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WARUNKI PRENUMERATY
Skáadka na caáy rocznik 2009 biuletynu (6 numerów)
wynosi 80 zá. SkáadkĊ prosimy przesáaü zwykáym
(!) przekazem pocztowym na adres redakcji. Na odwrocie, w „miejscu na korespondencjĊ” naleĪy podaü
czytelnym pismem dokáadny adres odbiorcy
i którego rocznika dotyczy wpáata. Są dostĊpne niektóre starsze roczniki. Aby nabyü np. rocznik 2008
lub zamówiü inne archiwalia, naleĪy skontaktowaü
siĊ z redakcją e-mailem, telefonicznie lub listownie
i upewniü siĊ, czy poszukiwane roczniki, lub numery
są dostĊpne. Biuletyny wysyáamy pocztą.
OGàOSZENIA I REKLAMY : ogáoszenia drobne - dla prenumeratorów bezpáatnie; dla innych osób 15 zá od ogáoszenia.
NUMER ZAMKNIĉTO dnia 12 stycznia 2009 r.

SPIS TREĝCI

DwadzieĞcia dwa lata stuknĊáy naszemu biuletynowi – witamy
w XXIII roczniku. Jak zwykle, przy takiej zmianie numeracji,
mamy dla Was noworoczne serdecznoĞci. Przede wszystkim, Īyczymy Wam speánienia marzeĔ – takĪe tych najskrytszych. Niech
zdrowie Wam dopisuje, humor nie opuszcza, drogi bĊdą bez dziur
i wybojów, nawierzchnie suche, winkle dobrze wyprofilowane,
maszyny niezawodne a szybkoĞci bezpieczne. Niech ludzie bĊdą dla
Was mili, dziewczyny piĊkne, serwisanci uczciwi, szefowie wyrozumiali, podwáadni sumienni, przyjaciele szczerzy, wrogowie niegroĨni ... Paliwo niech tanieje, a olej niech zawsze bĊdzie obecny
w Waszych karterach i ... w Waszych gáowach. Bez wycieków!
Zatem pokrótce: DO SIEGO ROKU!
Ten rocznik zaczynamy z nieco mniejszym zadáuĪeniem niĪ poprzedni, ale wciąĪ jeszcze trzeba odrobiü prawie 2000 zá strat
z poprzednich lat. Mamy nadziejĊ, Īe nasz wierny sponsor, Zarząd
Gáówny PZM wesprze nas nieco hojniej ... Ech, Īeby tak wreszcie
starczyáo nam Ğrodków na bezproblemowe wydanie caáego rocznika, bez prywatnych poĪyczek i tego ciągáego biadolenia...
W tym miejscu chcemy teĪ zaapelowaü o pomoc, do Was, Drodzy Czytelnicy. Propagujcie nasz biuletyn. Im wiĊcej Was bĊdzie,
tym áatwiej bĊdzie nam „związaü koniec z koĔcem”. Szczególnie
apelujemy do bogatszych klubów, aby prócz PRM-owskiej skáadki,
zaprenumerowaáy kilka roczników biuletynu dla swoich czáonków.
Prenumerata moĪe byü podziĊkowaniem dla wyróĪniających siĊ
dziaáaczy klubowych, albo nagrodą na imprezie. Prosimy, pomyĞlcie o tym.
A póki co, Īyczymy Wam miáej lektury – Wasza Redakcja
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NA OKàADCE: Taki Indian 347 byá do kupienia na stoisku serwisu „Oldtimera” ma áódzkim bazarze
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Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych

Gáówna Komisja Pojazdów Zabytkowych PZM (GKPZ)
swoją NaradĊ ĝrodowiskową zorganizowaáa, juĪ tradycyjnie,
w Nadarzynie koáo Warszawy. Pod koniec kaĪdego roku takie
narady robią wszystkie gáówne komisje z poszczególnych
dziedzin dziaáalnoĞci statutowej PZM. Są one odpowiednikami
PRM-owskich kongresów i mają za zadanie podsumowanie
minionego sezonu oraz zaplanowanie przyszáorocznych dziaáaĔ. W piątek, 28 listopada ubiegáego roku, do Nadarzyna zjechali siĊ wiĊc dziaáacze z automobilklubów i klubów motorowych PZM, prowadzących dziaáalnoĞü w dziedzinie zabytkowej motoryzacji, choü nie ze wszystkich. Niestety, nie byáo tam
Īadnego przedstawiciela motocyklistów. Koszt udziaáu byá
spory (hotel, dojazd) i nie wszystkie automobilkluby i kluby,
prowadzące tĊ dziedzinĊ dziaáalnoĞci, byáo staü na wysáanie
tam swoich delegacji. Nie staü byáo teĪ naszej redakcji i pojechaliĞmy dopiero
na uroczyste zakoĔczenie sezonu
GKPZ w Warszawie – dzieĔ
póĨniej, w sobotĊ, 29 listopada.
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GoĞciny udzieliá AP Warszawa a gáównym celem tej
uroczystoĞci byáo oficjalne ogáoszenie wyników Mistrzostw
Polski Pojazdów Zabytkowych i wrĊczenie pucharów zwyciĊzcom: indywidualnym zawodnikom i druĪynom klubowym.
W edycji ’2008 MPPZ po raz pierwszy klasyfikacjĊ kierowców prowadzono aĪ w piĊciu kategoriach pojazdów: motocykli „Pre-45”, motocykli „Post-45”, oraz samochodów „Pre45”, samochodów „Post-45” i samochodów „Post-65”. Dodanie klasyfikacji „Post-65” w samochodach jest wynikiem
wzrostu iloĞci zawodników startujących na powojennych zabytkach. W motocyklach taka klasa nie jest jeszcze potrzebna
choü i tu, juĪ po raz drugi z rzĊdu, notowany jest stopniowy
wzrost zainteresowania mistrzostwami. W obu klasach motocyklowych sklasyfikowano 23-ech zawodników z 10-ciu klubów PZM (przed rokiem 16-tu z 7-miu klubów) a w klasach
samochodowych – 153-ech automobilistów z 21 klubów.
PO LEWEJ: W tegorocznej edycji MPPZ motocykliĞci zdobyli 5 pucharów: jeden w klasie „Pre-45” (tylko dla Mistrza), trzy w klasie
„Post-45” oraz za „Motocykl Zabytkowy Roku”.
PONIĩEJ: Pan Wiceprezes ZG PZM, Stanisáaw Reterski, jest znany
naszym czytelnikom i dziaáaczom PRM-u z naszych kongresów.
Tu zaszczyciá obecnoĞcią uroczystoĞü rozdania nagród w MPPZ.

we wrzeĞniu ubiegáego roku.
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Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych

Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych
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wzmocniáo punktowo pozycjĊ ich macierzystego Automobilklubu Lubelskiego. Zdobyá on w tym sezonie tytuá DruĪynowego Mistrza Polski Pojazdów Zabytkowych.
W rozdaniu nagród uczestniczyá Wiceprezes Zarządu
Gáównego PZM pan Stanisáaw Reterski, dobrze nam znany teĪ
z kongresów PRM. Oficjalnie wrĊczaá nagrody. Dla Mistrzów
Polski przygotowano piĊkne puchary i biaáo-czerwone szarfy
ze stosownymi napisami. Niewiele mniej wystawne puchary
otrzymali wicemistrzowie, kierowcy automobili, do trzecich
miejsc w kaĪdej klasie, zespoáy klubowe oraz piloci.

WYNIKI MPPZ ’2008 - MOTOCYKLE

w PZM. Ale NIGDZIE w tym regulaminie nie jest napisane,
Īe tylko zawodnicy z klubów zrzeszonych w PZM mogą
byü tu klasyfikowani. Muszą byü tylko czáonkami klubów.
PrzewaĪająca wiĊkszoĞü motocyklistów jeĪdĪących zabytkami naleĪy do maáych, lokalnych klubów – stowarzyszeĔ
zwykáych, nie mogących byĞ czáonkami PZM, ale naleĪących do PRM. Dziaáacze GKPZ nie klasyfikują tych zawodników – to jest wg naszej redakcji nad-interpretacja.
Polski Ruch Motocyklowy od wielu juĪ lat postuluje, aby
dopuĞciü do mistrzostw teĪ uczestników z klubów PRM.
Nie trzeba zmieniaü regulaminu a tylko logicznie go interpretowaü. Panowie z GKPZ-tu – proszĊ – pomyĞlcie sensownie i skoĔczcie z tymi dziwacznymi uprzedzeniami.
Tytuáy „Automobila Roku” i „Motocykla Zabytkowego Roku” przyznawane są nowo odbudowanym maszynom, biorącym udziaá w mistrzostwach po raz pierwszy.
Piszący te sáowa – jako V-komandor, sĊdzia gáówny rajdu
„Hubal’2008” – wnioskowaá przyznanie tego tytuáu dwóm
motocyklom: Zündappowi KS750 z 1943 r. kol. Pawáa
NA SAMEJ GÓRZE: Sala Automobilklubu Polskiego w Warszawie. Od lewej siedzą: p.
ElĪbieta Wáodarczyk, siáa biurowa ZG
PZM mająca pod swą pieczą miĊdzy innymi miáoĞników pojazdów zabytkowych,
oraz Wiceprezes ZG PZM p. Stanisáaw
Reterski a dalej juĪ nasz, „Motocyklowy
kącik”.
POWYĩEJ: Kolega Józef Gucwa z Automobilklubu Podkarpackiego odebraá dyplom
i statuetkĊ PZM za zajĊcie III miejsca
w klasyfikacji „Pre-45”. W tej klasyfikacji
sklasyfikowano tylko 5-ciu zawodników
a wiĊc wg Regulaminu MPPZ pucharem
uhonorowano tylko zdobywcĊ I miejsca.
PO PRAWEJ: Kol. Jacek Brudnicki wywalczyá
tytuá Wicemistrza Polski a kol. Arkadiusz
Lubarski – II Wicemistrza Polski w klasyfikacji motocykli „Post-45”. Obaj startowali w barwach Automobilklubu Ziemi
Páockiej i obaj na Junakach M10.

Trzeba tu podkreĞliü, Īe niezupeánie
zgodnie z obowiązującym regulaminem,
w tych Mistrzostwach klasyfikuje siĊ tylko
uczestników z klubów zrzeszonych

Czekaáy z Automobilklubu Stoáecznego
„MAK” oraz Jawie 250 Perak z 1959 r. kol.
Andrzeja Stasika z klubu „Rotor” Olsztyn.
Niestety, tylko pierwszy motocykl zyskaá
uznanie kolegów z GKPZ, podczas gdy „Automobilami Roku” zostaáy aĪ trzy samochody.
Ciekawe jakimi kryteriami siĊ kierowano
odrzucając, kandydującą do tytuáu, JawĊ.
POWYĩEJ: Od lewej: kol. Wojciech ĝwiątek, kol.
Emilia ĝwiątek i kol. Marian Kostulski –
wszyscy z Automobilklubu ĝląskiego w Katowicach – IV i V miejsce w „Post-45”.
PONIĩEJ : Przewodniczący GKPZ kol. Michaá Szumski wrĊcza kol. Emilce Marczak puchar z tytuáem „Motocykla Zabytkowego Roku” dla
kol. Pawáa Czekaáy z A.S. „Mak”. Emilka
otrzymaáa teĪ maáy pucharek i prezent rzeczowy od GKPZ jako najmáodsza uczestniczka
(pilot) w tegorocznej edycji MPPZ.

ZwyciĊstwo braci Grochowskich w obu
klasyfikacjach motocyklowych powaĪnie

Klasyfikacja indywidualna w kategorii motocykli „Pre-1945”
Miejsce
ImiĊ i nazwisko
Klub
Motocykl
Arkadiusz
A. Lubelski
DKW BM200
Mistrz Polski
Grochowski
A. Stoáeczny
Zü
ndapp
Paweá Czekaáa
2. miejsce
„MAK”
KS750
Józef Gucwa
A. Podkarpacki NSU OSL 351
3. miejsce
„Moto Retro”
Wojciech Lipiszko
NSU OSL 251
4. miejsce
Biaáystok
„Moto Retro”
H-D
Andrzej Awramiuk
5. miejsce
Biaáystok
WLA
Klasyfikacja indywidualna w kategorii motocykli „Post-1945”
Miejsce
ImiĊ i nazwisko
Klub
Motocykl
Karol
A. Lubelski
IĪ 49
Mistrz Polski
Grochowski
Wicemistrz
Jacek Brudnicki
A. Ziemi Páockiej Junak M10
Polski
II Wicemistrz
Arkadiusz Lubarski A. Ziemi Páockiej Junak M10
Polski
Wojciech ĝwiątek
A. ĝląski
AWO 425
4. miejsce
WF
M Osa
Marian Kostulski
A. ĝląski
5. miejsce
M52
Mariusz Maciejewski
A. ĝląski
Junak M10
6. miejsce
Maciej Olszewski A. Ziemi Páockiej Junak M10
7. miejsce
Robert Borowicz
A. Wielkopolski
WSK 125
8. miejsce
Henryk Górecki
A. Ziemi Páockiej
M72
9. miejsce
Wojciech
„Moto Retro”
M72
10. miejsce
KuĨmierowski
Biaáystok
Michaá SiemiĔski
A. Kielecki
AWO 425
11. miejsce
„Moto Retro”
M72
Jakub Nowakowski
12. miejsce
Biaáystok
Piotr GrzĊda
A. ĝląski
Junak M10
13. miejsce
Patryk Lipina
A. ĝląski
MZ TS250/1
14. miejsce
Jawa 250
Andrzej Stasik
„Rotor” Olsztyn
15. miejsce
Perak
Zbigniew MáyĔczak A. Wielkopolski SHL M11W
16. miejsce
Adam Lipka
„Rotor” Olsztyn BMW R90/6
17. miejsce
Yamaha
Dariusz Wojtkowski „Rotor” Olsztyn
18. miejsce
X
S 400
Motocykl
Zü
ndapp KS 750
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Tytuá „Motocykl zabytkowy roku”
Rok
WáaĞciciel
1943
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Pawe á Czekaáa

Rok
1933
1943
1938
1942
1942

Rok
1956
1962
1965
1956
1964
1962
1964
1971
1955
1958
1956
1960
1963
1978
1959
1968
1974
1980

Klub
A. Stoáeczny
„MAK”
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Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych

Na zakoĔczenie serdecznie gratulujĊ
Mistrzom Polski w obu motocyklowych
klasach: kol. Arkadiuszowi Grochowskiemu
w kategorii „Pre-45” i kol. Karolowi Grochowskiemu w „Post-45”. GratulujĊ teĪ
Wicenistrzom Polski i pozostaáym nagrodzonym...

Nasze „kopytka” – Indian Standard miáoĞnika z Tasmanii

7

„Przychodzi facet do wiejskiego warsztatu mechanicznego i mówi do kowala-záotej rączki: Czy moĪesz mi zrobiü kompresor z tego silnika?” Tak mógáby zaczynaü siĊ krótki kawaá, jakich wiele opowiada siĊ przy piwku, ale to bĊdzie doĞü dáuga
opowieĞü o czymĞ, co wydarzyáo siĊ naprawdĊ. TĊ historiĊ spisaá Jim Patten dla miesiĊcznika „The Classic Motor Cycle”.

OBOK: Ci, którzy praktycznie decydują o zabytkach motoryzacji w Polskim Związku Motorowym, czyli czáonkowie Gáównej Komisji
Pojazdów Zabytkowych PZM. Niestety, nie
ma w tym gronie Īadnego czynnego motocyklisty – nie dziwi wiĊc, Īe zagadnienia
związane z motocyklami znajdują tu maáo
naleĪnego zrozumienia.
Tu GKPZ, wykorzystując okazjĊ jakim
byáa ta uroczystoĞü, obraduje nad przyszáorocznym kalendarzem imprez.
PONIĩEJ: Pamiątkowe zdjĊcie motocyklistów
biorących udziaá w uroczystoĞci.

Szkoda tylko, Īe nagrodzeni motocykliĞci nie stawili siĊ
w komplecie na tej uroczystoĞci. OsobiĞcie odebrali nagrody
tylko koledzy: Paweá Czekaáa i Józef Gucwa – popularne statuetki PZM i dyplomy za, odpowiednio, II i III miejsce w klasyfikacji „Pre-45”; Jacek Brudnicki – puchar Wicemistrza Polski
w klasie „Post-45”; Arek Lubarski – puchar II Wicemistrza
w tej samej klasie;oraz Wojciech ĝwiątek i Marian Kostulski –
statuetki i dyplomy za, odpowiednio, IVi Vmiejsce w „Post45”. WierzĊ, Īe waĪne obiektywne przyczyny spowodowaáy tĊ
absencjĊ.
Bardzo miáym akcentem byáo uhonorowanie pucharkiem, dyplomem i drobnym upominkiem niespeána 10-letniej

Emilii Marczak, najmáodszej uczestniczki tegorocznych mistrzostw. Na rajdzie „Hubal’2008” i „Rotor’2008” by áa pilotem
kol. Pawáa Czekaáy.
Na zakoĔczenie, przygotowano dla uczestników tradycyjny poczĊstunek. Kanapki, saáatki, ciasta .. a do popicia kawa, herbata, soki.
Tekst Piotr „Besa” Czech,
ZdjĊcia: Krystyna Jusis
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i Piotr Czech.

ZaczĊáo siĊ w 1961 roku. Mark Williams byá jeszcze
dzieckiem, kiedy do Port Houn rFuit Growers – tasma Ĕskiej
spóáki rolniczej, gdzie pracowaá jego ojciec, wszedá jakiĞ starszy mĊĪczyzna, dĨwigając stary, widlasty silnik od motocykla.
JegomoĞü ów zapytaá, czy mogáoby to byü uĪyte do napĊdu
kompresora. OdpowiedĨ byáa twierdząca i zlecenie zostaáo
záoĪone. PoĞpiechu Īadnego nie byáo i silnik zostaá odstawiony
na póákĊ – miaá czekaü na „swój czas”.

MODEL „POWERPLUS” ZOSTAà W 1922 ROKU
PRZEMIANOWANY NA „STANDARD”,
ĩEBY NIE SUGEROWAû, ĩE JEST ... MOCNIEJSZY
OD NOWOWPROWADZONEGO DO OFERTY FIRMY
MODELU „CHIEF”.
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Nasze „kopytka” –

POWYĩEJ: JakoĞü wykoĔczenia Indiana jest zasáugą wáaĞciciela, Marka
Williamsa – Ğwiadczy o jego umiejĊtnoĞciach i benedyktyĔskiej
cierpliwoĞci.

Miesiące mijaáy, firma – niestety – upadáa a kiedy staruszek wróciá, tylko wzruszyá ramionami i powiedziaá im, Īeby
zatrzymali sobie ten silnik. Ojciec Marka przyniósá mechanizm
do domu i tam, zapomniany, przestaá ponad 30 lat na podsadzce w kącie jego komórki, razem z innymi rupieciami.
ZADANIE NA DàUGI CZAS
To byáa decyzja, która miaáa powaĪny wpáyw na Marka.
WáaĞnie porządkowaá obejĞcie ojca, gdy natrafiá na ten nie
ruszany od lat silnik. Byá oczarowany, gdy zobaczyá odlaną na
karterze nazwĊ „Indian”. Nie miaá wówczas duĪego pojĊcia, co
ten napis oznaczaá, wiedziaá tylko, Īe byáy kiedyĞ takie motocykle. Rozebraá urządzenie do ostatniej Ğrubki, wyczyĞciá,
zakonserwowaá i záoĪyá z powrotem. Silnik byá w dobrym
stanie technicznym, miaá ciekawe rozwiązania i Mark zacząá
interesowaü siĊ motocyklami marki Indian. Oczyma wyobraĨni
juĪ widziaá siebie, jadącego przez amerykaĔski Dziki Zachód
na tym stalowym, jasnoczerwonym rumaku.
PONIĩEJ: ZniechĊcający widok. Gąszcz dĨwigni i dĨwigienek po prawej
stronie zbiornika paliwa, sterujących mechanizmami sprzĊgáa,
skrzyni biegów i dekompresatora. Jak moĪna sobie z tym poradziü?!

Kiedy zacząá powaĪniej studiowaü
fachową literaturĊ, odkryá, Īe silnik
naleĪaá do modelu nazwanego Standard,
który
wczeĞniej
(i
póĨniej
teĪ
w Ğrodowisku entuzjastów tej marki)
znany byá pod nazwą Powerplus.
Cokolwiek jeszcze miaáo siĊ zdarzyü,
Mark juĪ wiedziaá, Īe musi swój silnik na
nowo odbudowaü do, w peáni
dziaáającego, Indiana Powerplus. Nie
byáo jednak szans na szybkie wykonanie tego zadania.
Mijaáy lata i nagle, jak
z nieba, spadáa na Marka
wiadomoĞü o TasmaĔczyku posiadającym
kompletną
ramĊ
od
podobnego Indiana i trochĊ innych
czĊĞci. Co wiĊcej, to byáo do
kupienia. Oferta Marka, opiewająca na
sumĊ 300 dolarów, zostaáa początkowo
odrzucona,
jednak
po
miesiącu,
wáaĞciciel zmiĊká i zgodziá siĊ. Wkrótce Mark siedziaá na schodach szkoáy, gdzie pracowaá, i patrzyá na stos rupieci, który
kupiá. Nie wyglądaáo to zachĊcająco, ale miaá juĪ gáówne
skáadniki swojej przyszáej maszyny i praca nad nią zaczĊáa siĊ
juĪ na powaĪnie.
OczywiĞcie, nie miaá Īadnej listy czĊĞci ani katalogów
handlowych, a czĊĞci zamienne nie istniaáy. KaĪda informacja
byáa na wagĊ záota, a wiedzĊ zdobywaá studiując nieliczne
dostĊpne fotografie i porównując czĊĞci. O jednej prawdzie
Mark dowiedziaá siĊ doĞü wczeĞnie – w 1922 roku firma poszerzyáa ramĊ i przemianowaáa model Powerplus na model Standard. Przy bliĪszym sprawdzaniu zakupionej (doĞü przypadkowo) ramy, okazaáo siĊ, Īe byáa to ta wáaĞciwa – poszerzona,
od modelu Standard. Ciekawe, ile Indianów byáo sprzedane na
Tasmanii?Czy to mo Īliwe, Īeby wáaĞnie ten jego silnik byá
oryginalnym zespoáem napĊdowym zabudowanym juĪ fabrycznie w tĊ ramĊ?
Poczta nieĨle zarobiáa na korespondencji miĊdzy Markiem a rozrzuconymi po szerokim Ğwiecie entuzjastami Indianów. Mimo, Īe kupiá jeszcze kilka brakujących kawaáków
metalu, to wciąĪ byáa to kropla w morzu potrzeb. WyPONIĩEJ: ChociaĪ Mark uzupeániá we wáasnym zakresie w domu wiele
pokryü galwanicznych, to chrom na cylindrach zostaá zlecony profesjonalnej galwanizerni.
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bawieniem staá siĊ dopiero internet. DziĊki niemu, moĪliwoĞci
komunikacji wzrosáy niepomiernie i prace nabraáy tempa.
Na skutek korozji, rama ujawniáa spore ubytki – wymagaáa dáugiej i Īmudnej pracy, by doprowadziü do
doskonaáoĞci ksztaáty oraz funkcjonalnoĞü, zanim
moĪna byáo pokryü ją ponownie lakierem.

wersji amerykaĔskiej. Kickstarter przeniesiono na prawą stronĊ
maszyny, wiĊc moĪna byáo z lewej strony zamontowaü wózek
boczny i nie utrudniaáo to uruchamiana motocykla.

NA GÓRZE PO LEWEJ: Wszystko zaczĊáo siĊ od tego, Īe
w 1961 r. silnik tego motocykla znalazá siĊ w posiadaniu ojca Marka Williamsa.
NA GÓRZE PO PRAWEJ: Tylne zawieszenie byáo miĊkkie –
na wahaczu odciąĪonym resorkami piórowymi.
OBOK: Indian Marka Williamsa podczas odbudowy.
NA DOLE: Model Powerplus zostaá przemianowany na
Standard, kiedy w ofercie Indian Motocycle Company
pojawiá siĊ model Chief.

Niektóre czĊĞci motocykla zachowaáy siĊ
w doĞü dobrym stanie, inne zupeánie przeciwnie. Na
przykáad skrzynka na narzĊdzia, chociaĪ oryginalna,
byáa mocno przerdzewiaáa. Mark musiaá ją zrobiü
caákiem od nowa, oryginaá wykorzystując jedynie
jako wzór. aFktycznie, Mark robi á duĪo rzeczy sam,
ucząc siĊ czynnoĞci z przeszáoĞci, dziĞ juĪ
zapomnianych. Przykáadem jest niklowanie –
powáoki galwaniczne zostaáy zrobione przez niego
w domowych warunkach. To byá jedyny sposób,
aby zrobiü to jak naleĪy, wg starych metod. Mark
kupiá teĪ tokarkĊ, frezarkĊ i duĪo innych narzĊdzi.
Ale nabycie narzĊdzi to jedno a wiedza, jak ich
uĪyü to caákiem co innego. Musiaá siĊ tego
wszystkiego uczyü...
Kiedy podobny motocykl zostaá wystawiony na sprzedaĪ w Nowej Poáudniowej
Walii, Mark poleciaá do Australii, by
obejrzeü maszynĊ – byáa to dla niego bardzo
wartoĞciowa
lekcja.
Motocykl
byá
nadzwyczaj oryginalny i byá w posiadaniu
od nowoĞci przez dziadka sprzedającego.
Wtedy wáaĞnie Mark odkryá miĊdzy innymi,
Īe rozrusznik byá specjalnie zmieniony na
rynek Australii i innych brytyjskich dominiów
(do ruchu lewostronnego) w przeciwieĔstwie do
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Nasze „kopytka” –

ChĊü posuniĊcia siĊ naprzód
z odbudową maszyny,
pchnĊáa
Marka do rzeczy
pozornie absurdalnych, tak Īe jego
motocykl staá siĊ
do pewnego stopnia jego wáasną
konstrukcją.
Na
przykáad dorobiá ze
stali nierdzewnej
caáy szereg Ğrub
i nakrĊtek o skoku
gwintu 23 zwoje na
cal i zbudowaá
poprawny typ linki
szybkoĞciomierza
z prawidáowo wyglądającym pancerzem. Poziom umiejĊtnoĞci tego faceta staá siĊ oszoáamiający
po pewnym czasie. ChociaĪ czasem, i on musiaá siĊ poddaü.
Tak byáo np. z galwanicznym pokryciem cylindrów – zleciá tĊ
robotĊ profesjonalnej chromowni, bo nie byá pewny, czy jego,
w domu káadziony nikiel wytrzyma temperaturĊ generowaną
przez silnik.
NA GÓRZE: Mark Williams musiaá opanowaü wiele rodzajów umiejĊtnoĞci, aby dobrze odbudowaü swój zabytkowy motocykl.
PO PRAWEJ: Mark Williams przy jazdach próbnych swojego odbudowanego Indiana.
NA DOLE: SzybkoĞciomierz zostaá zdobyty przez zamianĊ za báotnik,
którego Mark miaá dwie sztuki. Czasami gotówka nie jest najlepszą walutą.

Niewątpliwie, na kilka kompromisów musiaá pójĞü.
Przedni báotnik jest od modelu Chief i bĊdzie on musiaá sáuĪyü
do czasu, gdy jakiĞ oryginaá zostanie znaleziony. TrochĊ handlu wymiennego równieĪ miaáo miejsce. Markowi potrzebny
byá szybkoĞciomierz; inny w áaĞciciel Indiana 101 potrzebowaá
tylny báotnik. KaĪdy miaá nadwyĪkĊ i obaj byli szczĊĞliwi
z zamiany. Kiedy czĊĞci byáy porównywane, wychodziáo na
jaw wiele szczegóáów konstrukcyjnych i róĪnic miĊdzy modelami. Tutaj Mark odkryá teĪ, dlaczego wczeĞniejszy model
Powerplus staá siĊ nagle modelem Standard. Przyczyną staáo
siĊ wprowadzenie do oferty Indiana modelu Chief, bĊdącego
topowym modelem – nowym, najbardziej luksusowym
i najmocniejszym.
PoniewaĪ nazwa
Powerplus
kojarzyáa siĊ ze zwiĊkszoną mocą, mogáa
potencjalnego klienta wprowadzaü
w báąd i zagroziü
nowemu modelowi.
I wáaĞnie dlatego
model Powerplus
musiaá, ze wzglĊdów marketingowych, staü siĊ
modelem Standard.

Powoli, to herkulesowe zadanie, jakie postawiá sobie
Mark, zaczĊáo stawaü siĊ rzeczywistoĞcią. Poprawny, czerwony lakier zostaá zastosowany. Byáo to doĞü kosztowne. Mark
musiaá teĪ zapáaciü aĪ 140 dolarów australijskich, za zrobienie
záotych szparunków. Naklejki z napisami firmowymi teĪ byáy
kupione i chociaĪ Mark nie jest zadowolony z ich jakoĞci, bĊdą
musiaáy posáuĪyü, aĪ lepiej wykonane kalkomanie zostaną
znalezione. Podobnie rzecz siĊ ma z biaáymi oponami. One na
razie wyglądają nieĨle, ale guma szybko pĊka i kruszeje, tak Īe
Mark uwaĪa, Īe trzeba bĊdzie je zastąpiü lepszymi.
To niewiarygodnie, Īe ten zapomniany, leĪący tyle lat
w brudzie silnik, zostaá ponownie poáączony z pewną liczbą
równie zaniedbanych czĊĞci i daáo to tak znakomity efekt:
báyszczący, czerwony, wyĞniony przez Marka motocykl. On,
co prawda, nie zdecydowaá siĊ pojechaü nim na amerykaĔski
Dziki Zachód, ale jazda pustymi drogami Tasmanii teĪ jest
godną opcją. Jego pierwsza wycieczka po publicznych drogach
miaáa miejsce w marcu 2005 r. na Indian Day w Hobart, gdzie
pojechaá jeszcze nie caákiem skoĔczoną maszyną.
ChociaĪ
naprawdĊ ta
maszyna moĪe
byü uĪyta do
piĊknej
i romantycznej
podróĪy po
kres horyzontu,
to jednak
wysoki
standard
odbudowania
czyni z niej
raczej obiekt
tylko do
pokazywania.
Nawet przestawianie jej
w garaĪu
brudzi te
lĞniące, biaáe
opony. Ale
ta maszyna
pojawiáa siĊ
juĪ kilka
razy na
róĪnych
pokazach
zabytkowych
maszyn.
Zwáaszcza
duĪą sensacją byáo zaprezentowanie jej podczas uroczystej
premiery filmu „The World’s F
astest Indian”.
STRACH TYM JEħDZIû
Jak siĊ tym jeĨdzi?Musz Ċ byü uczciwy, nie mam pojĊcia!Mia áem okazjĊ jeĨdziü róĪnymi dziwacznymi urządzeniami, ale tu nie byáo mowy, by siĊ odwaĪyü. Przejechaü siĊ
czymĞ tak odmiennym od standardów i w dodatku bĊdącym
dzieáem sztuki i sensem Īycia kogoĞ... to zbyt duĪe ryzyko.
Musiaábym przejĞü naprawdĊ porządne szkolenie teoretyczne
i praktyczne... Przepustnica gazu jest sterowana lewą rĊką,
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hamulec teĪ dziaáa od klamki
na lewej stronie kierownicy.
Drugi hamulec (oba są na
tylne koáo) masz w dĨwigni
pod prawą nogą. Prawa rĊka
zajmuje siĊ przyspieszaniem
lub opóĨnianiem zapáonu.
SprzĊgáo moĪe byü obsáugiwane zarówno stopą (lewą)
jak i rĊką (prawą), ale nie na
kierownicy a przy baku.
RĊczna
zmiana
biegów
dĨwignią po prawej stronie

STANDARD
DANE TECHNICZNE
Rok produkcji
1922
Øcylindrów
79,38 mm
Skok táoków 100,76 mm
Poj. skok.
997 ccm
Rozrząd
SV
Moc max.
7 KM
NapĊd pierw.
áaĔcuch
NapĊd gá.
áaĔcuch
IloĞü biegów
3
Zawieszenie prz. wahacz
Zawieszenie tyl. wahacz
Hamulec prz.
brak
Hamulce tyl.
bĊbnowe
wewnĊtrzny noĪny
zewnĊtrzny rĊczny
Opony
drutowe 22”
Rozstaw osi
1499 mm
Masa
181 kg
Szyb. max.
99,8 km/h
baku jest w zasadzie znana
w wielu starych motocyklach, ale to stanowczo za
maáo, aby samodzielnie spróbowaü jazdy. Nie! Zamiast
tego wolĊ posáuchaü opowieĞci Marka i popatrzyü jak on
to robi.
Wáączasz paliwo, nastĊpnie przestawiasz dĨwigniĊ przepustnicy powietrza
gaĨnika, jeĪeli silnik jest
zimny. Wtedy powietrze jest
dáawione – wáączone ssanie.
Przepustnica gazu musi byü
otwarta powyĪej poáoĪenia
wolnych obrotów. Zapáon
powinien byü opóĨniony
w pobliĪe GMP. Teraz wáącza siĊ sprzĊgáo (jeĞli byáo
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HEDSTROM i HENDEE
Zainteresowanie
kolarstwem
oraz wyĞcigami kolarskimi za motocyklem staáo siĊ podstawą pojawienia
siĊ pierwszego amerykaĔskiego motocykla,
produkowanego
seryjnie
w celu komercyjnym. Dwaj miáoĞnicy
tego sportu – Oscar Hedstrom i George Hendee – spotkali siĊ w 1900 r.
i zaáoĪyli w Springfield w stanie Massachusetts firmĊ Hendee Manufacturing Company. Z nastaniem XX wieku,
firma ta wyprodukowaáa swój pierwszy
jednocylindrowy silnik o poj. skok.
225ccm i mocy 1.75 KM. i zastosowaáa
go do napĊdu motocykla, który praktycznie byá rowerem z napĊdem silnikowym. Zbiornik paliwa, umieszczony
nad tylnym báotnikiem, przywodziá
skojarzenia z wielbáądem. MaszynĊ szeroko reklamowano – zostaáa nawet wysáana do Wielkiej Brytanii na 1902 Bicycle Show. Na czeĞü pierwotnych mieszkaĔców Ameryki oraz aby podkreĞliü jej amerykaĔską proweniencjĊ nazwano ją
Indianem.
ZaáoĪyciele firmy:
George Hendee i Oscar Hedstrom.

Do 1903 r spóáka zyskaáa juĪ na rynku USA pewną pozycjĊ, kiedy przybyá
jej konkurent – William Harley i bracia Davidsonowie zaáoĪyli swoją spóákĊ mającą teĪ produkowaü motocykle. Ale początkowo Harley-Davidson byá drobną
chaáupniczą firmą w porównaniu z producentem Indianów.
W 1905 roku Indian wprowadziá jako pierwszy na Ğwiecie pokrĊtne rĊkojeĞci kierownicy do sterowania gazem i zapáonem. Pierwszy V-twin wszedá do
produkcji w 1907 r. i zostaá ulepszony w 1908. W 1909 r. rowerowa rama zostaáa
zastąpiona specjalnie produkowaną z rurą obejmującą nisko poáoĪony silnik.
Indian staá siĊ motocyklem wg kryteriów aktualnych do dziĞ. DwubiegoZwyciĊzca wyĞcigu
wa skrzynia przekáadniowa zostaáa
Senior TT’1911
Oliver Godfrey.
wprowadzona w 1910 roku, wraz
z miĊkkim przednim zawieszeniem.
Indian od samego początku stosowaá
teĪ napĊd áaĔcuchowy.
Rok 1911 staá siĊ najwiĊkszym
sukcesem Indiana na polu sportowym. Indiany zajĊáy trzy pierwsze
miejsca w sáynnym wyĞcigu Tourist
Trophy na Wyspie Man. Byáa to
ogromna promocja motocykli ze
Springfield na caáym Ğwiecie. Odtąd
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Nasze „kopytka” –

Indian byá powszechnie uwaĪany za motocykl niezwykle
mocny, wytrzymaáy, doskonaáy technicznie i nowatorski. Firma, jako pierwsza na
Ğwiecie, wprowadziáa elektryczne oĞwietlenie montowane fabrycznie a nawet
elektryczny rozrusznik. To
byáo w 1914 roku.
O ile Īadna zewnĊtrzna
konkurencja nie byáa w stanie zaszkodziü firmie, to wewnĊtrzny konflikt spowodowaá znaczne szkody. Naczelny konstruktor Oscar Hedstrom podaá siĊ do dymisji 24
marca 1913 roku i odszedá
z zarządu firmy. Jako przyczynĊ podaá wzglĊdy osobiste, ale rzeczywiĞcie miaá
Transkontynentalne amazonki:
powaĪne zastrzeĪenia co do
Adeline i Augusta Van Buren.
kierunku rozwoju spóáki.
Hendee odszedá w 1916 roku,
wyczerpany przez staáe nieporozumienia z zarządem spóáki. WewnĊtrzne káótnie
odbijaáy siĊ na wynikach produkcyjnych firmy.
WEJĝCIE POWERPLUSA
Charles Gustafson, prawa rĊka Hedstroma, od pewnego czasu pracowaá
nad nowym V- twinem z rozrządem dolnozaworowym. Wszedá on do produkcji
w 1916 r. pod nazwą Powerplus. Byá to pierwszy Indian nie zaprojektowany
przez zaáoĪycieli. Nazwa powstaáa od zawoáania kierowcy testującego motocykl,
który oddając maszynĊ, entuzjastycznie okreĞliá moc silnika: Power – plus!
Byáy teĪ inne plusy. Powerplus byá nie tylko nadzwyczaj krzepką maszyną,
okazaá siĊ niezawodny i wytrzymaáy, oraz – co nie mniej waĪne – taĔszy w produkcji niĪ V-twin Hedstroma. Na sukces komercyjny tego modelu záoĪyáy siĊ
równieĪ osiągniĊcia sportowe i mądry marketing.
Znakomite siostry Adeline’a i Augusta Van Buren pojechaáy parą Indianów
Powerplus w podróĪ transkontynentalną z Nowego Jorku do Kalifornii. Byáa to
Wielka bitwa pod àodzią
w paĨdzierniku1914 r.:
wojska rosyjskie teĪ
uĪywaáy Indianów.
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wyáączone rĊczną dĨwignią),
skrzyniĊ biegów ustawia na
luz i wciska ciĊgáo dekompresatora. NastĊpnie dĨwigni rozrusznika dajemy potĊĪne kopniĊcie w odpowiednim momencie puszczając dekompresator. Dwa
albo trzy kopniĊcia powinny
pobudziü tego -Vtwina do
Īycia. Po ok. 30 sekundach
pracy silnika, ssanie moĪe
byü wyáączone.
Czas na jazdĊ. Wyáączamy sprzĊgáo, stopą i blokujemy przez przesuniĊcie
dĨwigni rĊcznej do tyáu.
DĨwignia rĊczna ma hamulec cierny. NastĊpnie wybieramy I bieg dĨwignią zmiany
biegów. Teraz moĪna rĊczną
dĨwigniĊ sprzĊgáa powoli
przesuwaü do przodu ruszając. MoĪna teĪ wcisnąü
dĨwigniĊ noĪną i zwolniü
rĊczną – ruszaü popuszczając
stopniowo dĨwigniĊ noĪną.
SprzĊgáo rĊczne jest faktycznie pomocnicze i do normalnej jazdy uĪywa siĊ tylko
noĪnego. Mark twierdzi, Īe
to zaleĪy od konkretnej sytuacji w ruchu – trzeba siĊ tego
praktycznie nauczyü. RĊczne
przestawianie zapáonu jest
bardzo pomocne w górzystym terenie – jakiego sporo
w okolicy gdzie mieszka.
Hamowanie – tylko tylnym
koáem – pozostawia wiele do
Īyczenia i trzeba wczeĞniej
przewidywaü uĪycie hamulców i zachowywaü odpowiedni odstĊp przed poprzednim pojazdem.
Wsiadając na tĊ maszynĊ musimy zapomnieü
o wszystkim co wspóáczesne
w jeĨdzie motocyklem. WiĊcej – musimy siĊ pozbyü
nawet nawyków z prowadzenia zabytkowych maszyn
z lat 30-tych i 40-ych. Musimy przestawiü swoje myĞlenie do poziomu wczesnych lat 20-ych, okresu po
Pierwszej Wojnie ĝwiatowej.
Wtedy ten Indian stanie siĊ
maszyną o zapierającej dech
mocy, rewelacyjnie porĊcznej obsáudze, i niewiarygodnym komforcie jazdy.

Indian Standard miáoĞnika z Tasmanii
Nie ma znaczenia,
z jakiego kraju jesteĞ – motocykliĞci niezmiennie koĔczą
jazdĊ
na
pogaduszkach
w szopie, czy na krawĊĪniku
przed garaĪem. OczywiĞcie
z kuflem záocistego napoju,
gadając o jakimĞ kawaáku
zdumiewającego
mechanizmu lub o wyciekającym
oleju. Tego dnia, moim rozmówcą byá Mark Williams
a tematem – jego Indianin.
Opowiedziaá mi o swoich
marzeniach
przejechania
setek mil na Indianie. On
nadal marzy o romantycznej
podróĪy przez amerykaĔski
bezkres i wierzy, Īe tego
dokona. Ale juĪ nie na tym
starym Indianie. Ale tak
naprawdĊ, jego motocykl
przewyĪszyá jego marzenia
i prawdopodobnie bĊdzie
podróĪowaü juĪ raczej tylko
na przyczepie. Teraz – niewiarygodne – on myĞli
o zaáoĪeniu wózka bocznego
do swojego Indiana. Ale nie
zlokalizowaá jeszcze Īadnego
– zapewne bĊdzie musiaá
zrobiü go samemu od podstaw.
Tekst i zdjĊcia Jim

Patten
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pierwsza kobieca wyprawa motocyklowa tego typu. Przy okazji dzielne dziewczyny zdobyáy motocyklami szczyt górski Pike Peak (14,110 stóp = 4.300 m.
n.p.m.). Byá to pierwszy wjazd pojazdami mechanicznymi na tĊ górĊ.
Podczas I Wojny ĝwiatowej wytwórnia ze Springfield produkowaáa peáną
parą wyáącznie na potrzeby wojskowe. Sprzedali prawie 50.000 Indianów praktycznie wszystkim armiom walczącym w tej wojnie. A i tak firma nie mogáa sprostaü ogromnemu popytowi. Harley-Davidson zbudowaá tylko ok. 20.000 wojskowych motocykli – gáównie dla armii amerykaĔskiej. Pod koniec wojny, Harley
uzyskaá jednak prowadzenie, którego juĪ nigdy miaá nie oddaü.
Powerplus pozostawaá w produkcji aĪ do 1924 roku, chociaĪ dwa lata
wczeĞniej zostaá przemianowany na „Standard” wraz z wprowadzeniem Indiana
Chiefa, który w 1928 r. zostaá jeszcze unowoczeĞniony – otrzymaá hamulec
przedniego koáa. Ale nastĊpny rok przyniósá wielką depresjĊ i chociaĪ spóáka
produkująca Indiany byáa jedną z trzech amerykaĔskich fabryk motocyklowych,
które przetrwaáy – byáa w kiepskiej kondycji ekonomicznej.
UPADEK FIRMY
Przez caáe lata 30II Wojna ĝwiatowa: Indian 640 B
te firma nie mogáa wyjĞü
na prostą. Udaáo siĊ to
dopiero w okresie II
Wojny ĝwiatowej, na
krótko jednak. Spadek
zainteresowania motocyklami, ekspansja maszyn brytyjskich i báĊdna
polityka zarządu spowodowaáy, Īe upadek Indiana byá nieunikniony.
Przez lata piĊüdziesiąte podejmowano kilkakrotnie desperackie wysiáki dla
ratowania marki. Próbowano nawet pod marką Indian sprzedawaü motocykle
brytyjskie np. Royal Enfield.
Ostateczna likwidacja nastąpiáa w 1962 roku. AmerykaĔski potentat na
rynku instrukcji warsztatowych, Floyd Clymer, odkupiá prawa i próbowaá jeszcze
ratowaü Indiana, montując motocykle pod tą marką, ale z silnikami od Velocette.
Ale to nie byáy juĪ prawdziwe Indiany.

Táumaczenie Piotr

„Besa” Czech
Artykuá pochodzi
z miesiĊcznika
„The Classic Motor Cycle”
nr 1/2008.
Tytuá oryginaáu
„A very brave Indian”

Ostatni prawdziwy Indian:
model Blackhawk 80cuin.
(1340 ccm, 50 KM).

Prób wskrzeszenia produkcji Indianów byáo zresztą kilka. Zwáaszcza
w ostatnich latach sensacyjne wieĞci na ten temat dochodziáy do nas raz po raz.
Wszystko wskazuje na to, Īe ostatnia próba siĊ udaáa. Ale to juĪ raczej temat dla
kolorowych miesiĊczników motocyklowych niĪ dla biuletynu o moto-zabytkach.
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Brockhouse Corgi byá prawdopodobne najmniej odkrywczym z motocykli angielskich, jakim na początku lat 50-tych ubiegáego stulecia przyklejono na baku napis Indian. Model ten sprzedawany byá
Stanach Zjednoczonych Ameryki Póánocnej pod nazwą PAPOOSE, co oznacza ... indiaĔskie dziecko.
Kiedy brytyjska firma Brockhouse
Engineering przejĊáa zarządzanie w Indianie
w 1950 roku, nie miaáa zamiaru ratowaü
kulejącej produkcji w Springfield. Nie miaáa
teĪ Īadnych sentymentów związanych
z amerykaĔskim dziedzictwem i tą najstarszą w USA marką motocykli. Cel jaki przyĞwiecaá spóáce byá absolutnie praktyczny –
przejąü duĪą, dobrze zorganizowaną sieü
dealerską Indiana. Ta sieü, rozumowano,
stanowiáa doskonaáy sposób na ekspansjĊ
sprzedaĪy na rynku amerykaĔskim (i nie
tylko) wáasnych, brytyjskich produktów.
Allied Motorcycles Ltd., spóáka
z o.o., która póĨniej nabyáa Indian Sales od
Brockhouse, zgodziáa siĊ z tym rozumowaniem i w latach piĊüdziesiątych zaopatrywaáa tĊ sieü placówek handlowoserwisowych, zarówno w oryginalne produkty marki Indian, jak i wytwory brytyjskiego przemysáu motocyklowego z AMC.

bardziej i mniej znane
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Wkrótce po wojnie, w 1946 roku,
firma Brockhouse Engineering przejĊáa
produkcjĊ tej motorynki, zamieniając silnik
Excelsiora na wyrób iVllersa.
JuĪ w 1946 r. Brockhouse zamierzaá
swoim skuterem podbiü brytyjski rynek
motocyklowy. Roy Bacon zauwaĪa, Īe
maszyna byáa promowana w prasie o wiele
wczeĞniej niĪ faktycznie pojawiáa siĊ
w sprzedaĪy. W angielskiej odmianie jako
Corgi, trafiá do sklepów w Wielkiej Brytanii
dopiero w 1948 roku a w USA jako Indian
Papoose – w 1950-tym. Historyk motocykli
Jerry Hatfield twierdzi, przy okazji opisywania tamtego okresu, Īe do 1954 roku
dealerzy AMC byli zaopatrywani tylko
w ten skuter i w motocykle Royal Enfield.
Glen Hartzell, wáaĞciciel „IndiaĔskiego Rezerwatu” w Bechtelsville, w stanie
Pensylwania, znalazáa ten egzemplarz Indianina Papoose kilka lat temu w oryginalnym i nierestaurowanym stanie. W przeciwieĔstwie do trochĊ wczeĞniejszych zdobyczy Hartzella, które
byáy ulepszane przez poprzednich wáaĞcicieli.
PONIĩEJ: Nie grozi mu przekroczenie bariery dĨwiĊku. Ten skuterek
miaá jeden cel – zapewniü moĪliwoĞü przemieszczania siĊ. SzybkoĞü nie byáa waĪna.

DZIECKO

POWYĩEJ: Ukáad wydechowy szczątkowy. Silnik to maáa setka (98 ccm),
produkująca bardzo maáo spalin i nie wymagająca prawie Īadnego systemu táumienia haáasu.

W pierwotnym oryginalnym wykonaniu, maszyna, która
póĨniej staáa siĊ Indianem Papoose byáa pozbawiona jakiej-

Z NIEPRAWEGO
ÙOĉA
W pierwszych latach brytyjskiego
panowania w Springfield (jeszcze pod egidą
Brockhouse), produkcja oryginalnych modeli Indianów byáa albo drastycznie ograniczana albo zupeánie wstrzymywana (jak to
byáo z Indianem Arrow). Jakkolwiek kierownictwo Brockhouse podejmowaáo róĪne
kroki, aby zapeániü powstaáą lukĊ w asortymencie dla tradycyjnej klienteli oraz dla
początkujących motocyklistów, to jego
decyzje, moĪe teoretycznie dobre, okazaáy
siĊ kiepskie w praktyce. Dolnozaworowy
model Brave, spotkaá siĊ na amerykaĔskim rynku z cháodnym
przyjĊciem i nie inaczej byáo z Indianem Papoose. MaszynkĊ
o tej wdziĊcznej nazwie spóáka Brockhouse zaproponowaáa
wkrótce po wprowadzeniu Brave’a. By á to silnikowy jednoĞlad
z gatunku tych najmniejszych – motorynka, która w Anglii,
zagáodzonej pod wzglĊdem Ğrodków indywidualnego transportu, sprzedawaáa siĊ nieĨle, ale w Stanach Zjednoczonych
sprzedawaü siĊ nie chciaáa.
Korzenie tej konstrukcji, jej poziom techniczny i technologiczny tkwią w pierwszej i drugiej dekadzie Xstulecia.
Byá to prymitywny, dwusuwowy, maáy skuter.
BezpoĞredni protoplasta Indiana Papoose powstaá podczas II Wojny ĝwiatowej jako skáadany, silnikowy jednoĞlad
dla brytyjskich wojsk powietrzno-desantowych i byá nazwany

POWYĩEJ: Tak, to jest Indian. Ta maáa motorowa hulajnoga nie wygraáa nigdy Īadnych konkursów piĊknoĞci, ale odegraáa godną
uwagi rolĊ w historii Indiana.

„Welbike” od miejscowoĞci Welwyn - rodzinnego miasta
konstruktora porucznika J.R.V
. Dolphyna. Produkcja Welbike’a zosta áa zorganizowana w Excelsior Engineering a pojazd
byá napĊdzany dwusuwowym silniczkiem Excelsiora o pojemnoĞci 98ccm. W mundurze polowym, Welbike byá – oglĊdnie
mówiąc – spartaĔską, sztywną konstrukcją bez skrzyni biegów.
Miaá zapewniü mobilnoĞü spadochroniarzom na polu walki.
Czy te wojskowe maszyny byáy kiedykolwiek dostarczone
siáom alianckim w znaczących iloĞciach – jest sprawą otwartą.
Widziano je z reguáy na pasach startowych lotnisk Wielkiej
Brytanii a nie w polu.
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kolwiek skrzyni biegów. Tak samo jak najwczeĞniejsze Servi
Cycle Simplexa robione w Nowym Orleanie, pierwsze egzemplarze Papoose’a nie mia áy teĪ biegu luzem. To oznaczaáo, Īe
za kaĪdym razem gdy jeĨdziec spotykaá znak stopu lub inną
przeszkodĊ w jeĨdzie, musiaá zgasiü silnik i ponownie uruchomiü by pojechaü dalej.
Papoose Hartzella pochodzi z 1951 roku i byá juĪ wyposaĪony we wszystkie usprawnienia wprowadzone przez Brockhouse. Jak w najwczeĞniejszych modelach, rama tej maszyny
jest spawana z kwadratowych rur. W wĊzáach posiada mocne
kute elementy, jak prawdziwy, porządny, peánowymiarowy
motocykl. Centralna podstawka jest – zarówno w Papoose, jak
i w Corgi – ciĊĪką stalową wytáoczką.

Nasze „kopytka” – Indian Chief z 1947 r. Steve’a Wooda

17

Nie wszystko w tym piĊknym Indianie Chiefie jest oryginalne,
ale juĪ na pierwszy rzut oka widaü,
Īe wáaĞciciel wáoĪyá w jego renowacjĊ caáe swoje serce.
Steve Wood po raz pierwszy zetknąá siĊ z motocyklem
Indian, kiedy wielka atrakcja – Wall of Death – przybyáa do
Senneleys Park w Birmingham. Byáo to latem 1968 roku, kiedy
Steve byá jeszcze dzieckiem, ale wraĪenie byáo silne i takie
pozostaáo przez caáe jego máodzieĔcze lata.

czas swojej praktyki motocyklowej ujeĪdĪaá teĪ: BSA B25,
dwusuwową dwucylindrową YamahĊ, BSA A65, kilka modeli
AJS-ów i Triumpha Tridenta T150. Mimo maáĪeĔstwa i powiĊkszenia rodziny, Steve pozostaá wierny zamiáowaniu do
motocykli a przede wszystkim wciąĪ marzyá, aby pewnego
dnia zostaü wáaĞcicielem maszyny z przedwojenną stylistyką.

OBOK: Maáa paczka. Papoose moĪe byü záoĪone do stosunkowo nieduĪego pakunku, mieszczącego siĊ w bagaĪniku przeciĊtnego auta
amerykaĔskiego tamtych lat.

Wszystkie Papoose’y by áy napĊdzane przez 98centymetrowy silnik dwusuwowy, budowany przez Brockhouse na licencji iVlliersa. Ale egzemplarz tutaj przedstawiony ma
juĪ powaĪne ulepszenie: dwubiegową skrzyniĊ z luzem (z
noĪnym sterowaniem) i z kickstarterem, opracowaną przez
Albiona. Ukáad wydechowy skáada siĊ z elastycznej rurki poáączonej ze sztywną rurą grubszej Ğrednicy, udającą táumik.
Zawieszenie w pierwszych skuterach tej marki byáo
prymitywne, byáo niczym wiĊcej niĪ sprĊĪynowym widelcem
rowerowym. Maszyna przedstawiona tutaj, posiada juĪ póĨ-

BSA C15, „kawaá záomu” – to byáo pierwsze spotkanie
Steve’a z motocyklem i jego mechanicznymi dziwactwami –
miáoĞü, która popchnĊáa Steve’a do kariery w in Īynierii. Pod-

PONIĩEJ: Ten wyróĪniający siĊ, Indian Chief, gdziekolwiek siĊ pojawia,
wzbudza peáne zachwytu spojrzenia.

niejszą wersjĊ widelca, z prostą hydrauliczną amortyzacją.
Papoose podróĪuje na 12,5-calowych koáach obutych w opony
Dunlop Carriers o gruboĞci 2,25 cala o bieĪniku „klockowym”
lub „uniwersalnym”.
Obsáuga jest prosta i tradycyjna. Uruchamianie silnika
noĪnym rozrusznikiem jest moĪliwe po przeáączeniu skrzyni
biegów na luz. Hamulce bĊbnowe uruchamiane są: przedni
ciĊgáem Bowdena od rĊcznej dĨwigienki na prawej stronie
kierownicy; tylny – ci Ċgáem sztywnym od pedaáu po prawej
stronie maszyny.
OBOK: Niskowatowe oĞwietlenie. Cztery suche ogniwa jak w latarce,
zasilają przednie Ğwiatáo, tylną lampkĊ i sygnaá dĨwiĊkowy.

Za zapáon odpowiedzialny jest iskrownik firmy Wipac.
Tej samej marki jest przednia i tylna lampa. Prąd do oĞwietlenia, jednak, nie jest dostarczany przez zespóá iskrownika, który
ma tylko cewkĊ zapáonową a przez cztery suche baterie, ulokowane w rurowym pojemniku z prawej strony, za blaszanym
wiatrochtonem, stanowiącym standardowe wyposaĪenie póĨniejszych Papoose’ów.
DokoĔczenie na str. 47
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POWYĩEJ: Prądnica typu samochodowego z umieszczonym na nim
regulatorem automatycznym marki Autolite. Tej samej marki jest
rozdzielacz zapáonu, zamocowany na szczycie waáka pompy olejowej, napĊdzanej przez waáek rozrządu tylnego cylindra. Jego
manualny przyspieszacz zapáonu jest obsáugiwany linką od prawej
pokrĊtnej rĊkojeĞci kierownicy.
DALEJ: WáaĞciwe dla roku 1947 wykoĔczenie zbiornika paliwa powinno
zawieraü chromowane wykoĔczenia. WáaĞciciel preferuje jednak
starsze wzornictwo, tak Īe jego Indian zostaá ozdobiony wg tych
upodobaĔ.
PO PRAWEJ: GaĨnik Linkert jest wykonany z brązu. Martin Russell
pomógá w jego ostatecznej regulacji. Obecnie motocykl pracuje na
benzynie bezoáowiowej.

Indian Chief z 1947 r. Steve’a Wooda
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NiezraĪony, Steve záoĪyá ofertĊ kupna w The Indian
Owners Club of GB na model Chief z 1947 roku, najlepiej do
renowacji. MinĊáy miesiące do czasu kiedy wreszcie, pewnego
dnia we wrzeĞniu 1998 roku, dostaá telefon w tej sprawie. Entuzjasta weteranów z F
orest of Dean, który zarabia á na Īycie
odrestaurowując F
ordy T, przywióz á przy okazji Indiana
z USA, ale nie miaá czasu nad nim popracowaü. Steve natychmiast podchwyciá temat i od razu zająá siĊ renowacją.
Pierwsze prace polegaáy na przyjrzeniu siĊ dokáadnie
temu co kupiá – kolekcji zardzewiaáych kawaáków metalu rozrzuconych po podáodze w jego pokoju. „WiĊcej niĪ wrak” –

INDIANY NIE SĄ àATWE DO RENOWACJI
- MOGĄ NAWET ZàAMAû TWOJEGO DUCHA...
Steve zdecydowaá siĊ ziĞciü swoje marzenie dopiero,
kiedy stuknĊáa mu 40-ka. Oglądając w telewizji BBC film
dokumentalny z udziaáem Alana F
orbes’a z firmy Motolux pod
tytuáem „Old Indians Never Die” („Stare Indiany nigdy nie
umierają”) natychmiast zadzwoniá do tego specjalisty z Edynburga. Pierwszą radą Alana byáo ostrzeĪenie – „Stare Indiany
nie są áatwe do odbudowy. Mogą nawet záamaü twego ducha;
KaĪda czĊĞü moĪe wymagaü pomocy maszyn w dopasowaniu
jej, sprawiając, ze renowacja okaĪe siĊ czymĞ znacznie wiĊcej
niĪ prostą czynnoĞcią montaĪową.”

tak to wspomina – „Gáówne czĊĞci Chiefa z 1947 z caáa pewnoĞcią tam byáy, ale rama zostaáa totalnie zniszczona przez
„patenty” wynikające z chwilowej mody lat 60-tych. Jej
wzmocnienia i uchwyty zostaáy bezmyĞlnie usuniĊte nie pozostawiając miejsca ani dla osi wahacza siedzenia ani na osadzenie innych czĊĞci. To miaá byü chopper. PociĊta piáką
rĊczną rama, miaáa wiele otworów niczym nie zaĞlepionych
i szerszenie wybudowaáy sobie gniazda w kaĪdym z nich.
Niezbyt dobry
znak...”
Steve zacząá szukaü czĊĞci
w katalogach i juĪ tydzieĔ póĨniej
zadzwoniá ponownie do Alana
F
orbes’a z Motolux po rad Ċ.
Do tego czasu Alan
dowiedziaá siĊ juĪ, ze ta
maszyna ma nowego
wáaĞciciela. Alan
potwierdziá, Īe
nowe uchwyty
do ramy moĪna
dostaü
w Nowym
Meksyku, ale to
nie byáa
zbyt tania
i pewna
opcja.
Steve
wszystko
wy-
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POWYĩEJ: Tylne gmole są oryginalne, podczas gdy przednie są reprodukcją Boba Starka. Tylne zawieszeniem jest suwakowe.
DALEJ: Osáona Ğwiecy zapáonowej ochrania prawą nogĊ kierowcy od
przebicia ze Ğwiecy tylnego cylindra.
JESZCZE DALEJ: Lekki, aluminiowy bagaĪnik tylny jest „extrasem”
z tamtego okresu.

mierzyá i zabraá ramĊ do Martina Russella z firmy Rustler Racing w Kitts Green,, aby ten dorobiá nowe uszy z najwyĪszej
jakoĞci stali. Martin wykonaá zadanie tak dobrze, jak przystaáo
na byáego pracownika dziaáu wyĞcigowego BSA.
Zanim rama pojechaáa do Kitts Green, Steve wáasnorĊcznie odbudowaá suwakowe zawieszenie tylnego koáa, uĪywając do tego celu specjalnych narzĊdzi ciĞnieniowych. Wymieniá wszystkie sprĊĪyny, wprasowaá nowe tuleje i przy pomocy precyzyjnego rozwiertaka dopasowaá je z dokáadnoĞcią
do tysiĊcznych cala. Na koniec Steve byá tak obeznany z procedurą odbudowy, Īe mógá sáuĪyü pomocą Rickowi Partingtonowi – rekonstruktorowi z Motolux.
PO PRAWEJ: Instalacja elektryczna zakupiona w USA wykonana jest
z plecionych przewodów pokrytych baweánianym oplotem.
NIĩEJ: Jedną z nieoryginalnych czĊĞci Indiana jest prĊdkoĞciomierz –
oryginaá, wart 1000£ bĊdzie trudną do zdobycia czĊĞcią.
JESZCZE NIĩEJ: Akumulator to oryginalna 6 woltowa obudowa z 12
woltowym wnĊtrzem. Steve wymieniá elektrykĊ motocykla na 12woltową uĪywając cewki i prądnicy typu samochodowego.

Kilka telefonów za ocean, do ekspertów Boba Starka
i Gerry’ego Greera, pozwoli áo uzyskaü dokáadne wymiary
brakujących uchwytów zbiornika paliwowego. Bak, a raczej
baki, bo to dwie oddzielne poáówki, okazaáy siĊ nie lada wyzwaniem, jako Īe są one lutowane a nie spawane zaĞ prawa
poáowa mieĞci jeszcze komorĊ na olej. ChociaĪ luty nie byáy
w záym stanie, to wraz z upáywem czasu mogáy staü siĊ kruche.
Nie mogąc znaleĨü w Wielkiej Brytanii nikogo, kto odlutowaáby zbiorniki, wyprostowaá wgniecenia a nastĊpnie zlutowaá je
z powrotem, Steve wysáaá je do Jeffa Hiatta w Indianapolis.
MinĊáo piĊü miesiĊcy zanim je odzyskaá.

Zabierając siĊ za silnik Chiefa, Steve skontaktowaá siĊ
z Maxem Nightingalem specem od áoĪysk w firmie Alpha
Bearings w Dudley, Īeby zregenerowaá áoĪysko stopy korbowodu. Mimo, Īe byá to pierwszy Indian, nad którym Max pracowaá, rezultat okazaá siĊ fantastyczny.
Steve mógá wykorzystaü wáasne umiejĊtnoĞci techniczne do wyprodukowania wszystkich pozostaáych áoĪysk (Ğlizgowych) z brązu SAE 660. WczeĞniej jednak musiaá przygotowaü odpowiednie rozwiertaki i narzĊdzia do ich ostrzenia,
korzystając
we
wáasnym garaĪu ze
szlifierki Herberta
z 1920 roku i tokarki Myforda –
ale to nie byáo
proste, bo najpierw
musiaá odrestaurowaü samą szlifierkĊ, jako Īe byáa
przeznaczona
do
remontu.
Oba cylindry byáy maksymalnie
zuĪyte,
wiĊc Steve wysáaá
je do firmy SRM
Engineering Ltd.
w
Aberystwyth,
aby zaáoĪono nowe
tuleje,
zawory
i polowano piecowo. Nowe tuleje
cylindrów musiaáy
byü importowane
ze Stanów Zjednoczonych.
Prace
naprawcze wyma-

JAK TYLKO KTÓRAĝ Z CZĉĝCI
ZOSTAàA ODBUDOWANA,
STEVE ODKàADAà JĄ NA BOK,
CZEKAJĄC NA DZIEē,
Aĩ WSZYSTKO BĉDZIE GOTOWE
DO ZMONTOWANIA W CAàOĝû.
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gaáy teĪ przyspawania kilku záamanych aluminiowych Īeberek
na gáowicach. Na koĔcu firma SRM zainstalowaáa nowe przysáony w skrzyni korbowej, przeciwdziaáające nadmiernemu
strumieniowi oleju bryzgającemu na gáadĨ cylindrów. „Ogólnie byáa to praca najwyĪszej jakoĞci” – ocenia Steve, który
w miĊdzyczasie miaá tyle samozaparcia, by znaleĨü na bazarze
samochodowym parĊ krzywek w dobrym stanie.
Teraz Steve przekonaá siĊ o prawdzie obiegowej opinii,
Īe wszyscy dobrzy specjaliĞci od inĪynierii motocyklowej mają
5-cio miesiĊczne listy oczekiwania na usáugĊ a kaĪda praca
zdaje siĊ kosztowaü minimum 750 funtów! To samo tyczy áo
siĊ chromowania, które wymagaáo indywidualnego podejĞcia.
„Nie chciaáem, aby jakiekolwiek cenne, oryginalne czĊĞci
zostaáy rzucone gdzieĞ razem z masą czĊĞci od pralki” – mówi
Steve. Oryginalne felgi Kelsey Hayes od Indiana byáy strasznie
skorodowane. Na szczĊĞcie, firma Traditional Plating z Hockley zrobiáa kawaá dobrej roboty, pokrywając je przed chromowaniem, miedzią wysokiej jakoĞci.
Na koniec Steve zająá siĊ stroną estetyczną – zamontowaá skórzane siedzenie, odnowione w duchu lat piĊüdziesiątych. Przyznaje, Īe malowanie byáo kosztowne. „Ale nie jestem w 100% zadowolony, wiĊc nie podam nazwiska wykonawcy!” – mówi. Opony to wspóáczesne Avony, z biaáymi
pasami po bokach.

ustawiania zapáonu. Od tej chwili jestem w stanie odpaliü go
od razu.”
Po przejechaniu niecaáych 800 mil od czasu rekonstrukcji, Steve zdecydowaá siĊ na delikatną wycieczkĊ na Malvern
Show w 2003 roku. Wróciá do domu z najwyĪszym laurem.
Olej – Castrol SAE40 – zmieniaá w silniku co kaĪde 100 mil.
PóĨniej pojechaá jeszcze do Stafford i Stoneleigh na pokazy
motocykli klasycznych a obecnie planuje objazdowe wakacje
na Indianie.

OBOK: Dumny wáaĞciciel Steve Wood mówi, Īe za kaĪdym razem jak
jedzie swoim Indianem kocha go jeszcze bardziej!

Kiedy tylko jakaĞ czĊĞü byáa gotowa, Steve odkáadaá ją
na bok, czekając na dzieĔ kiedy wszystko bĊdzie moĪna
zmontowaü w jedną caáoĞü. „Chciaáem aby wszystko byáo
doskonaáe, bez báĊdów i zbĊdnych kosztów” – mówi – „Czasami musiaáem czekaü, aĪ bĊdĊ miaá pieniądze, wówczas pracowaáem nad drobiazgami, na które byáo mnie staü i oszczĊdzaáem na resztĊ.”
Jedną z niewielu rzeczy przy których Steve gotów byá
pójĞü na kompromis miĊdzy oryginaáem a kosztami, byá prĊdkoĞciomierz. Pierwsze pytanie Alana F
orbesa brzmia áo, czy ma
prĊdkoĞciomierz. Te przyrządy do tych modeli są typu chronometrycznego, ale ich mechanizmy dziaáają odwrotnie
w porównaniu do popularnych w Wielkiej Brytanii zegarów
Smithsa. Indian zwyká regularnie zmieniaü wygląd, powstaáo
wiĊc sporo odmian tych przyrządów. Wielu ludzi specjalizowaáo siĊ w kolekcjonowaniu zegarów i windowaniu cen nawet
do 1000 funtów za rzadkie egzemplarze. Steve ma nadziejĊ, Īe
pewnego dnia znajdzie odpowiedni prĊdkoĞciomierz dla swojego motocykla. Póki co, zamontowaá wspóáczesny szybkoĞciomierz V
DO, adaptuj ąc napĊd od tylnego koáa
Wreszcie nadszedá dzieĔ, kiedy praca zostaáa zakoĔczona zgodnie z zaáoĪonym standardem. Steve mógá teraz wszystko pedantycznie záoĪyü w jedną caáoĞü, bĊdąc pewnym, Īe
wszystko bĊdzie pasowaü. No i pasowaáo – to uratowaáo jego
serce przed niechybnym zawaáem. Zarejestrowaá motocykl
w Wielkiej Brytanii w sierpniu 2002 roku, korzystając z usáugi
datowania iVntage Motor Cycle Club, aby potwierdzi ü dokáadny rok produkcji.
Mając teraz motocykl w jednym kawaáku, Steve musiaá
przyswoiü sobie wiele nowych umiejĊtnoĞci. „Interesująca
byáa nauka odpalania” – przypomina sobie – „Odpalając,
oddawaá mi potĊĪnego kopniaka, wyrzucając mnie niemalĪe
ponad kierownicĊ. Wreszcie Alan Forbes pokazaá mi procedurĊ przygotowania silnika do uruchamiania i prawidáowego

Teraz, po skoĔczeniu pracy przy tworzeniu motocykla
swoich marzeĔ, Steve miaá zamiar nabyü uprawnienia do wystawiania – przypuszczalnie „prawidáowej” – maszyny na pokazach. „Mój motocykl jest uĪywany regularnie,” – mówi –
„dlatego szkoda jest, gdy wygrywają ‘nieuĪytki’ – powinny
zostaü powieszone w galerii sztuki i byü pokazywane jako
trofea kolekcjonerskie. W moim mniemaniu motocykle są po
to, aby jeĨdziáy.”
Jak porównaü jazdĊ Indianem do marzeĔ z máodoĞci?
„Po pierwszej jeĨdzie znienawidziáem go!” – przyznaje –
„Z manetką gazu po lewej stronie, noĪnym sprzĊgáem i rĊczną
zmianą biegów wydawaá siĊ byü caákowicie nieprzystosowany
do uĪytku drogowego. Byá ciĊĪki i nie radziá sobie w zakrĊtach; ale to byáa perspektywa kierowcy BSA A65. Trzeba
popatrzeü z innej strony, uwzglĊdniając warunki do jakich byá
stworzony. Indian uwielbia dáugie proste drogi, jakich wiĊkszoĞü w Ameryce. Z powodu jego dáugoĞci, zakrĊty pokonuje
siĊ leniwie, w jego wáasnym tempie. JeĞli jeĨdzi siĊ tą maszyną
zgodnie z przeznaczeniem, to sprawuje siĊ znakomicie i nawet
lepiej niĪ jego ówczesny ekwiwalent Harley-Davidson! Teraz
im wiĊcej nim jeĪdĪĊ, tym bardziej go kocham.”
Sposób restaurowania tego Chiefa nieubáaganie narzuca
pytania o oryginalnoĞü. Przykáadowo, Steve wykonaá wszystkie
aluminiowe pokrywy – skrzyni biegów, klaksonu, amortyzatora, kapsle wlewu paliwa i oleju – wykorzystując pewien stopieĔ interpretacji artystycznej. Oryginalne czĊĞci byáy wykonane ze stali nierdzewnej a nowe reprodukcje, szczególnie te
z dalekiego wschodu są Ĩle wykonane. „OryginalnoĞü moĪe
staü siĊ prawdziwą udrĊką.” – twierdzi – „LubiĊ projektowaü
niektóre czĊĞci samodzielnie, dodając inĪynierskiego wykoĔczenia pospolitym rzeczom. Dlatego zrobiáem nowe osáony
pasujące do oryginalnych wewnĊtrznych czĊĞci.”
Co zadziwiające, lekki, aluminiowy bagaĪnik tylny jest
oryginaáem – akcesoryjną opcją dostĊpną za dopáatą w tamtych
czasach. Steve wykonaá przedni noĞnik lamp z rury ze stali
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Nasze „kopytka” –

nierdzewnej, lampy są zamontowane
niĪej niĪ dostĊpne na rynku, robione
przez Millera. Wkáady optyczne są wytworami Lucasa i nadają temu Indianowi
charakterystycznego wyglądu. Korpus
przedniej lampy – wprowadzonej do tego
modelu Indiana w 1947 roku – jest wysokiej jakoĞci plastikową reprodukcją, jednak tylne Ğwiatáo jest oryginaáem i ma
nawet szklaną soczewkĊ.
Oryginalnym zdobieniem baku
w Indianach z 1947 roku byá chromowany napis „Indian”. Steve preferuje jednak
wczeĞniejsze, przedwojenne zdobienia.
Inne jest teĪ zwieĔczenie rĊcznej zmiany
biegów. Motocykl ma trzybiegową
skrzyniĊ biegów, która nieco Ĩle wykorzystuje moc silnika. Zamiast montowania, dostĊpnej obecnie na rynku, drogiej
skrzyni z nadbiegiem, Steve planuje
dodaü jeden ząb do zĊbatki zdawczej, aby
osiągnąü prĊdkoĞü podróĪną rzĊdu 70
mil/h.
Lusterka są reprodukcją z ulepszonym mocowaniem autorstwa Steve’a.
Owiewka zamocowana jest do górnego
noĞnika akcesoriów i jest reprodukcją
sprzedawaną przez Boba Starka z Kalifornii. Stark dostarczyá równieĪ rury
wydechowe zbliĪone do oryginaáu
(w 1947 roku nie byáo techniki spawalniczej typu TIG), które idealnie kojarzą siĊ
z oryginalnym chromowanym táumikiem.
To co naprawdĊ uderza ciĊ w tej

CHIEF
DANE TECHNICZNE
Rok produkcji
1947
Typ silnika
-Vtwin o k ącie 42O
Øcylindrów
82,5 m m
Skok táoków
112,7 mm
Poj. skok.
1200 ccm (74 cuin)
Rozrząd
SV
Moc max.
40 KM
Zapáon
bateryjny
Instalacja
12V(oryg. 6V
)
GaĨnik
Linkert
SprzĊgáo
wielotarczowe mokre
NapĊd pierw.
áaĔcuch 4-rzĊdowy
NapĊd gá.
áaĔcuch
IloĞü biegów
3
Zawieszenie przednie
trapezowe
Zawieszenie tylne
suwakowe
Hamulce przód i tyá
bĊbnowe
Koáa
szprychowe
Opony
drutowe 5.00 – 16
Rozstaw osi
1549 mm
Masa
254 kg
SzybkoĞü maksymalna
137 km/h
Cena nowego
475 USD
WartoĞü dziĞ
ok. 15-20 tys. funtów

maszynie to dbaáoĞü o szczegóáy. KaĪda
czĊĞü jest wykonana zgodnie ze standardem czáowieka, który kaĪdą pojedynczą
nawet ĞrubkĊ wykonaá z szeĞciokątnego
prĊta ze stali nierdzewnej.
„To co lubiĊ najbardziej, to oglądaü miny ludzi podczas pokazów” – mówi z radoĞcią Steve – „To ten uĞmiech,
który pojawia siĊ. gdy go widzą – Indiana a nie Kawasaki Driftera. Pozytywne
komentarze dają mi wiele przyjemnoĞci.”
A smutniejąc dodaje – „Mógábym
byü tylko bardziej szczĊĞliwy, gdyby moi
dwaj synowie podzielali entuzjazm do
motocykli. Ale tak nie jest. Nie mam
komu pozostawiü Indiana. Chyba bĊdĊ
musiaá jak najwiĊcej siĊ nim najeĨdziü
dopóki jeszcze mogĊ.”
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BURT MUNRO - zawód: rekordzista
Herbert James
„Burt” Munro
– nowozelandzki
konstruktor,
motocyklowy
kierowca
wyĞcigowy
i rekordzista.
Przez wiele lat
zajmowaá siĊ
modyfikacją
motocykla Indian Scout. W 1967 roku
podczas „Tygodnia prĊdkoĞci na Bonneville Salt Flats (na gáadkiej powierzchni wyschniĊtego dna jeziora
w Bonneville w amerykaĔskim stanie
Utah), pobiá rekord Ğwiata w klasie
obudowanych motocykli poniĪej 1000
ccm z wynikiem 295.44 km/h. Rekord
ten nie zostaá pobity do tej pory.
Burt Munro urodziá siĊ 25 marca
1899 roku w Invercargill, w Nowej Zelandii. Zacząá jeĨdziü motocyklami mając 15 lat. Jego pierwszą maszyną byáo
brytyjskie Clyno. W 1920 roku sprzedaá
ten motocykl miejscowemu kowalowi
i kupiá Indiana Scouta, który – ciągle
modyfikowany – byá przez niego uĪywany do koĔca Īycia. PóĨniej kupiá
jeszcze eVlocette z 1936 r., któr ą teĪ
modyfikowaá i Ğcigaá siĊ na niej.

W poáowie lat 20-tych Munro zacząá braü udziaá w róĪnych formach motocyklowego wspóázawodnictwa w Australii.
Startowaá w wyĞcigach wspinaczkowych (hillclimb), trialach,
wyĞcigach drogowych, dragach, i rozmaitych innych konkurencjach. Sáowem, jeĪeli byáy jakiekolwiek zawody pojazdów
mechanicznych na dwóch koáach, Munro prawdopodobnie tego
spróbowaá. Braá nawet udziaá w biegach ekonomicznych i raz
przejechaá 116 mil na galonie (2,44 l/100km).

Pod koniec lat 40-tch Munro przestaá pracowaü zarobkowo, poĞwiĊcając siĊ w caáoĞci ulepszaniu swoich wyĞcigówek: Indiana i eVlocette. W tym okresie, doskonali á swoje
umiejĊtnoĞci konstruktorskie, pracując nad wáasnymi czĊĞciami
do swoich motocykli. Munro wykorzystywaá niekonwencjonalne Ĩródáa surowcowe – na przykáad, wykonaá laski popychaczy do swojego Indiana z ... osi od uĪywanej ciĊĪarówki
oFrda. Nad tym „patentem” pracowa á piĊü miesiĊcy, ale popychacze wystarczyáy na 20 lat, zdając egzamin w niezliczonej
iloĞci wyĞcigów. Burt Munro eksperymentowaá z rozmaitymi
metalami metodą prób i báĊdów. Przykáadowo, raz ukradá kawaáek starej rury instalacji gazowej aby wykonaü tuleje cylindrowe. Przetapiaá róĪne záomowe táoki od starych aut i odlewaá
z tego udane táoki do swoich wyĞcigówek. Przede wszystkim
zaĞ, zmieniá rozrząd w swoim Indianie z dolnozaworowego na
górny. Sam dorabiaá krzywki o opracowanym przez siebie
ksztaácie, obrabiając je rĊcznie. Od kóá, poprzez czĊĞci silnika,
do skorupy obudowy aerodynamicznej – wiĊkszoĞü czĊĞci jego
wyĞcigówek byáo zaprojektowane i wykonane przez Munro.
Z oryginalnego Indiana Scouta zostaáo niewiele – to byá juĪ
Munro Special. I taki napis pojawiá siĊ na jego motocyklach.
PoĞwiĊcenie Munro dla motocykli byáo ogromne. Przez
lata, pracowaá w garaĪu po 16 godzin dziennie. W póĨniejszym
okresie, nieco zwolniá, do 70 godzin tygodniowo. Podczas gdy
wielu z jego sąsiadów postrzegaáo go jako ekscentryka, Burt

POWYĩEJ: Jadąc na standardowym modelu 500ccm MSS Velocette zająá
II miejsce w wyĞcigu Grand Prix Nowej Zelandii w Cust w 1938 r.
NA SAMEJ GÓRZE: Zatrzymane w kadrze. Rok 1962. Burt Munro na
Bonneville Salt Flats w Utah, USA.
PO PRAWEJ: O tym, Īe ten silnik ma coĞ wspólnego z Indianem Scoutem,
Ğwiadczą jedynie pokrywy karteru i kąt rozwarcia cylindrów.
Reszta jest dzieáem Burta Munro. Ten zespóá napĊdowy montowany byá w kilka ram, zaleĪnie od konkretnych, chwilowych potrzeb mistrza.

W 1927 r. nasz bohater oĪeniá siĊ z F
lorence Beryl
Martyn, z którą miaá czwórkĊ dzieci: syna Johna i trzy córki:
June, Margaret i Gwen.
W poáowie lat czterdziestych ich maáĪeĔstwo rozpadáo
siĊ i Burt zostaá sam. Chciaá zbudowaü dom z niskimi sufitami,
aby zwalczyü upaáy, panujące latem w Nowej Zelandii, ale to
byáo niezgodne z miejscowym kodeksom
budowlanym. Zamiast tego, musiaá obejĞü
prawo, budując niski garaĪ, który sáuĪyá mu
zarówno za warsztat, jak i za mieszkanie.
PO PRAWEJ: Rekordowy Indian Munro-Special
znów na podwórku Burta po powrocie
z USA w 1962 r.

Tekst i zdjĊcia: Mike Lewis
Táumaczenie: Katarzyna ĩbikowska
i Janusz Jusis.
Artykuá pochodzi z miesiĊcznika
„The Classic Motor Cycle”
nr 8/2005
Tytuá oryginalny „Indian Summer”

PO LEWEJ: Po wybuchu – cóĪ, nie zawsze siĊ
udawaáo. Widaü oryginalny numer silnika
50R627. Te cylindry zostaáy wykonane
z Īeliwnej rury gazociągu, którą Burt „zakosiá” gazowni podczas wymiany. Rozumowaá, Īe ten materiaá jest dobrze wysezonowany, bo przez wiele lat byá zakopany
w ziemi. ĩeberka cháodzące byáy wykonane
z plasterków aluminium.
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nie wiódá Īycia pustelnika. Munro byá
czáonkiem klubu motocyklowego i uczĊszczaá na wiele imprez klubowych i miaá duĪo
przyjacióá, którym pomagaá swoją wiedzą
a którzy z kolei pomagali jemu w jego wyĞcigowych przedsiĊwziĊciach.
PO PRAWEJ: Burt Munro w swoim domu, bĊdącym mieszkaniem, warsztatem i garaĪem.
PONIĩEJ: Munro na swoim podwórku, ze swoimi
wnuczkami i swoją Velocettką.
NA SAMYM DOLE: Rekordowy Indian Scout
Munro Special, na którym ustanawiaá Ğwiatowe rekordy szybkoĞci. Tu w garaĪu
jeĨdĨca w Invercargill.

Począwszy od lat 40-tych, Munro
ustanowiá kilka rekordów szybkoĞci Nowej
Zelandii. Jego pierwszy rekord Nowej Zelandii zostaá ustanowiony (na drodze)
w 1940 roku, z wynikiem 120,8 mph
(194,37 km/h). Ten rekord nie zostaá pobity przez 12 lat.
W 1957 r. podczas dorocznego Canterbury Speed Trials
osiągnąá na plaĪy 132,38 mph (213 km/h).
Przez póĨne lata piĊüdziesiąte, wyĞcigówki Munro
jeĨdziáy tak szybko, Īe w Nowej Zelandii nie byáo miejsca
na rozwijane przez nie prĊdkoĞci. Burt rozwaĪaá, zorganizowanie prób szybkoĞci na kilku wyschniĊtych jeziorach
Australii , ale w 1957 po odwiedzaniu Bonneville Salt
lats w ameryka Ĕskim stanie Utah, postawiá sobie za cel
F
wspóázawodniczenie na páaskiej i ogromnej przestrzeni
tego wyschniĊtego sáonego jeziora.
Przy jego statusie materialnym podróĪ z motocyklem do Bonneville nie byáa áatwa. Ogromne wyrzeczenia
i oszczĊdnoĞci oraz dodatkowe fundusze od motocyklowych przyjacióá w Nowej Zelandii, umoĪliwiáy Munro
w koĔcu odbyü tĊ wymarzoną podróĪ do Ameryki w 1962
roku. By zapáaciü za siebie i przewóz motocykla przez
ocean, Munro zatrudniá siĊ na statku jako kucharz. Po
przybyciu do USA, Munro kupiá za 90 dolarów podnisz-
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czone kombi Nash, by pociągnąü swojego Indiana - Munro
Special do Bonneville.
POWYĩEJ I PO PRAWEJ: Trzy fotki Burta Munro i jego Indiana
z jednej z jego wizyt na Sáonej Równinie w Bonneville.
NA DOLE: Rekordowe wydanie Indiana Burta Munro z 1953 roku. Próba
wyĞcigowa na plaĪy w Invercargill i kolejny rekord Nowej Zelandii – 123,831 mph (199,244 km/h) .

Kiedy Munro przybyá do Bonneville okazaáo siĊ, Īe nie
moĪe, ot tak po prostu, wystartowaü w imprezie. Regulamin
AMA (amerykaĔskiej federacji motocyklowej), wymagaá
wczeĞniejszego zgáoszenia i precyzowaá teĪ szereg wymogów
technicznych, jakie musiaá speániaü pojazd, stawiany na starcie
„Tygodnia PrĊdkoĞci”. W rodzimej Nowej Zelandii, jeĨdĨcy po
prostu przyjeĪdĪali, zapisywali siĊ i Ğcigali. Jednak amerykaĔ-

scy przyjaciele Munro, poĞród nich Rollie rFee i Marty Dickerson – obaj dáugotrwali,
powaĪani
czáonkowie bractwa
Land Speed Records
– namówili urzĊdników AMA do odstĊpstwa od utartych
wzorców i pozwolenie Burtowi na startowanie w próbie.
Czáonkowie Komisji
Technicznej teĪ „patrzeli w drugą stronĊ”, ignorując wiele,
odbiegających
od
wspóáczesnych norm,
rozwiązaĔ w starym
Indiane Munro.
JuĪ w swoim inauguracyjnym biegu na Salt F
lat, Munro
ustanowiá rekord Ğwiata 178,97 mph (288 km/h) w klasie motocykli obudowanych do 1000 ccm (w tym wydaniu silnik miaá
850ccm). W nastĊpnych latach Munro nadal wspóázawodniczyá
w Bonneville, aĪ do 1967 roku, kiedy
juĪ jako 68 latek ustanowiá swój ostatni
rekord Ğwiata, którego nikt do tej pory
nie pobiá. PrzeĪyá teĪ wówczas upadek
przy maksymalnej szybkoĞci.
Burt „rozwierciá” wówczas silnik
swojego Indiana do pojemnoĞci 950
ccm, co zwiĊkszyáo nieco moc i pozwoliáo mu osiągnąü oficjalnie (w mierzonych przejazdach w obu kierunkach)
183,58 mph (295,44 km/h) i ustanowienie rekordu Ğwiata. ĩeby siĊ zakwalifikowaü do startu, Munro wykonaá przejazd w jednym kierunku z prĊdkoĞcią
190,07 mph (305 km/h). W kolejnym
biegu, w którym miaá wypadek, jego
Indian osiągnąá prĊdkoĞü aĪ 205,67
mph (331 km/h) – to najwiĊksza szybkoĞü zarejestrowana dotychczas na
Indianie i nieoficjalny rekord Ğwiata.
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W magazynie motocyklowym,
wydawanym w Nowej Zelandii, Burt
powiedziaá w wywiadzie: „W 1967 r.
w Salt szliĞmy jak bomba. Kiedy przebyliĞmy juĪ ponad poáowĊ dystansu,
maszyna zaczĊáa siĊ trząĞü. Aby przesunąü Ğrodek ciĊĪkoĞci uniosáem siĊ
nieco. Wówczas wiatr zerwaá moje
okulary ochronne i wepchnąá moje
gaáki oczne w gáąb gáowy - nie mogáem
nic zobaczyü. ZboczyliĞmy poza czarną
liniĊ wyznaczającą kierunek jazdy.
PoáoĪyáem maszynĊ - kilka zadrapaĔ,
nic wiĊcej!”.
W 1975 roku, Burt Munro podupadá na zdrowiu tak znacznie, Īe straciá licencjĊ sportową. Pomimo tego,
jeszcze pozwoliá sobie zrobiü kilka
potajemnych jazd na swoich ukochanych motocyklach – Indianie i eVlocette. Lekarze stwierdzili, Īe Īycie
peáne wypadków i stresów spowodowaáo spore uszkodzenia jego serca. Dnia 6 stycznia 1978,
Munro po powrocie z codziennego spaceru zasáabá
i jego serce przestaáo pracowaü.
W tamtych czasach, uzdolnienia i osiągniĊcia Burta
Munro byáy maáo znane poza wąską grupą entuzjastów motocykli. Dopiero w 2005 roku, po nakrĊceniu przez Rogera Donaldsona filmu fabularnego „The World aFstest Indian” (polski
tytuá „Prawdziwa historia”), Munro nagle staá siĊ bohaterem
w Nowej Zelandii a jego postaü znana na Ğwiecie. iFlm sta á siĊ
najsáynniejszym filmem fabularnym, jaki kiedykolwiek zostaá
nakrĊcony przez kinematografiĊ w tym kraju (przy wspóápracy
z kinematografią amerykaĔską).
Syn Burta Munro, John, powiedziaá, Īe jego ojciec zapewne wzruszyáby ramionami i Ğmiaáby siĊ z tej popularnoĞci.
„Jestem pewny, Īe on nigdy nie uwierzyáby w popularnoĞü,
jaką daá mu film” – powiedziaá John Munro – „Ale myĞlĊ teĪ,
Īe on byáby zadowolony, Īe moĪe podzieliü siĊ swoimi przeĪyciami z milionami ludzi”.

POWYĩEJ I NA DOLE PO LEWEJ: Indian Burta Munro jest dziĞ
w posiadaniu jednego z entuzjastów zabytków motoryzacji
z Invercargill. Zostaá odrestaurowany do stanu wystawowego,
chociaĪ za Īycia Burta nigdy tak nie wyglądaá.
NA DOLE PO PRAWEJ: Burt Munro zostaá pochowany w rodzinnym
grobie na cmentarzu w Invercargill.

W 2006 roku AMA oficjalnie wprowadziáa nazwisko
Burta Munro do panteonu najbardziej zasáuĪonych, Ğwiatowych motocyklistów – „The Motorcycle Hall of aFme”.
Na podstawie stron internetowych:
http://www.motorcyclemuseum.org/halloffame/
hofbiopage.asp?id=381 ,
http://www.indianmotorbikes.com/
features/munro/munro.htm ,
i innych,
opracowaá Piotr „Besa” Czech.
Ilustracje z ww. Ĩródeá internetowych.
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Historia Burta Munro jest fascynująca nie tylko dla nas – motocyklowych pasjonatów. Ludzie którzy siĊ z nim zetknĊli,
zwáaszcza którzy go poznali nieco bliĪej, ulegli jego urokowi. Poddali siĊ prostej ale piĊknej filozofii Īyciowej Burta, szczerze go podziwiali i szanowali, mimo tego, iĪ czasem bywaáo to nieco uciąĪliwe. Dla wielu, spotkanie z nim miaáo wpáyw na
to co póĨniej robili.
Nie inaczej byáo ze znanym filmowcem Rogerem Donaldsonem. Scenarzysta i reĪyser („Gatunek”, „13 dni”), teĪ
Nowozelandczyk ale zadomowiony w Hollywood, zetknąá siĊ
z Burtem Munro na początku lat 70-tych ub. w. W wywiadzie
telewizyjnym, udzielonym w 2005 r. przy okazji premiery jego
filmu „The World’s aFstest Indian” (polski tytu á „Prawdziwa
historia”), tak wypowiedziaá siĊ na ten temat:
„O realizacji tego filmu marzyáem od czasu, gdy
w 1972 roku nakrĊciáem dokument o Burcie Munro (Offerings to the God of Speed1). Burt Munro byá najbardziej niezwykáym Nowozelandczykiem, jakiego znaáem – jedynym
w swoim rodzaju oryginaáem.
Po raz pierwszy spotkaáem go pewnego póĨnego zimowego wieczoru w Invercargill w 1971. Burt byá bardzo podniecony faktem, Īe jacyĞ máodzi filmowcy przyjechali aĪ
z Auckland, Īeby poznaü jednego starego czáowieka i omówiü
z nim projekt filmu dokumentalnego o jego dokonaniach.

1
F
ilm dokumentalny „Offerings to the God of Speed” (Ofiary
dla boga szybkoĞci) moĪna obejrzeü w internecie na serwerze
Youtube. Podzielony jest na trzy czĊĞci, które znajdują siĊ pod
adresami:
http://www.youtube.com/watch?v=i6kgMaidf9s
http://www.youtube.com/watch?v=O1mvX_eeCPw
http://www.youtube.com/watch?v=MHjVoJt-8Tg
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W przypáywie entuzjazmu wytoczyá z szopy na wĊgiel, w której
mieszkaá, stary motocykl Indian Scout z 1920 roku i zakrĊciá
rozrusznikiem. Silnik zaryczaá i oĪyá; zrobiá siĊ taki haáas, Īe
prawie popĊkaáy nam bĊbenki. W sąsiednich domach natychmiast zapaliáy siĊ Ğwiatáa. Kiedy w koĔcu Burt przestaá
podkrĊcaü obroty i znowu byáo cokolwiek sáychaü, okazaáo siĊ,
Īe zewsząd rozlegają siĊ krzyki sąsiadów oburzonych tym, Īe
po 11 w nocy ktoĞ testuje motocykl bez táumika.
Od razu mnie zafascynowaá... i rĊczną kamerą realizowaáem krótkometraĪowy film o Īyciu Burta Munro... Filmowaáem go na Wyspie Poáudniowej i towarzyszyáem mu w Salt
Flats w Bonneville, gdzie próbowaá ustanowiü rekord Ğwiata
w prĊdkoĞci na swoim wiekowym motocyklu.

ognia. Tak dáugo
przerabiaáem scenariusz, aĪ zdobyáem caákowitą pewnoĞü, Īe zrealizujĊ
satysfakcjonujący
mnie film. Miaáem
w rĊku materiaá na
Ğwietną, bezkompromisową historiĊ,
w której czuáo siĊ
ducha Burta Munro.

Po tym, jak mój dokument zostaá
pokazany w nowozelandzkiej telewizji
i otrzymaá pochlebne recenzje, nie mogáem
przestaü myĞleü o odwaĪnym Nowozelandczyku. UwaĪaáem, Īe mój krótki film nie
oddawaá w peáni talentu ekscentrycznego
pasjonata, wiĊc po Ğmierci Burta w 1978
roku postanowiáem nakrĊciü peánometraĪowy film fabularny o jego wyczynach.
Miaáem bardzo konkretną wizjĊ: to
miaáa byü opowieĞü o niezwykáej wierze
pewnego czáowieka w siebie i w swoje marzenia. W ciągu dwudziestu lat otrzymaáem
kilka propozycji sfinansowania mojego
projektu pod warunkiem, Īe zmieniĊ scenariusz tak, aby opowiedziana w nim historia byáa bardziej „komercyjna”. PrzysiĊgáem sobie jednak, Īe nie zrezygnujĊ ze
swojej wizji filmu i byáem gotów czekaü tak
dáugo, aĪ bĊdĊ go mógá nakrĊciü dokáadnie
tak, jak to sobie wymarzyáem.
Trzy lata temu, po skoĔczeniu zdjĊü
do Rekruta, zdecydowaáem, Īe zamiast
angaĪowaü siĊ w kolejną hollywoodzką
produkcjĊ, wrócĊ do swojego pomysáu
realizacji filmu o Burcie. Czuáem, Īe albo
zrobiĊ go teraz, albo nigdy. Byáem przekonany, Īe mogĊ nakrĊciü wzruszającą
i podnoszącą na duchu historiĊ w rodzaju
Rocky'ego, Billy'ego Elliota czy Rydwanów
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Historia Burta fascynowaáa mnie przez
wiele, wiele lat. MoĪna
powiedzieü, Īe moja obsesja na punkcie tego filmu
byáa równie silna jak obsesja Burta na punkcie jego
motocykla.”
Powstaá film ekscytujący – nieomal dokumentalny, biograficzny. To
rzeczywiĞcie
prawdziwa
historia Burta Munro (gra
go Anthony Hopkins),
który wyrusza w podróĪ
swojego Īycia. Chce speániü swoje najwiĊksze marzenie: wystartowaü w zawodach na legendarnym
wyschniĊtym dnie sáonego
jeziora
w
Bonneville
w USA i ustanowiü rekord
Ğwiata w prĊdkoĞci na
przygotowanym specjalnie
do tego celu Indianie Scout
z 1920 roku. Wzruszająca
ale i nieco humorystyczna
opowieĞü o czáowieku,
który miaá odwagĊ speániü
swoje niezwykáe marzenie.
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Gáówna rola w tym filmie zostaáa zagrana bardzo przekonywująco, wrĊcz – uwaĪam – rewelacyjnie, przez Anthony'ego Hopkinsa. Jest podsumowaniem twórczoĞci aktora, za
której caáoksztaát, w styczniu 2006, zostaá uhonorowany Záotym Globem. Sam powiedziaá: „To najlepsza rola, jaką
w Īyciu zagraáem”. Zresztą w filmie wystĊpuje caáy kalejdoskop fascynujących postaci, sytuacji peánych wzruszeĔ i humoru, klimat nawiązujący do najlepszej klasyki kina drogi.
Niestety film wyszedá juĪ z repertuaru kin, wszak od
premiery minĊáo juĪ kilka lat (premiera Ğwiatowa odbyáa siĊ 10
wrzeĞnia 2005, polska 27 lipca 2006). Trudno teĪ trafiü na jego
wersjĊ na DV
D, ale warto jej poszuka ü. Pojedyncze sztuki
trafiają siĊ na wtórnym rynku internetowym (Allegro, ĝwistak). Widziaáem teĪ tĊ páytĊ w ofercie jakiegoĞ sklepu motocyklowego. MoĪna teĪ zapytaü polskiego dystrybutora – warszawską firmĊ KINO ĝWIAT sp. z o.o.
http://www.kinoswiat.pl/kontakt.asp
Ten kontakt polecam teĪ organizatorom lepszych imprez dla motocykli zabytkowych. MoĪna by zaproponowaü
uczestnikom w ramach programu seans z tym znakomitym
filmem.
Tytuá: „PRAWDZIWA HISTORIA”
(Tytuá oryginalny: „The World’s aFstest Indian”)
ReĪyseria: Roger Donaldson
WystĊpują: Anthony Hopkins, Diane Ladd, Paul Rodriguez,
Aaron Murphy
Produkcja: Nowa Zelandia/USA 2005
Typ páyty: DV
D-9
Czas: 127 min.
Format obrazu: 16:9
DĨwiĊk: Dolby Digital 5.1
JĊzyk: angielski, polski /lektor/

Napisy: polskie
Dodatki: interaktywne menu, dostĊp do wybranych scen,
katalog DV
D
Na podstawie Ĩródáa internetowego:
http://prawdziwa.historia.filmweb.pl/
opracowaá Piotr „Besa” Czech.
ZdjĊcia (polecam teĪ w kolorze) ze strony:
http://www.ascot-elite.ch/
modules/obomovie/media_public.php?
page_id=1&lang=1&suisa=1005.703&mediakat=8
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a poĞrednio teĪ numeru silnika. Znane są nastĊpujące modele
powojennego Chiefa „74”: 346, 347, 348, 349. Do roku 1945
firma zajĊta byáa produkcją militarną – gáównie modeli 640B
i 340B (ten ostatni to zmilitaryzowany przedwojenny Chief
„74” ze sztywnym tyáem – przeznaczony do pracy z wózkiem
bocznym). W 1950 roku Indian „74” zostaá zastąpiony Indianem „80” ze zmodyfikowanym, jeszcze wiĊkszym silnikiem
o pojemnoĞci skokowej 80 cali szeĞc.
i z nowym przednim zawieszeniem
teleskopowym. Powojenny
Chief „74” (1200) produkowany byá w trzech odmianach,
róĪniących siĊ
miĊdzy sobą tylko
wykoĔczeniem
i oczywiĞcie
ceną:
Clubman
(wersja
najprostsza),
Sportsman
(bardziej
wyposaĪony)
i Roadmaster
(najbardziej
luksusowy).
Byáy takĪe (na zamówienie) produkowane maszyny z mocniejszą odmianą silnika zwaną „Bonneville”.
iFrma proponowa áa teĪ caáy szereg akcesoriów do
„ubierania” swoich maszyn – po kilka modeli siedzeĔ, sakw,
bagaĪników, lusterek, gmoli, wiatrochronów i innych bardziej
lub mniej potrzebnych „bajerów”. NajtaĔszy model w 1946
roku kosztowaá 540 dolarów.

Jednym z najpiĊkniejszych modeli
Indiana jest powojenny Chief (znany
teĪ jako „74” lub „1200”). Jego charakterystyczna sylwetka zachwyca
niezwykáą elegancją i harmonijnym
ksztaátem. Zdobyá wielu miáoĞników
na caáym Ğwiecie – takĪe w Polsce.
Ostatnio pojawiáo siĊ w naszym kraju
kilka sztuk tych Indianów.

Bardzo gáĊbokie báotniki, znane juĪ
z przedwojennych modeli w tym modelu nie
raĪą wielkoĞcią. Zapewne dziĊki nowej,
bardzo solidnej, dáugiej ramie z suwakami
i opasáym, 16 calowym koáom, obutym
w balonowe ogumienie o gruboĞci 5 cali.
Ta rama pojawiáa siĊ juĪ przed wojną
w najwiĊkszym flagowym krąĪowniku ze
Springfield – czterocylindrowym Indianie
4 i dodatkowo zostaáa jeszcze zmodyfikowana w 1948 roku. Powojenny Chief
otrzymaá teĪ nowe zawieszenie przedniego koáa – potĊĪny
trapez z dwoma sprĊĪynami i amortyzatorem hydraulicznym.
To zawieszenie zostaáo opracowane dla specjalnego modelu
Indiana 841 (z napĊdem waákiem kardana), dla armii
amerykaĔskiej. Po wojnie firma wprowadziáa to
zawieszenie do seryjnej produkcji w najwiĊkszym modelu
cywilnym, definitywnie
rezygnując z charakterystycznego dla Indianów,
uĪywanego
przez okoáo
50 lat,

bardziej i mniej znane

Ten typ Indiana Chiefa zostaá opracowany podczas
wojny, chociaĪ jego seryjna produkcja ruszyáa dopiero w 1946
roku. Zgodnie z nomenklaturą stosowaną w Springfield rok
wypuszczenia modelu zakodowany byá numerycznie i wiązaá
siĊ z rokiem produkcji konkretnego
egzemplarza. Tak wiĊc praktycznie co
roku mieliĞmy „nowy”
model. Wyrazem tego
systemu byá prefix
numeru
ramy

przodu
z resorem.
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OPIS TECHNICZNY
POWOJENNEGO MODELU
INDIAN CHIEF „74”
(Dane dotyczą roku produkcji 1947 – typ 347)
SILNIK: Czterosuwowy, dolnozaworowy, dwucylindrowy,
widlasty o kącie miĊdzy cylindrami 42O. ĝrednica cylindra 3,25 cala (82,5 mm), skok táoka 4,437 cala (112,7
mm), pojemnoĞü skokowa 73,63 cal3 (1207 cm3).
StopieĔ sprĊĪania – brak danych. Moc maks. 40
KM1. Cylindry Īeliwne, gáowice
aluminiowe.
Cháodzenie
powietrzem.
Dwa waáki

rozrządu
napĊdzane
przekáadnią
zĊbatą o zĊbach prostych, jednostronne dĨwigienki
(kotwice) popychaczy z rolkami.
Luzy zaworowe przy zimnym silniku: ssanie 0,004–
0,006 cala (0,10–0,15 mm), wydech 0,006–0,008 cala
0,15–0,20 mm. Waá korbowy stalowy, korbowody na
jednym czopie korbowym, pracujące w jednej
páaszczyĨnie („nóĪ-widelec”), áoĪyskowane na rolkach.
Waá podparty w dwóch áoĪyskach rolkowych.
W gáówkach korbowodów tulejki z brązu. Sworznie
páywające zabezpieczone pierĞcieniami osadniczymi.
Táoki ze stopu lekkiego, dwa pierĞcienie uszczelniające,
jeden zgarniający. Nadwymiary +
: 0,005; 0,010;
0,020; 0,030; 0,040; 0,050; 0,060 cala.
UKàAD SMAROWANIA: Obiegowy, pod ciĞnieniem, z tzw.
suchą miską olejową. Zbiornik olejowy nad silnikiem
w przedniej czĊĞci prawej poáowy baku. PojemnoĞü
0,626 US gal. (2,37 litra). Olej mineralny jednosezonowy2 w zaleĪnoĞci od temperatury otoczenia:
1

DostĊpne byáy silniki podrasowane, ze specjalnym wyczynowym rozrządem zwanym „Boneville”. Byá on stosowany teĪ
w silnikach o zwiĊkszonej pojemnoĞci cylindrów do 80 cuin
(1340 ccm).
Kol. Krzysztof Pedryc – specjalista od Indianów wyjaĞniá, Īe
róĪnica w jeĨdzie byáa kolosalna, lecz wymiana samego rozrządu nie dawaáa peánego efektu. Silnik musiaá byü wzbogacony o inne mocniejsze podzespoáy i zasilany przez specjalny
gaĨnik. SprzĊgáo, stosowane do tych silników posiadaáo
wzmocniony mechanizm, uniemoĪliwiający ĞciĊcie klina na
zĊbatce zdawczej.
2
Kol. Krzysztof Pedryc wyjaĞniá, Īe we wszystkich amerykaĔskich motocyklach, w których nie wystĊpuje filtr oleju, zalecane jest przez fabryki, stosowanie olei mineralnych jednosezonowych z podanym tu oznaczeniem wg SAE (Society of
Automotive Engineers).
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PO PRAWEJ: Reklama produktów Indian na rok 1947. Nowy luksusowy
Chief Roadmaster byá propozycją dla klientów z najgrubszym
portfelem, ale dla tych odrobinĊ mniej zamoĪnych, firma miaáa
modele Sportsman i Clubman.

POWYĩEJ: Dane gaĨników stosowanych w powojennych Chiefach „74”.

30 SAE przy temperaturze otoczenia poniĪej 0oC.
50 SAE przy temperaturze otoczenia powyĪej 0oC.
60 SAE w klimacie tropikalnym.
Przewody olejowe z rurek stalowych. Pompa podwójna,
do roku 1947 napĊdzana od tylnego waáka rozrządu. Od
1948 r. – od przedniego.
UKàAD ZASILANIA: Opadowy. Zbiornik paliwa – zasadniczy – w lewej poáówce baku oraz zbiornik rezerwowy
w tylnej czĊĞci prawej poáowy baku. PojemnoĞci – (odpowiednio) 13,25 i 3,75 litra. GaĨnik Linkert (systemu
Schebler). UĪywane byáy nastĊpujące typy: M-341, M341-1, M-342, M-344, M-344-A, M-Bonn i M-Bonn-1.
Siatkowy filtr paliwa w odstojniku przy komorze páywakowej gaĨnika. Sterowanie przepustnicą – ciĊgáem
Bowdena (odmiana z drutem) od lewej rĊkojeĞci pokrĊtnej kierownicy.
iFltr powietrza okr ągáy, suchy z wkáadem siatkowym,
zwilĪanym okresowo olejem, zamontowany na gaĨniku.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA: NapiĊcie znamionowe
6V
. Biegun ujemny po áączony z masą. Prądnica prądu
staáego z trzecią szczotką (regulacja prądowa), napĊdzana przekáadnią pasową od kóáka poĞredniego,
wspóápracującego z áaĔcuchem sprzĊgáowym nad koszem sprzĊgáa. Nominalna moc prądnicy 75 W. Na
prądnicy wyáącznik prądu zwrotnego typu elektromagnetycznego. Akumulator oáowiowy 29Ah.
Przeáącznik gáówny – stacyjka (z kluczykiem) w panelu
nad bakiem. Pozycje stacyjki: „OF
”F – wszystko wy áączone, „I” – zapáon wáączony, „L” – wáączone zapáon
i Ğwiatáa, „P” – (parking) wáączona tylko tylna pozycja.
Byáy trzy typy stacyjek: do zapáonu bateryjnego, do
iskrownikowego i uniwersalna (montowana standardowo od koĔca 1948 roku). W panelu takĪe amperomierz
i podĞwietlany szybkoĞciomierz, od 1948 roku, zamiast
amperomierza – kontrolka áadowania.
PONIĩEJ: Schematy instalacji elektrycznej w powojennych Chiefach
„74”. Po lewej do egzemplarzy sprzed 1948 roku, po prawej
do modeli póĨniejszych.

Zapáon bateryjny marki Autolite w wyposaĪeniu standardowym, ale firma proponowaáa teĪ iskrownik Splitdorf. Cewka zapáonowa pojedyncza, jeden przerywacz,
rozdzielacz wysokiego napiĊcia na szczycie aparatu zapáonowego. Przerwa na przerywaczu 0,020 cala (ok. 0,5
mm). RĊczne przyspieszanie i opóĨnianie zapáonu lewą
manetką pokrĊtną na prawej stronie kierownicy. Zapáon
ustawia siĊ na znak „$” na kole zamachowym w okienku dla przedniego cylindra (odpowiada 0,5 cala przed
GMP).
ĝwiece zapáonowe marki Indian o oznaczeniu C dla
normalnych warunków pracy, gwint M18 x 1,5. W wyposaĪeniu dodatkowym gumowe osáonki na Ğwiece.
Reflektor ze Ğwiatáem drogowym i mijania. Przeáącznik
Ğwiateá na kierownicy z lewej strony. Na przednim báotniku lampka pozycyjna o opáywowym ksztaácie. W akcesoriach za dopáatą lampka z kloszem w ksztaácie gáowy Indianina.
Tylna lampka ze szklanym póákolistym kloszem – soczewką w kolorze czerwonym ze Ğwiatáem pozycyjnym
i Ğwiatáem stop.
Sygnaá dĨwiĊkowy elektromagnetyczny zamontowany
do standardowego gmola przedniego lub ramy poniĪej
gáówki. Sygnaá uruchamiany przyciskiem na prawej
stronie kierownicy.
UKàAD NAPĉDOWY: NapĊd z silnika przenoszony czterorzĊdowym áaĔcuchem rolkowym, przy czym trzy rzĊdy
napĊdzają kosz sprzĊgáowy a jeden – kóáko poĞrednie
paskowego napĊdu prądnicy. ZĊbatka zdawcza silnika

24 zĊbów, wieniec zĊbaty sprzĊgáa 52 zĊby. PrzeáoĪenie
pierwotne 2,166. Luz prawidáowy (góra-dóá) áaĔcucha –
3/8 cala, co odpowiada ok. poáowie Ğrednicy okienka inspekcyjnego w pokrywie sprzĊgáa. Wymiana áaĔcucha
co 50 tys. mil. PojemnoĞü oleju w obudowie áaĔcucha
sprzĊgáowego – 0,7 litra.
SprzĊgáo wielotarczowe, mokre na wale skrzyni biegów.
Sterowanie sprzĊgáem dĨwignią noĪną typu palce-piĊta
z lewej strony motocykla. DĨwignia ta wspóápracuje za
pomocą sztywnego ciĊgáa ze Ğlimakowym mechanizmem wyáączającym. MoĪliwe są dwa ustawienia: standardowe i odwrotne. Przy standardowym – sprzĊgáo jest
wáączone przy wciĞniĊtym tylnym pedaáku (piĊtą).
Ustawienie odwrotne przeznaczone jest dla kierowców
przyzwyczajonych do systemu stosowanego przez firmĊ
Harley-Davidson.
Skrzynia przekáadniowa trzybiegowa z przesuwnymi
koáami zĊbatymi o zĊbach prostych. Sterowanie rĊczną
dĨwignią z prawej strony zbiornika paliwa. Osiem wielkoĞci kóá zdawczych na skrzyni biegów – od 18 do 25
zĊbów, w zaleĪnoĞci od potrzeb. Przeniesienie napĊdu
áaĔcuchem jednorzĊdowym 5/8 cala z prawej strony
motocykla. Wieniec zĊbaty tylnego koáa o 43 zĊbach
nitowany do bĊbna hamulcowego. PrzeáoĪenie caákowite na biegu trzecim, bezpoĞrednim obrazuje tabelka.
PrzeáoĪenie caákowite na poszczególnych biegach
ZĊbatka
I bieg
II bieg
III bieg
zdawcza
18
12,78
7,28
5,18
19
12,11
6,89
4,90
20
11,50
6,55
4,66
21
10,96
6,24
4,44
22
10,46
5,95
4,24
23
10,00
5,70
4,05
24
9,59
5,46
3,88
25
9,20
5,24
3,73
OBOK: Dla entuzjastów swoich motocykli firma ze Springfield wydawaáa
specjalny dwumiesiĊcznik „Indian Motorcycle News”. Tu na
okáadce – typowy „indiaĔski” wózek boczny do Chiefa.
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POWYĩEJ: Ten Chief 347 zostaá przywieziony w zeszáym roku z USA do
Polski przez kol. Marka SikorĊ – dáugoletniego czytelnika i wspóápracownika MMH. Tutaj Marek jeszcze podczas Chief Blackhawk Chapter AMCA Fall National Meeting w Davenport, Iowa we wrzeĞniu 2006,
gdzie kupiá swojego wymarzonego Indiana.

bardziej i mniej znane
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OBOK: Broszura reklamowa z koĔca lat 40-tych. Peány asortyment
akcesoriów i produktów dedykowanych przez Indiana dla miáoĞników motocykli tej marki.

NADWOZIE: Bardzo gáĊbokie báotniki
táoczone z blachy stalowej. Zbiorniki
paliwowe i olejowy, lutowane
z wytáoczek stalowych. Korki zamykane na „bagnet”.
Nad zbiornikami konsolka ze stacyjką, amperomierzem lub kontrolką
áadowania, szybkoĞciomierzem. Od
1948 roku konsola bez amperomierza
ale z kontrolką áadowania.
Siodáo pojedyncze z pokryciem skórzanym w kolorze brązowym, lub
czarnym na wytáoczce z blachy
i wyĞcióáce z wáosia, mocowane
wahliwie i resorowane teleskopem.
Przy alternatywnym siodle podwójnym, dodatkowe sprĊĪyny, pracujące
na rozciąganie.
BagaĪnik w dodatkowym wyposaĪeniu – stalowy lub aluminiowy mocowany na tylnym báotniku.
Skrzynka narzĊdziowa w ksztaácie
prostopadáoĞcianu z lewej strony pod siodáem. Filtr powietrza po tej samej stronie.
PodnóĪki w ksztaácie podáuĪnych „podáóg”, z pokry-

Rozrusznik noĪny z prawej strony
skrzyni biegów z pedaáem z nakáadką
gumową.
UKàAD NOĝNY: Rama rurowa, zamkniĊta, podwójna. Zawieszenie tylnego koáa suwakowe. Skok tylnego
koáa – ok. 30 mm.
Zawieszenie przedniego koáa typu
trapezowego. Resorowanie dwoma
sprĊĪynami Ğrubowymi Ğciskanymi
z amortyzatorem hydraulicznym.
Skok przedniego koáa – brak danych.
Kola
wzajemnie
niewymienne,
szprychowe. ObrĊcze stalowe 16calowe. Ogumienie dĊtkowe o wymiarach 5.00–16. We wczesnych
egzemplarzach moĪliwe teĪ byáy
koáa 18-calowe o ogumieniu 4.50–
18.
UKàAD KIEROWNICZY I HAMULCE: Kierownica rurowa, zamontowana antywibracyjnie w gumowych
amortyzatorach. Manetki pokrĊtne
gazu i zapáonu z wewnĊtrznymi suwakami. Linki (druty) wewnątrz kierownicy. Na manetkach nakáadki
z czarnego plastiku.
Hamulce bĊbnowe, mechaniczne.
Przedni – sterowany dĨwignią rĊczną
na prawej stronie kierownicy, tylny –
dĨwignią noĪną z prawej strony motocykla. Amortyzator skrĊtu cierny,
ustawiany bakelitowym pokrĊtáem
nad gáówką ramy.
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ciami gumowymi. W akcesoriach podnóĪki dla pasaĪera
mocowane do „podáóg”.
Stalowe rury bezpieczeĔstwa, tzw. „gmole” zamocowane do ramy motocykla.
Podstawka boczna z lewej strony, pod silnikiem.
Osáona áaĔcucha sprzĊgáowego szczelna, odlewana
z aluminium. Osáona áaĔcucha napĊdowego czĊĞciowa,
táoczona z blachy stalowej.
Ukáad wydechowy „2 w 1”. Táumik nierozbieralny z
prawej strony motocykla.

i uchwyty, opony z napisami Indian, lub z biaáymi bokami, wiatrochrony i szyby, metalowe wiatrochrony na
nogi, zderzaki i ozdobne koĔcówki na báotniki, chlapacze nabijane cekinami, bagaĪniki, podnóĪki, gumowe
nakáadki na pedaáy i wiele innych akcesoriów dedykowanych Chiefowi.
Pompka do opon mocowana do ramy motocykla, lub do
gmola na sprĊĪynowych uchwytach. Fabryka oferowaáa
teĪ wáasny wózek boczny,
PODSTAWOWE WYMIARY, MASY I OSIĄGI: DáugoĞü,
szerokoĞü, wysokoĞü, przeĞwit – brak danych. Rozstaw
osi 1490 mm (inne Ĩródáa podają 1550 mm). Masa motocykla w stanie gotowym do jazdy 254 kg.
PrĊdkoĞü max. 80 mph (137 km/h)
INDIAN W INTERNECIE: W internecie dostĊpnych jest
kilka stron poĞwiĊconych Indianom. Ich przydatnoĞü dla
restaurujących swoje motocykle jest doĞü róĪna. Sporo
tych witryn jest typowo komercyjna – reklamuje usáugi
zawodowych restauratorów lub udostĊpnia informacje
za opáatą. Ale trafiają teĪ takie które bezinteresownie
pomagają zainteresowanym. Przy opracowywaniu tego
artykuáu i caáego numeru MMH nasza redakcja skorzystaáa i poleca:
http://www.indianmotorbikes.com/toc.htm
http://home.planet.nl/~bertknst/page_Indian.htm
http://www.indian-motorcycles.com/
http://www.oldtimerclub.riders.pl/Indian/
index%20in.html
Opracowaá Piotr „Besa” Czech.
Autor serdecznie dziĊkuje koledze Markowi Sikorze
za udostĊpnienie czĊĞci literatury o tym modelu
oraz koledze KrzyĞkowi Pedrycowi
– specjaliĞcie od Indianów w klubie „Oldtimer” Poland
– za fachową konsultacjĊ.

PO PRAWEJ: Dziewczynom takĪe podoba siĊ jazda
na Indianie. Szwedka – Helena Thorslund
zdobyáa na swoim Chiefie 348 nagrodĊ za
najdáuĪszą trasĊ kobiecą na ogólnoeuropejskim zlocie Indianów w 2008 roku we Francji. Przejechaáa ponad 1300 km w jedną
stronĊ.

Kolory podstawowe stosowane przez
fabrykĊ w tych latach to czarny,
czerwony i niebieski. Proponowano
teĪ lakierowanie dwukolorowe.
WYPOSAĩENIE DODATKOWE: W firmowej ofercie akcesoriów moĪna
byáo znaleĨü: lusterka wsteczne, noĞniki oĞwietlenia dodatkowego, dodatkowe reflektorki, ozdobne lampki,
kilka rodzajów sakw, ozdobne relingi
na báotniki, kilka typów siodeáek pojedynczych lub podwójnych, maáe
siodeáko dla pasaĪera mocowane na
báotniku, pokrowce na siodáa – futrzane i z folii (przeciwdeszczowe), chromowane ramki,
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Przemiany polityczne w naszym kraju zaowocowaáy wreszcie nieskrĊpowanym dostĊpem
do porządnych, wspóáczesnych motocykli. ZaczĊáo przybywaü takĪe maszyn amerykaĔskich –
nazwa Harley-Davidson przestaáa byü kojarzona
z weteranem wojennych dróg. Harley staá siĊ
modny i elegancki, symbolem finansowego sukcesu i kupowany przez ... bogatych snobów.
CzĊsto takich, którzy w Īyciu nie splamili rąk smarem ...
a historią motocyklizmu nigdy nie zaprzątali sobie gáowy.
W takim towarzystwie niezbyt dobrze czuli siĊ zakochani
w oryginalnych, historycznych, wáasnorĊcznie odbudowywanych „Wuelkach”, „Skoutach”, „Panheadach”, „Ciefach”.
Jeszcze gorzej czuli siĊ na ogólnych zlotach motocyklowych,

gdzie ... swąd palonej gumy i jazgot zarzynanych silników.
MyĞlĊ, Īe to byáa gáówna przyczyna, Īe siĊ zrzeszyli. Zorganizowali siĊ, Īeby razem jeĨdziü na amerykaĔskich weteranach
i organizowaü swoje, specjalistyczne imprezy o specyficznej
atmosferze.
Na stronie internetowej: www.oldtimerclub.riders.pl
przeczytaáem, Īe klub liczy obecnie 38 czáonków. Podstawowe
cele klubu to: zrzeszanie posiadaczy motocykli zabytkowych
marek: Harley-Davidson, Indian i Sokóá 1000, utrzymywanie
ich w peánej sprawnoĞci technicznej, uprawianie na nich aktywnej turystyki motocyklowej, czyli uczestnictwo w zlotach,
rajdach i podobnych imprezach. Organizują je teĪ dla siebie
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„Beczka Ğmierci” to polska nazwa
tego, co w caáym angielskojĊzycznym Ğwiecie nazywano „Wall of Death” – Ğcianą
Ğmierci. Jak wiĊkszoĞü dziwactw, wywodzi
siĊ z Ameryki, z początkowo owalnych,
drewnianych torów wyĞcigowych o profilowanych zakrĊtach, zwanych welodromami, które pojawiáy siĊ okoáo 1900 roku.
Prócz rowerów jeĨdziáy po nich takĪe motocykle i wkrótce pojawiá siĊ pomysá maksymalnie krótkiej, drewnianej areny do komercyjnych pokazów akrobacji na motocyklu. Pierwszy taki motodrom pojawiá siĊ na
festiwalu rozrywkowym w Coney Island
Amusement Park w Nowym Jorku w 1911
roku. Naturalnym nastĊpstwem wzrostu
mocy motorowych jednoĞladów i osiągania

i podobnych im pasjonatów z caáej Europy. Co roku latem klub
robi zlot miĊdzynarodowy a jesienią – sáynny juĪ – rajd bieszczadzki. ZaleĪy im, aby byáy one jak najlepiej zorganizowane,
bezpieczne i atrakcyjne dla uczestników. Oprócz wáasnych
zlotów starają siĊ braü udziaá w innych ciekawych imprezach
motocyklowych, w kraju i za granicą.

PrzynaleĪnoĞü do klubu uzaleĪniona jest od kilku czynników: naleĪy byü posiadaczem motocykla marki: HarleyDavidson, Indian lub Sokóá 1000, wyprodukowanego przed
1975 rokiem – to oczywiste! Prócz tego cz áonek klubu jest
zobligowany, aby jego motocykl byá przynajmniej w 75%
oryginalny. Nie dopuszcza siĊ motocykli poprzerabianych,
bądĨ takich, w których jedynie silnik stanowi o ich marce.
Kandydat na czáonka klubu musi teĪ wykazaü siĊ pewnymi
przymiotami ducha, zaliczając roczny staĪ i uzyskując akceptacjĊ caáego klubu.
Coraz wiĊkszy procent czáonków klubu jeĨdzi na Indianach. Kolejne są teĪ odbudowywane. Powstaáa wiĊc sekcja
„indiaĔska”. Jednak jest teĪ czĊsto tak, Īe te
same osoby mają i Harleya, i Indiana. Sokoáów
1000 jest zdecydowanie najmniej. Klub pracuje
pod kierownictwem Prezydenta – kol. Krzysztofa Pedryca, który prowadzi teĪ serwis dla amerykaĔskich moto-zabytków, specjalizując siĊ
w Indianach wáaĞnie. Wiceprezydentem jest kol.
Erwin Gorczyca, który „odstawiá do kąta” swojego piĊknego Rudge’a i teraz „pomyka” na
Harleyu VLD. W zarządzie klubu są teĪ koledzy: Paweá SobaĔski, Robert Tyniecki i Roman
Kostecki.
W zasadzie, wĞród czáonków nie ma
máokosów. WiĊkszoĞü to moja, albo niemal
moja, generacja. Wielu pamiĊta pierwsze zloty
w Wolsztynie, w Sobótce i pierwsze áódzkie
„Widlaki”. W grudniu ub. r. klubowi stuknĊáo
10 lat (powstaá 12.XII.1998 roku). Przetrwali
mimo rozproszenia po caáej Polsce i mimo
upáywu czasu. ĩyczĊ im 100 lat!

Piotr „Besa” Czech.
ZdjĊcia ze strony internetowej klubu i archiwum redakcji.
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POWYĩEJ I OBOK: „Beczka Ğmierci” przeĪywa w Stanach swój renesans. Na najwiĊkszych zlotach motocyklowych: Daytona Bike
Week, Sturgis Bike Week czy Laconia, takie pokazy kaskaderskie
stanowią atrakcjĊ i są uznawane za czĊĞü amerykaĔskiego dziedzictwa narodowego. Tu show w Daytona Beach w 2007 r.

Ten rodzaj motocyklowego cyrku trafiá równieĪ do Polski. OsobiĞcie pamiĊtam, jak taka „beczka” pojawiaáa siĊ
w skáadzie wĊdrownego „centrum rozrywkowego”, rozstawianego na pustym placu, przylegáym do targowiska zwanego
Górniakiem w àodzi. To byáo chyba jeszcze na początku lat
60-tych a potem, chyba do koĔca nastĊpnej dekady, haáaĞliwa
„Beczka Ğmierci” staáa w áódzkim wesoáym miasteczku
w parku na Zdrowiu.
przez nie coraz wyĪszych
prĊdkoĞci, byáo zbudowanie
toru cylindrycznego, na którym siáa odĞrodkowa pozwalaáa Ğmiaákom popisywaü siĊ
jazdą po caákiem juĪ pionowych Ğcianach. Pierwsza taka
„beczka” pojawiáa siĊ w Stanach ok. 1915 roku i wkrótce
zostaáa powielona w wielu
egzemplarzach. Powstawaáy
objazdowe zespoáy – przewaĪnie rodzinne – prezentujące tĊ atrakcjĊ w miastach
i miasteczkach. Szczyt powodzenia tego rodzaju biznesu przypada na lata 30-te ub.
wieku, kiedy to w USA istniaáo okoáo stu takich „Walls
of Death”. Pierwszy taki
pokaz w Europie miaá podobno miejsce w 1929 roku,
w Southend w Wielkiej Brytanii.
OBOK: Lata 40-te. Jeden z najwiĊkszych amerykaĔskich
„cyrków motocyklowych”.
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ROZMOWA Z PANIć

DANUTć WOLNIK,
BYâć KASKADERKć WYSTČPUJćCć
W „BECZCE ģMIERCI”

Haáasowaáo to caákiem nieĨle,
bo – chyba dla wiĊkszego efektu –
motocykle tam jeĪdĪące, miaáy mocno
zuboĪone ukáady wydechowe. Caáa
konstrukcja „beczki” nieĨle siĊ trzĊsáa
i kiwaáa, jakby miaáa siĊ za chwilĊ
rozlecieü... „Mistrzowie”, bo nikt nie
nazywaá ich wówczas kaskaderami,
pokazywali niezáe „sztuczki” podczas
jazdy. Do normalnego repertuaru
naleĪaáo
zdejmowanie
odzieĪy
podczas jazdy, stawanie na siodeákach,
jazda
bez
trzymania
kierownicy czy jazda parami obok
siebie. Do wyjątkowych „numerów”
naleĪaáa jazda w przeciwnych
kierunkach, z przeplatającym siĊ
torem jazdy. CaáoĞü zapewniaáa
niesamowite emocje.
Jak kaĪdy cyrk, pokazy
akrobacji czy nawet samej
jazdy po pionowej
Ğcianie byáy
ryzy-

kowne. Nie byáo chyba kaskadera, który nie zaliczyá
kilku upadków. Niektórzy, ramy uĪywanych
w „beczkach” motocykli malowali ma biaáo, aby
áatwo moĪna byáo zauwaĪyü pĊkniĊcia ukáadu
noĞnego. Zwáaszcza groĨne byáo „zdechniĊcie”
silnika podczas jazdy, albo pĊkniĊcie áaĔcucha.
ObciąĪenie psychiczne byáo bardzo duĪe i zdarzaáo
siĊ, Īe niektórzy jeĨdĨcy „wspomagali siĊ”...
alkoholem.

NA TEJ I SĄSIEDNIEJ STRONIE: Dokumentalne zdjĊcia dotyczące
„Beczki Ğmierci” rodziny Maükowiaków. PodróĪowali oni ze
swoimi pokazami po caáej Polsce.
PONIĩEJ: Pani Danuta Maükowiak (po zamąĪpójĞciu – Wolnik) na
Ğcianie. Motocykl to podwozie od SHL-ki M04 z nowszym silnikiem od WSK-i 125.

Dla uáatwienia orientacji Ğciana posiadaáa kolorowe linie bezpieczeĔstwa: np. zieloną, czarną i czerwoną. W najwiĊkszych z istniejących, 6-metrowych „beczkach”, zielona
linia byáa jeden metr od podáogi i byáa to najbezpieczniejsza
granica dla kaskadera. Czarna byáa cztery metry od podáogi
a czerwona - zaledwie 0,5 metra od widowni. Na samej górze
byáo linowe zabezpieczenie, Īeby kaskader nie wypadá na wi-
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Jerzy Oses: Witam Panią. Czy moĪe nam Pani w skrócie
opowiedzieü o wystĊpach Waszej rodziny w „Beczce
Ğmierci”?
Danuta Wolnik: W naszej rodzinie Maükowiaków jeĨdziá
najpierw od 1960 roku mój ojciec - Feliks, który na
motocyklu w beczce woziá z przodu mojego, czteroletniego brata - Jana.
J.O.: A od kiedy zaczĊáa siĊ pani przygoda z beczką?
D.W.: Ja zaczĊáam jeĨdziü, gdy miaáam 16 lat w parze
z ojcem. Potem mając lat 21 jeĨdziáam z 19-letnim
wówczas bratem - Stanisáawem. W takim skáadzie
jeĨdziliĞmy przez dalsze 6 lat.
J.O.: I co potem?
D.W.: Ja zakoĔczyáam jazdĊ, poniewaĪ miaáam urodziü
drugie dziecko. W nastĊpnych latach jeĨdzili bracia Jan i Zdzisáaw. JeĨdzili przez dalsze 5lat. W momencie zaáoĪenia swoich rodzin, zmienili jednak pracĊ
i zakoĔczyli wystĊpy w „beczce” w roku 1978.
J.O.: Czy jazda po Ğcianie beczki byáa bardzo trudna dla
Pani?Jakie by áy rozmiary takiej beczki?
D.W.: OczywiĞcie początki nie byáy áatwe, byáo trochĊ
upadków, jednak nie zawsze byáo to zaleĪne ode mnie
a od motocykla, który miewaá awarie. WysokoĞü
beczki wynosiáa ok. 6 metrów i Ğrednica równieĪ ok. 6
metrów.
J.O.: No wáaĞnie z tego, co sobie przypominam jeĨdziliĞcie
na motocyklach Jawa...
D.W.: Nie zupeánie. Byáy to motocykle tzw. skáadaki. Na
przykáad silniki od Junaka wmontowane w ramy Jawy. Byáy teĪ SHL-ki, WFM-ki...
J.O.: Czy pamiĊta pani póĨniejsze losy „beczki”, czy ktoĞ
inny kontynuowaá jazdĊ? Czy beczka zosta áa prze
Was odsprzedana komuĞ innemu?Czy po prostu zostaáa zlikwidowana?
D.W.: Kiedy bracia zakoĔczyli jazdĊ, beczkĊ sprzedali, goĞciowi z Leszna, który wczeĞniej jeĨdziá w „kuli”.
Motocykle, na których jeĨdzili bracia, równieĪ zostaáy
sprzedane razem z beczką. Po kilku latach jednak ja wáaĞnie na tym swoim motocyklu – jeĨdziáam. Byáo to
w 1990 roku, kiedy w Lesznie ponownie stanĊáa
„beczka” i facet przyjechaá do mnie, bo nie miaá drugiego „jeĨdĨca” a wiedziaá, Īe kiedyĞ jeĨdziáam.
W tajemnicy przed rodziną jeĨdziáam, codziennie
przez tydzieĔ na treningi no i po tygodniu juĪ jeĨdziáam z nim w parze. Trwaáo to jednak tylko dwa tygodnie. Przez tydzieĔ jeĨdziliĞmy w Lesznie i przez tydzieĔ w Poznaniu.
J.O.: Podziwiam pani odwagĊ i umiejĊtnoĞci. Bardzo dziĊkujĊ za poĞwiĊcenie mi swojego czasu.
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downiĊ. Rzadko, ale czasem, zdarzaáy siĊ i takie wypadki.
Najbardziej znany zdarzyá siĊ w latach 70-tych w Bytowie,
kiedy motocykl wypadá na widowniĊ. ZginĊáa máoda dziewczyna i starszy mĊĪczyzna, kaskader teĪ odniósá obraĪenia.

„Beczka ĝmierci” stoi we Wáadysáawowie w lunaparku Waldemara SowiĔskiego. Jest teĪ najwiĊkszą w Europie – ma wysokoĞü 6m czyli naleĪy do tych najwyĪszych. Przez kilka lat
staáa nie uĪywana, bo kaskader, który ostatnio w niej jeĨdziá
odszedá na emeryturĊ. Dáugo szukano czáowieka z odpowiednimi umiejĊtnoĞciami i odwagą. Wielu Ğmiaáków próbowaáo –
jednym udawaáo siĊ wjeĪdĪaü na ĞcianĊ, ale spadali; inni nie
potrafili wcale na nią wjechaü. Dopiero w 2004 roku, znalazá
siĊ polski motocyklista, który skutecznie podjąá wyzwanie. Jest
to Krzysztof Taczalski wystĊpujący pod pseudonimem „Dr
Mentos”. Pochodzi z Lubelszczyzny i ma duĪy talent do motocyklowych akrobacji. Dowiedziaá siĊ, Īe w Polsce jest taka
„beczka”, pojechaá na Hel zobaczyü jak ona wygląda i spróbowaü na nią wjechaü. Miaá parĊ upadków, ale postanowiá walczyü do skutku. Po kilku dniach treningów osiągnąá sukces –
zacząá jeĨdziü po Ğcianie!
Dlaczego przedstawiam ten motocyklowy cyrk akurat
w tym numerze?Otó Ī wiąĪe siĊ on z motocyklami marki Indian. Szczególnie model Scout byá ulubioną maszyną „mistrzów” tej dyscypliny. Byá niski, doskonale wywaĪony, ze
sztywną, stabilną ramą i bardzo precyzyjnym przednim zawieszeniem na póáresorku – lekki ale dysponujący sporą mocą. Byá

POWYĩEJ: PrzedsiĊbiorstwo rozrywkowe paĔstwa
Maükowiaków prócz „beczki” posiadaáo teĪ
strzelnicĊ.
PO PRAWEJ: „Wall of Death” na zlocie w Daytona
Beach na Florydzie w 2008 roku. Zwróücie
uwagą na motocykle: (od lewej) Harley 125,
pierwszy Sportster i – najbardziej „kultowy” w tej zabawie – Indian 101 Scout.
NA DOLE: Indian Scout – model 101 byá najbardziej odpowiednim motocyklem do jazdy po
Ğcianie. OczywiĞcie, do tego celu ogoáacany
byá ze wszystkich blach i akcesoriów.

Przeglądając literaturĊ i publikacje
internetowe, w poszukiwaniu ilustracji do
tego tematu, natrafiáem na ciekawą stronĊ
http://www.kazmierz.arnetkazmierz.pl/
autorstwa pana Jerzego Osesa z KaĨmierza
Wielkopolskiego i wprost rewelacyjne,
dokumentalne zdjĊcia, które niniejszym
przedstawiam. Autorem zdjĊü jest wujek
pana Jerzego – nieĪyjący juĪ p. Zbigniew
Oses, kaĨmierski fotograf, który przez kilka
lat towarzyszyá rodzinie Maükowiaków
w ich wĊdrówkach z „beczką” po Polsce.
MoĪecie teĪ zapoznaü siĊ z wywiadem jaki pan Jerzy
przeprowadziá niedawno z panią Danutą Wolnik (z domu
Maükowiak), mieszkającą obecnie w Lesznie – która razem
z braümi jeĨdziáa w „Beczce ĝmierci”.
Obecnie, jedyna
czynna w Polsce

Motocykle i ludzie

41

24. kwietnia ub.r. w wieku 53 lat, na w swojej fermie w West
Palm Beach na Florydzie z powodu komplikacji po licznych
kontuzjach, w które obfitowaáa jej dáuga kariera. Caáe dorosáe
Īycie tej piĊknej, zawsze uĞmiechniĊtej kobiety, związane byáo
z „Beczką Ğmierci” – byáa jedną z nielicznych kobiet potrafiących znakomicie jeĨdziü po pionowej Ğcianie motodromu.
Miaáa wiele wypadków, odniosáa wiele kontuzji, byáa kilkakrotnie przygnieciona przez swojego Indiana 101. Mimo to
zawsze wracaáa do tego sportu.
OBOK:

Dwa zdjĊcia niekwestionowanej „Królowej Motodromu”, Ğp.
Samanthy Morgan Storm. Na dole jej Indian Scout – model 101
z 1928 roku, przystosowany do jazdy po Ğcianie.

Sam byáa uczennicą jednego z najznakomitszych „beczkowych” jeĨdĨców – wielkiego Sonny’ego Pelaq
uina. Kiedy
obejrzaáa jego Wall of Death Show, spytaáa czy dziewczyny
mogáyby to robiü i czy przyjmie ją do zespoáu. Skáamaáa, Īe ma
18 lat – miaáa niecaáe 16. Okazaáa siĊ bardzo utalentowaną
uczennicą i Sonny nauczyá ją wszystkich najbardziej niebezpiecznych sztuczek. Ona kochaáa smak siáy odĞrodkowej zmieszanej z adrenaliną. Mówiáa: „Kiedy jestem na Ğcianie, czujĊ
siĊ swobodnie i to jest jedyna chwila, kiedy wszystkie moje
bóle i niegodziwoĞci tego Ğwiata odchodzą”. Jako jedna
z nielicznych paĔ zostaáa w 2006 roku uznana przez AMA Hall
Of Fame w Sturgis i wprowadzona do panteonu najbardziej
zasáuĪonych bohaterów amerykaĔskiego sportu motocyklowego. Byáa pionierką i pozostanie na zawsze wzorem dla wszystkich kobiet-motocyklistek.
Na zakoĔczenie wypada jeszcze wspomnieü o „Kuli
ĝmierci” – na Zachodzie zwanej „Globe of Death”. To aĪurowa konstrukcja stalowa, umoĪliwiająca jazdĊ we wszystkich
páaszczyznach, nawet w páaszczyĨnie pionowej. Na Ğwiecie
takie show moĪna zobaczyü na Īywo w zasadzie tylko w Sta-

nach – zespóá kaskaderów jeĪdĪących w „kuli” zapraszany jest
na najwiĊksze amerykaĔskie zloty motocyklowe: do Sturgis,
Daytona, Laconia... Polecam filmik z takiego pokazu na serwerze YouTube: http://pl.youtube.com/watch?v=5ugxAPq3ygQ&NR=1
Tekst Piotr „Besa” Czech
ZdjĊcia Zbigniew Oses oraz Ĩródáa internetowe.

teĪ bardzo niezawodny a dwa cylindry dawaáy gwarancjĊ dalszej jazdy nawet w przypadku np. zmostkowania
jednej Ğwiecy. To byáa przewaga nad – moĪe
bardziej sportowymi i nowoczeĞniejszymi –
singlami... Indiana pamiĊtam jeszcze i ja z beczki
na „Górniaku” – i byá to pierwszy
widlasty silnik motocyklowy, jaki
zapamiĊtaáem.
Jest jeszcze jedno – kto
wie, czy nie gáówne?– Ĩródáo
inspiracji do przedstawienia
Wam tego tematu. Póá roku
temu, caáa zachodnia prasa
motocyklowa donosiáa
o Ğmierci niepodwaĪalnej
„Królowej Motodromu” –
Samanthy Morgan. Znana teĪ
jako Sam Morgan Storm, zmaráa
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Budowa i eksploatacja

KaĪdy motocykl, stanowi zbiór mniej lub wiĊcej
skomplikowanych i wspóápracujących ze sobą
mechanizmów. W miarĊ ich zuĪycia, bĊdącego
wynikiem zarówno normalnej eksploatacji jak
i, doĞü czĊsto, zaniedbaĔ uĪytkowników, pojawiają siĊ
nieprawidáowoĞci dziaáania tych czĊĞci. Aby pomóc
máodszym czytelnikom, wkraczającym dopiero w Ğwiat
starych motocykli, MMH kontynuuje cykl artykuáów
uáatwiających radzenie sobie
z najczĊĞciej spotykanymi problemami.

Wg inİ. Tadeusza Majewskiego
CzčĤþ 32

NIEDOMAGANIA UKàADU NAPĉDOWEGO
- SPRZĉGàO
7. ZUĩYCIA I USZKODZENIA àAēCUCHA SPRZĉGàOWEGO
Objawami Ğwiadczącymi o zuĪyciu lub uszkodzeniu
áaĔcucha sprzĊgáowego jest szum podczas pracy silnika
w caáym zakresie obrotów oraz uderzenia áaĔcucha o kadáub.
Przyczyną zuĪycia lub uszkodzenia áaĔcucha sprzĊgáowego moĪe byü:
a) normalne zuĪycie áaĔcucha po dáuĪszym uĪytkowaniu
motocykla,
b) ustawienie kóá áaĔcuchowych sprzĊgáa i na wale korbowym nie w jednej páaszczyĨnie.

Rys. 1. Sprawdzanie zwisu áaĔcucha sprzĊgáowego.

Pomimo Īe áaĔcuch sprzĊgáowy nowoczesnych motocykli pracuje przy stosunkowo dobrym smarowaniu, jednak po
pewnym przebiegu ulega on zuĪyciu popularnie nazywanym
„wyciągniĊciem”. Prawidáowy naciąg áaĔcucha powinien byü
taki, aby przy poruszaniu áaĔcuchem w górĊ i w dóá na poáowie
dáugoĞci odcinka miĊdzy koáami áaĔcuchowymi ugiĊcie nie
przekraczaáo 15 – 20 mm (rys. 1).
NaleĪy zaznaczyü, Īe np. normy angielskie przewidują
maksymalne ugiĊcie równe ¼- ½cala, a wi Ċc 6,35 – 12,7 mm,
ale w niektórych przypadkach (np. w motocyklach WFM)
moĪna dopuĞciü do wiĊkszych ugiĊü, ograniczonych zetkniĊciem siĊ ze Ğrubami pokrywy i obudową.
JeĪeli pokazana na rysunku suma ugiĊü áaĔcucha jest
wiĊksza, Ğwiadczy to o jego zuĪyciu, które bĊdzie siĊ szybko
zwiĊkszaü i powodowaü zuĪycie kóá áaĔcuchowych. Suma
ugiĊü powinna byü przy tym
jednakowa w kaĪdym miejscu
áaĔcucha, co Ğwiadczy o równomiernym zuĪyciu áaĔcucha.
JeĪeli wielkoĞü ta nie jest
jednakowa, to znaczy, Īe zuĪycie áaĔcucha jest nierównomierne. Gdy krawĊdzie ogniw
Rys. 2. Nienormalne
áaĔcucha
są
báyszczące,
zuĪycie páytek
a kadáub silnika i pokrywa
áaĔcuchowych.
mają Ğlady ocierania áaĔcucha,
naleĪy go bezwzglĊdnie wymieniü. Wymiana áaĔcucha jest czynnoĞcią o tyle káopotliwą,
Īe wymaga jednoczesnego zdjĊcia obu kóá áaĔcuchowych,
bowiem áaĔcuchy sprzĊgáowe wykonywane są zazwyczaj jako
nierozbieralne.
JeĪeli wewnĊtrzne páytki ogniw áaĔcucha wykazują charakterystyczne zuĪycie wystĊpujące tylko na czĊĞci powierzchni páytki (rys. 2), a jednoczeĞnie koáa áaĔcuchowe wykazują
znaczne zmniejszenie gruboĞci zĊbów wskutek zuĪycia powierzchni bocznych, jest to dowodem, Īe koáa áaĔcuchowe nie
są ustawione w jednej páaszczyĨnie, lecz są przesuniĊte wzglĊdem siebie. Ustawienie kóá nie w jednej páaszczyĨnie jest
w ogóle szkodliwe dla áaĔcuchów, a zwáaszcza w przypadku
áaĔcucha sprzĊgáowego, gdzie obydwa koáa poáoĪone są blisko
siebie.
Ustawienie kóá sprawdza siĊ najproĞciej po zdjĊciu áaĔcucha przez przyáoĪenie liniaáu stalowego lub kątownicy do
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obrobionych powierzchni kadáuba silnika i pomiar suwniarką
odlegáoĞci czóá zĊbów obu kóá áaĔcuchowych od górnej páaszczyzny liniaáu (rys. 3). JeĪeli koáa ustawione są w jednej páaszczyĨnie, to pomierzone odlegáoĞci powinny byü jednakowe.
RóĪnice w odlegáoĞciach wskazują, Īe koáa nie są ustawione w
jednej páaszczyĨnie, powodując nadmiernie szybkie zuĪycie
áaĔcucha i zĊbów kóá. NaleĪy wówczas sprawdziü moĪliwoĞci
wzdáuĪnego przesuniĊcia kóá, co uzaleĪnione jest gáównie od
sposobu ich zamocowania na waákach, i przez odpowiedni
dobór podkáadek regulacyjnych doprowadziü do ustawienia kóá
w jednej páaszczyĨnie.
MoĪliwoĞü ewentualnej regulacji istnieje zwykle przy
wiĊkszym z kóá áaĔcuchowych, gdyĪ mniejsze (przynajmniej
w mniejszych motocyklach) osadzone jest przewaĪnie na stoĪku i wpuĞcie. W motocyklach, gdzie skrzynka biegów jest
zblokowana z silnikiem na ogóá nie ma Īadnej moĪliwoĞci
zwiĊkszenia naciągu áaĔcucha. Stosuje siĊ jednak samoczynnie
dziaáające napinacze lub napinacze z regulacją rĊczną (rys. 4).
Napinacze samoczynne wykonane są z taĞmy stalowej,
czĊsto wyginanej jeszcze przez sprĊĪynĊ Ğrubową. Napinacze
tego rodzaju nie wymagają Īadnej obsáugi, z wyjątkiem wymiany w razie zuĪycia.
Napinacze regulowane rĊcznie wykonane są jako krótkie Ğlizgacze osadzone w jednym koĔcu obrotowo w nadlewie
obudowy, podczas gdy w poáowie dáugoĞci są one unoszone
Ğrubą. Napinacze mogą byü dostĊpne dopiero po zdjĊciu pokrywy obudowy áaĔcucha sprzĊgáowego lub teĪ mogą byü
dostĊpne z zewnątrz. W pierwszym przypadku regulacjĊ moĪna
przeprowadziü przy jednoczesnej kontroli napiĊcia áaĔcucha,
którego ugiĊcie powinno siĊ zawieraü w granicach 15 – 20
mm. W drugim przypadku regulacjĊ przeprowadza siĊ przez

Rys. 4. RĊczna regulacja naciągu
áaĔcucha sprzĊgáowego.

zluzowanie przeciwnakrĊtki, wkrĊcenie Ğruby unoszącej Ğlizgacz aĪ do caákowitego napiĊcia áaĔcucha, co moĪna poznaü
po oporze podczas wkrĊcania Ğruby, a nastĊpnie odkrĊcenie
Ğruby o pewną liczbĊ obrotów (np. ½lub 1) i wreszcie zakr Ċcenie przeciwnakrĊtki.
RegulacjĊ napiĊcia áaĔcucha przeprowadza siĊ po przebiegu okoáo 8000—
10 000 km.
NaleĪy pamiĊtaü, aby w rozwiązaniach wyposaĪonych
w napinacze áaĔcucha ze wzglĊdu na moĪliwe zmniejszenie
zuĪycia Ğlizgacza. stosowaü áaĔcuchy o páytkach ogniw zbliĪonych ksztaátem do prostokąta, a nie „ósemki”, tak jak jest to
w wiĊkszoĞci áaĔcuchów.
Zerwanie áaĔcucha sprzĊgáowego, pĊkniĊcia tulejek itp.
są zjawiskami wyjątkowymi, mogącymi nastąpiü przy niskiej
jakoĞci materiaáu, z którego jest wykonywany áaĔcuch, lub jego
znacznym zuĪyciu. Zerwanie áaĔcucha koĔczy siĊ czĊsto rozbiciem obudowy silnika lub pokrywy sprzĊgáa.
W silnikach czterosuwowych, w których wylot rurki
przewietrzania skrzyni korbowej odprowadzony jest do obudowy áaĔcucha sprzĊgáowego, moĪna jeszcze zaobserwowaü
specjalny rodzaj zuĪycia, a mianowicie miejscowe, korozyjne
nadĪeranie lub rdzewienie kóá áaĔcuchowych i elementów
áaĔcucha. NadĪeranie to jest wynikiem korozyjnego dziaáania
resztek spalin, przedostających siĊ spod táoka do skrzyni korbowej, i jest szczególnie intensywne podczas uĪytkowania
motocykla w dni zimne, zwáaszcza przy czĊstych przerwach
pracy silnika. Opisane nadĪerki i rdzewienie áaĔcucha oraz kóá
nie są specjalnie szkodliwe, jeĪeli nie nastąpiáo jeszcze nadmierne osáabienie páytek lub tulejek áaĔcucha oraz zĊbów kóá.
Ciąg dalszy nastąpi.

Rys. 3. Sprawdzanie prawidáowoĞci ustawienia
kóá áaĔcuchowych.

Z ksiąĪki inĪ. T. Majewskiego
pt.: „Niedomagania motocykli”
Wybraá i adiustowaá do potrzeb MMH

Piotr „Besa” Czech.
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Kalendarz imprez

IMPREZY PRM ’2009
TERMIN

MIEJSCE

23-24.01.

Danków

18.04.

CzĊstochowa
(lub okolice –
jeszcze siĊ
zobaczy)

18-19.04.

Jasna Góra –
CzĊstochowa

Pogrubioną czcionką zaznaczono imprezy tylko dla motocykli zabytkowych.
NAZWA
ORGANIZATOR
KONTAKT
I RODZAJ IMPREZY
(0048) 503 965 244 - Nawrot,
Zakon Motocyklowy
„PASZTETTREFFEN”
(0048) 668 308 805 - Parys
„Night Rider”
zlot ogólny
E-mail: night.rider@op.pl
– Gorzów Wlkp.
www.nightrider.com.pl
042 681 33 24 - Piotr
SPOTKANIE PREZYDENTÓW
lub w dniu imprezy 0502 289 179 PRM
Sekretariat RK PRM
Krysia
rozszerzone zebranie Rady
E-mail: besa@tlen.pl
Koordynacyjnej
www.prm.riders.pl
Stowarzyszenie
022 635 06 71 – Wiktor,
JASNA GÓRA 2008
„MiĊdzynar. Motoc.
lub 042 681 33 24 – Piotr
ROZPOCZĉCIE SEZONU PRM
Rajd KatyĔski” oraz
E-mail: vwegrzyn@yahoo.com
zjazd gwiaĨdzisty
Klub Motocyklowy
lub besa@tlen.pl
IPA „Knight Riders”
www.prm.riders.pl
(0048) 503 965 244 - Nawrot,
„KISZKA WIOSENNA”
Zakon Motocyklowy
(0048) 668 308 805 - Parys
zlot ogólny (klubowe otwarcie
„Night Rider”
E-mail: night.rider@op.pl
sezonu)
– Gorzów Wlkp.
www.nightrider.com.pl

18-19.04.

Gorzów Wlkp.

08-09.05.

àódĨ,
stadion KS
„Start”

MOTO WETERAN BAZAR
bazar

Jacek KopczyĔski
& „No 1 Club” - àódĨ

Tel/fax: 042 2054433,
lub kom: 0602 32 88 37 - Jacek

Fryszerka
k. Inowáodza.

XXI RAJD „HUBAL”
rajd turystyczno-nawigacyjny
i motocyklowa
runda MPPZ

Automobilklub
àódzki
KMW „No 1 Club”

042 681 33 24 - Piotrek,
E-mail: besa@tlen.pl

Lipiec dokáadny
termin
póĨniej

Wronczyn

VIII ZLOT MOTOCYKLOWY
„GAWRA- 2009”
zlot ogólny

BMZW „Grizzlies”

0506 80 22 27 - Rumcajs
lub 0660 950 936
E-mail: rruummccaajjss@wp.pl
www.grizzliesklub.za.pl

03-04.07.

àódĨ,
stadion KS
„Start”

MOTO WETERAN BAZAR
bazar

Jacek KopczyĔski
& „No 1 Club” - àódĨ

11-13.07.

Inowrocáaw

V ZLOT „NA SOLI”
zlot ogólny

„Rider’s Club
Inowrocáaw”

22-24.05.

17-19.07.

Wysoka k.
Gorzowa Wlkp.

30.07.-02.
08.

Tarnów –
Klikowa

21-23.08.

28-30.08.

Krotoszyn

Koáo

XI RAJD „100 MOSTÓW”
zlot ogólny + rajd turystyczny
ZLOT NIEPODLEGàOĝCIOWY
(70 rocznica wybuchu II Wojny
ĝwiatowej)
zlot ogólny
XXII OGÓLNOPOLSKI ZLOT
MOTOCYKLI
CIĉĩKICH I WETERANÓW
zlot ogólny
KOàO BLUESA FESTIWAL
zlot ogólny

Zakon Motocyklowy
„Night Rider”
– Gorzów Wlkp.

TKM „Wataha”

„Oldtimers” Krotoszyn

„Backfire” (ex Koáo
Motocykla) - Koáo
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29.08.14.09.

WarszawaKatyĔ-...Warszawa

IX MIĉDZYNARODOWY
MOTOCYKLOWY
RAJD KATYēSKI
rajd turystyczny

Stowarzyszenie
„MiĊdzynar. Motoc.
Rajd KatyĔski”

022 635 06 71,
Fax.: 022 831 02 60.
E-mail: vwegrzyn@yahoo.com
www.rajdkatynski.net

11-12.09.

àódĨ,
stadion KS
„Start”

MOTO WETERAN BAZAR
bazar

Jacek KopczyĔski
& „No 1 Club” - àódĨ

Tel/fax: 042 6644433,
lub kom: 0602 32 88 37 - Jacek

11-13.09.

Ozorków
k. àodzi

II-MIĉDZYNARODOWY ZLOT
TRAJEK, MOTOCYKLI
TURYSTYCZYCH
I WIDLASTYCH
zlot ogólny

Bogdan Skonieczka
& „Easy Rider”
– Ozorków

0502 02 34 04 - Bogdan
E-mail: marynarz@bitserwis.pl
www.marynarz. bitserwis.pl

03-04.10.

Gorzów Wlkp.

„KISZKA SEZONU”
zlot ogólny (klubowe zamkniĊcie
sezonu)

Zakon Motocyklowy
„Night Rider”
– Gorzów Wlkp.

(0048) 503 965 244 - Nawrot,
(0048) 668 308 805 - Parys
E-mail: night.rider@op.pl
www.nightrider.com.pl

24.10.

àódĨ

XXXIII KONGRES ZARZĄDÓW
KLUBÓW PRM

Rada Koordynacyjna

042 681 33 24 - Piotr
E-mail: besa@tlen.pl
www.prm.riders.pl

POLSKI RUCH MOTOCYKLOWY ZAPRASZA!!!
Organizatorów imprez z POLSKIEGO RUCHU MOTOCYKLOWEGO prosimy
o zgáaszanie imprez do oficjalnego kalendarza PRM.

INNE POLECANE IMPREZY ’2009
TERMIN

29-31.05.

MIEJSCE

NAZWA
I RODZAJ IMPREZY

MiĔsk Maz.

XIV MAZOWIECKI RAJD
WETERANÓW SZOS
MAGNET 2007 rajd motocykli
zabytkowych

Wrocáaw

MIĉDZYNARODOWY ZLOT
HONDY GOLD WING zlot
specjalistyczny
tylko dla Hond GL1000-1800

014 622 38 97 lub kom. 0501 149 593
E-mail: prezes@wataha.strefa.pl
www.wataha.strefa.pl
0602 13 86 45 – Jerzy
lub 0505 17 58 75 – Jacek
E-mail: oldtimers@oldtimers.net.pl
www.oldtimers.net.pl
063 261 68 16 lub
0601 74 32 61 – Sylwek
E-mail: motozbyt1@vp.pl
www.kolomotocykla.pl

KONTAKT

KDM „Magnet” MiĔsk Maz.

0500278976
– Daniel Gągol,
(025) 758 2586 – Maciej Cichocki
lub 0502234179 – Wojciech Choáuj
E-mail: danielgagol4@wp.pl

13-15.08.

Tel/fax: 042 6644433,
lub kom: 0602 32 88 37 - Jacek
0691 727 172 – Skrobek,
0501 183 138 - Hrabina
E-mail: skrobekrci@wp,pl
www.rcinowroclaw.com.pl
(0048) 503 965 244 - Nawrot,
(0048) 668 308 805 - Parys
E-mail: night.rider@op.pl
www.nightrider.com.pl

ORGANIZATOR

Gold Wing Club of
Polnd

032 210 00 89 –Tomek lub Sylwia.
E-mail: tomsn@wp.pl
www.gwc.pl

MISTRZOSTWA POLSKI POJAZDÓW ZABYTK. ’2009
TERMIN

MIEJSCE

15-17.05.

Stalowa Wola

21-24.05.

Wisáa

22-24.05.

Fryszerka
k. Inowáodza

28-31.05.

Lublin

18-21.06.

Rzeszów

NAZWA
I RODZAJ IMPREZY
I RUNDA MPPZ
rajd samochodowo-motocyklowy
II RUNDA MPPZ
XXXII ĝLĄSKI RAJD POJ.
ZAB.
rajd samochodowo-motocyklowy
II RUNDA MPPZ – motocykle
XXI RAJD „HUBAL”
rajd motocyklowy
IV RUNDA MPPZ – XXIV
LUBELSKI RAJD POJ. ZAB.
rajd samochodowo-motocyklowy
VI RUNDA MPPZ
rajd samochodowo-motocyklowy

ORGANIZATOR

KONTAKT

Automobilklub
Stalowa Wola

Automobilklub Stalowa Wola
ul. Ofiar Katynia 28 a
37-450 STALOWA WOLA

Automobilklub
ĝląski

Automobilklub ĝląski
ul. Stanisáawa 4
40-014 KATOWICE

Automobilklub
àódzki
KMW „No 1 Club”

042 681 33 24 - Piotrek,
E-mail: besa@tlen.pl

Automobilklub
Lubelski
Automobilklub
Rzeszowski

MOTOCYKL MOJE HOBBY 1/2009

Automobilklub Lubelski
ul. Póánocna 22 A
20-064 LUBLIN
Automobilklub Rzeszowski
ul. WyspiaĔskiego 2
35-111 RZESZÓW
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Kalendarz imprez

18-21.06.

àajs k. Nowej
Wsi (gmina
Purda)

25-28.06.

Wieliczka

02-05.07.

Warszawa

09-12.07.

Szczyrk

27-30.08.

CzĊstochowa

VI RUNDA MPPZ – motocykle
XXXIII ROTOR RAJD
rajd motocyklowy
VII RUNDA MPPZ – RAJD
„KRAK”
rajd samochodowo-motocyklowy
VIII RUNDA MPPZ
OBCHODY 100-LECIA A.P.
rajd samochodowo-motocyklowy
IX RUNDA MPPZ
XXXII BESKIDZKI
RAJD POJ. ZAB.
rajd samochodowo-motocyklowy
X RUNDA MPPZ
rajd samochodowo-motocyklowy

Klub MiáoĞników
Weteranów „Rotor”
Automobilklub
Krakowski
Automobikjkub
Polski - Warszawa

Klub MiáoĞników Weteranów
„Rotor”
ul. Sucharskiego 3/30
10-694 OLSZTYN
Automobilklub Krakowski
ul. Na Barciach 6
31-423 KRAKÓW
Automobilklub Polski
ul. PaĔska 85
00-834 WARSZAWA

Automobilklub
Beskidzki

Automobilklub Beskidzki
ul. Kazimierza Wlk. 1
43-300 BIELSKO-BIAàA

Automobilklub
CzĊstochowski

Automobilklub CzĊstochowski
ul. Krakowska 31,
42-200 CZĉSTOCHOWA

XI RUNDA MPPZ
XXXVI POZNAēSKI
Automobilklub Wielkopolski
Automobilklub
03-06.09.
PoznaĔ
MIĉDZYNARODOWY RAJD
ul. Towarowa 35/37
Wielkopolski
POJ. ZAB.
61-896 POZNAē
rajd samochodowo-motocyklowy
Imprezy te są organizowane pod egidą GàÓWNEJ KOMISJI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH przy ZG PZM
wg regulaminu MPPZ, którego aktualną wersjĊ opublikujemy w biuletynie, jak zostanie ona ogáoszona.
Regulamin bĊdzie moĪna teĪ znaleĨü w internecie na stronie: www.pzm.pl
Dodatkowe informacje: Pani ElĪbieta Wáodarczyk, Zarząd Gáówny PZM, ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa,
tel.: 022 849 93 61, E-mail: turystyka@pzm.pl
UAKTUALNIONO 12 STYCZNIA 2009 R.

POMAGAJMY SOBIE POMAGAJMY SOBIE POMAGAJMY SOBIE
0DSTĄPIĉ b. tanio
czĊĞci do MZ „Jaskóáka” (lub Trophy):
rama, koáa, báotniki.
POSZUKUJĉ: magdyna marki LUCAS
z 3-szczotkową prądnicą (nierozbieralnego, najstarszego typu)
– patrz poniĪej.

POMAGAJMY SOBIE

ZAMIENIĉ: prądnicĊ dwuszczotkową
LUCAS (od magdyna z II poáowy lat 30tych) na prądnicĊ trzyszczotkową (kompletną). Dodam gratis oryginalny regulator napiĊcia LUCAS-a.
Piotr „Besa” Czech,
àódĨ, ul. Starogardzka 13, 93-491 àódĨ,
tel.: 042 681 33 24,
lub E- mail: besa@tlen.pl

Motocykle zabytkowe bardziej i mniej znane
DokoĔczenie ze str. 16

47

DZIECKO Z NIEPRAWEGO ÙOĉA

Kierownica wraz z wiatrochronem moĪe zostaü záoĪona
do poziomu górnej páaszczyzny zbiornika paliwa. Lekkie siodeáko Lycette, na 12-calowej rurze moĪe byü opuszczone do
tego samego poziomu. Gdy istniaáa taka potrzeba Papoose,
mógá byü záoĪony do paczki mieszczącej siĊ w bagaĪniku samochodu. Maksymalna szybkoĞü Papoose Glena Hartzella
(który, czasem, nim jeĨdzi), wynosi ok. 30 mph (48 km/h).

W powojennej Wielkiej Brytanii bliĨniak Papoose’a,
Corgi, sprzedaá siĊ dobrze do czasu aĪ produkcja peánowymiarowych motocykli i samochodów osiągnĊáa wielkoĞci stosowne
do popytu. Corgi byá tam faktycznie na tyle popularny, Īe specjalny dedykowany mu maáy wózek boczny zostaá opracowany
i byá z powodzeniem sprzedawany. Po drugiej stronie oceanu,
jednak, byáo caákiem przeciwnie. Papoose nigdy nie uzyskaá
popularnoĞci, i wáaĞciwie nie wiadomo ile sztuk faktycznie
zostaáo sprzedanych. Historyk zajmujący siĊ Indianami, Harry
Sucher twierdzi Īe byáa to liczba zaledwie kilkudziesiĊciu.

Glen Hartzell trzyma ten, zaledwie trochĊ podrapany,
oryginalny, nigdy nie restaurowany egzemplarz w swoim sklepie – warsztacie, w eksponowanym miejscu, wraz z nagradzanymi za jakoĞü odrestaurowania egzemplarzami innych Indianów. Hartzell i jego gáówny mechanik Ray Caputi przyjmują
wszelkie zlecenia na obsáugĊ i odbudowĊ legendarnych Chiefów i Scoutów 101, ale Papoose teĪ jest Indianem i to miejsce
mu siĊ jak najbardziej naleĪy.
Zainteresowanych bardziej szczegóáowymi informacjami o Papoose i jego brytyjskich przodkach, odsyáam do ksiąĪek: „British Motorcycles of the 1940s and 1950s” Roya Bacona, „Illustrated Indian Motorcycle Buyer's Guide” Jerry’ego
Hatfielda i „The Iron Redskin” Harry’ego V. Suchera (wszystkie dostĊpne w TAM Communications). Glena Hartzella moĪecie spotkaü w jego interesie: „The Indian Reservation”, Route 100, Dept. IMI, Bechtelsville, Perm., 19501. USA. JeĪeli
piszecie po informacje, wysyáajcie bon powrotnej opáaty miĊdzynarodowej – do nabycia w urzĊdzie pocztowym.
Tekst i fotografie - Bob Rimel.
Táumaczyá Hieronim Denisko.
Artykuá pochodzi z amerykaĔskiego czasopisma
„Indian motorcycle ilustrated”
z maja 1995 r.
Tytuá oryginalny „Papoose on the loose”.

RADA KOORDYNACYJNA PRM 2007 - 2011
Prezydent Ruchu
Tadeusz "Mercedes" TymiĔski,
tel.: 0602 26 29 14
e-mail: zep@onet.eu
Vice Prezydent
Krzysztof "Gepard" Biaáek,
tel.: 0 509 70 03 44
e-mail: krzysztof@knightriders.pl

Vice Prezydent
Czesáaw Frejer,
tel.: 0 602 31 23 55
e-mail: metalplast13@wp.pl

Vice Prezydent
Sylweriusz àukomski
tel.: 0601 74 32 61
e-mail: motozbyt1@vp.pl

Sekretarz Rady Koordynacyjnej
i Biuletyn "Motocykl - Moje hobby"
Piotr „Besa” Czech,
tel.: (0 42) 681 33 24
e-mail: besa@tlen.pl

Webmaster - Forum admin
Kacper "Kac" Zytke,
GG: 1101008
e-mail: kac@militaria.lodz.pl

Znaczki PRM
i akcja "Serce na koáach"
Czesáaw Frejer (kontakt - patrz obok).

www.prm.riders.pl
MOTOCYKL MOJE HOBBY 1/2009

MOTOCYKL MOJE HOBBY 1/2009

Niekomercyjny biuletyn motocyklowy

Motocykl Moje Hobby
ul. Starogardzka 13, 93-491 àódĨ,
e-mail: besa@tlen.pl
www.prm.riders.pl

