w

ys
ok

oś
ć 

os
ta

tn
ie

j r
at

y 
ba

lo
no

w
ej

: 1
2 

76
0 

zł
. W

yl
ic

ze
ni

a 
dl

a 
pr

zy
kł

ad
u 

re
pr

ez
en

ta
ty

w
ne

go
 n

a 
dz

ie
ń 

23
.1

0.
20

15
 ro

ku
 u

st
al

on
eg

o 
zg

od
ni

e 
z 

us
ta

w
ą 

z 
dn

ia
 1

2 
m

aj
a 

20
11

 r.
 o

 k
re

dy
ci

e 
ko

ns
um

en
ck

im
. P

ro
po

zy
cj

a 
ob

ow
ią

zu
je

 o
d 

23
.1

0.
20

15
 d

o 
31

.12
.2

01
5.

N
in

ie
js

za
 p

ro
po

zy
cj

a 
ni

e 
je

st
 o

fe
rt

ą 
w

 ro
zu

m
ie

ni
u 

ar
t. 

66
 K

od
ek

su
 C

yw
iln

eg
o.

 O
st

at
ec

zn
a 

de
cy

zj
a 

o 
pr

zy
zn

an
iu

 k
re

dy
tu

 z
 u

w
zg

lę
dn

ie
ni

em
 o

ce
ny

 a
kt

ua
ln

ej
 s

yt
ua

cj
i K

lie
nt

a,
 z

os
ta

ni
e 

po
dj

ęt
a 

pr
ze

z 
Sa

nt
an

de
r C

on
su

m
er

 B
an

k 
S.

A.

www.yamaha-motor.pl Znajdź nas na




