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Specjalistyczny biuletyn sponsorowany przez

ZARZ D G ÓWNY

POLSKIEGO  ZWI ZKU
 MOTOROWEGO

NA OK ADCE:   Taki Indian 347 by  do kupienia na stoisku serwisu „Oldtimera” ma ódzkim bazarze                             we wrze niu ubieg ego roku.

Dwadzie cia dwa lata stukn y naszemu biuletynowi – witamy
w XXIII roczniku. Jak zwykle, przy takiej zmianie numeracji,
mamy dla Was noworoczne serdeczno ci. Przede wszystkim, y-
czymy Wam spe nienia marze  – tak e tych najskrytszych. Niech
zdrowie Wam dopisuje, humor nie opuszcza, drogi b d  bez dziur
i wybojów, nawierzchnie suche, winkle dobrze wyprofilowane,
maszyny niezawodne a szybko ci bezpieczne. Niech ludzie b d  dla
Was mili, dziewczyny pi kne, serwisanci uczciwi, szefowie wyro-
zumiali, podw adni sumienni, przyjaciele szczerzy, wrogowie nie-
gro ni ... Paliwo niech tanieje, a olej niech zawsze b dzie obecny
w Waszych karterach i ...  w Waszych g owach. Bez wycieków!
Zatem pokrótce: DO SIEGO ROKU!

Ten rocznik zaczynamy z nieco mniejszym zad u eniem ni  po-
przedni, ale wci  jeszcze trzeba odrobi  prawie 2000 z  strat
z poprzednich lat. Mamy nadziej , e nasz wierny sponsor, Zarz d
G ówny PZM  wesprze nas nieco hojniej ... Ech, eby tak wreszcie
starczy o nam rodków na bezproblemowe wydanie ca ego roczni-
ka, bez prywatnych po yczek i tego ci g ego biadolenia...

W tym miejscu chcemy te  zaapelowa  o pomoc, do Was, Dro-
dzy Czytelnicy. Propagujcie nasz biuletyn. Im wi cej Was b dzie,
tym atwiej b dzie nam „zwi za  koniec z ko cem”. Szczególnie
apelujemy do bogatszych klubów, aby prócz PRM-owskiej sk adki,
zaprenumerowa y kilka roczników biuletynu dla swoich cz onków.
Prenumerata mo e by  podzi kowaniem dla wyró niaj cych si
dzia aczy klubowych, albo nagrod  na imprezie.  Prosimy, pomy l-
cie o tym.

A póki co, yczymy Wam mi ej lektury

Specjalistyczny, niekomercyjny (non-profit) biuletyn moto-
cyklowy, po wi cony motocyklom zabytkowym i klasycz-
nym, historii motoryzacji oraz sprawom POLSKIEGO
RUCHU MOTOCYKLOWEGO. Wydaje Piotr Czech przy
pomocy organizacyjnej i technicznej Automobilklubu ódz-
kiego. Redaguje zespó  pod kierownictwem Piotra Czecha.
Druk: Firma poligraficzna GRAPH, ul. Rewolucji 1905r. 36,
90-213 ód , tel. 042 630 87 96.

ADRES REDAKCJI : ul. Starogardzka 13,  93-491 ÓD
TELEFON:  042 681 33 24 E – MAIL: besa@tlen.pl

INTERNET: http://www.prm.riders.pl/php/mmh.php

WARUNKI PRENUMERATY

Sk adka na ca y rocznik 2009 biuletynu (6 numerów)
wynosi 80 z .  Sk adk  prosimy przes a  zwyk ym
(!) przekazem pocztowym na adres redakcji. Na od-
wrocie, w „miejscu na korespondencj ” nale y poda
czytelnym pismem dok adny adres odbiorcy
i którego rocznika dotyczy wp ata. S  dost pne nie-
które starsze roczniki. Aby naby  np. rocznik 2008
lub zamówi  inne archiwalia, nale y skontaktowa
si  z redakcj  e-mailem, telefonicznie lub listownie
i upewni  si , czy poszukiwane roczniki, lub numery
s  dost pne. Biuletyny wysy amy poczt .

OG OSZENIA I REKLAMY : og oszenia drobne - dla pre-
numeratorów bezp atnie; dla innych osób 15 z  od og oszenia.
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G ówna Komisja Pojazdów Zabytkowych PZM (GKPZ)
swoj  Narad rodowiskow  zorganizowa a, ju  tradycyjnie,
w Nadarzynie ko o Warszawy. Pod koniec ka dego roku takie
narady robi  wszystkie g ówne komisje z poszczególnych
dziedzin dzia alno ci statutowej PZM. S  one odpowiednikami
PRM-owskich kongresów i maj  za zadanie podsumowanie
minionego sezonu oraz zaplanowanie przysz orocznych dzia-
a . W pi tek, 28 listopada ubieg ego roku, do Nadarzyna zje-

chali si  wi c dzia acze z automobilklubów i klubów motoro-
wych PZM, prowadz cych dzia alno  w dziedzinie zabytko-
wej motoryzacji, cho  nie ze wszystkich. Niestety, nie by o tam
adnego przedstawiciela motocyklistów. Koszt udzia u by

spory (hotel, dojazd) i nie wszystkie automobilkluby i kluby,
prowadz ce t  dziedzin  dzia alno ci, by o sta  na wys anie
tam swoich delegacji. Nie sta  by o te  naszej redakcji i poje-

chali my dopiero
na uroczyste za-
ko czenie sezonu
GKPZ w War-
szawie – dzie
pó niej, w sobo-
t , 29 listopada.

Go ciny udzieli  AP Warszawa a g ównym celem tej
uroczysto ci by o oficjalne og oszenie wyników Mistrzostw
Polski Pojazdów Zabytkowych i wr czenie pucharów zwyci z-
com: indywidualnym zawodnikom i dru ynom klubowym.

W edycji ’2008 MPPZ po raz pierwszy klasyfikacj  kie-
rowców prowadzono a  w pi ciu kategoriach pojazdów: moto-
cykli „Pre-45”, motocykli „Post-45”, oraz samochodów „Pre-
45”, samochodów „Post-45” i samochodów „Post-65”. Doda-
nie klasyfikacji „Post-65” w samochodach jest wynikiem
wzrostu ilo ci zawodników startuj cych na powojennych za-
bytkach. W motocyklach taka klasa nie jest jeszcze potrzebna
cho  i tu, ju  po raz drugi z rz du, notowany jest stopniowy
wzrost zainteresowania mistrzostwami. W obu klasach moto-
cyklowych sklasyfikowano 23-ech zawodników z 10-ciu klu-
bów 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 motocykli ci zdobyli 5 pucha-
rów: jeden w klasie  „Pre-45” (tylko dla Mistrza), trzy w klasie
„Post-45” oraz za „Motocykl Zabytkowy Roku”.

PONI EJ:  Pan Wiceprezes ZG PZM,  Stanis aw Reterski, jest znany
naszym czytelnikom i dzia aczom PRM-u z naszych kongresów.
Tu zaszczyci  obecno ci  uroczysto  rozdania nagród w MPPZ.



4                                                                                                                      Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych

MOTOCYKL MOJE HOBBY   1/2009

NA SAMEJ GÓRZE: Sala Automobilklubu Pol-
skiego w Warszawie. Od lewej siedz : p.
El bieta W odarczyk, si a biurowa ZG
PZM maj ca pod sw  piecz  mi dzy in-
nymi mi o ników pojazdów zabytkowych,
oraz Wiceprezes  ZG PZM p. Stanis aw
Reterski a dalej ju  nasz, „Motocyklowy
k cik”.

POWY EJ:  Kolega Józef Gucwa z Automobil-
klubu Podkarpackiego odebra  dyplom
i statuetk  PZM za zaj cie III miejsca
w klasyfikacji „Pre-45”. W tej klasyfikacji
sklasyfikowano tylko 5-ciu zawodników
a wi c wg Regulaminu MPPZ  pucharem
uhonorowano tylko zdobywc  I miejsca.

PO PRAWEJ:  Kol. Jacek Brudnicki wywalczy
tytu  Wicemistrza Polski a kol. Arkadiusz
Lubarski – II Wicemistrza Polski w klasy-
fikacji motocykli „Post-45”. Obaj starto-
wali w barwach Automobilklubu Ziemi
P ockiej i obaj na Junakach M10.

Trzeba tu podkre li , e niezupe nie
zgodnie z obowi zuj cym regulaminem,
w tych Mistrzostwach klasyfikuje si  tylko
uczestników z klubów zrzeszonych

w PZM. Ale NIGDZIE w tym regulaminie nie jest napisane,
e tylko zawodnicy z klubów zrzeszonych w PZM mog

by  tu klasyfikowani. Musz  by  tylko cz onkami klubów.
Przewa aj ca wi kszo  motocyklistów je d cych zabyt-
kami nale y do ma ych, lokalnych klubów – stowarzysze
zwyk ych, nie mog cych by  cz onkami PZM, ale nale -
cych do PRM. Dzia acze GKPZ nie klasyfikuj  tych za-
wodników – to jest wg naszej redakcji nad-interpretacja.
Polski Ruch Motocyklowy od wielu ju  lat postuluje, aby
dopu ci  do mistrzostw te  uczestników z klubów PRM.
Nie trzeba zmienia  regulaminu a tylko logicznie go inter-
pretowa . Panowie z GKPZ-tu – prosz  – pomy lcie sen-
sownie i sko czcie z tymi dziwacznymi uprzedzeniami.

Tytu y „Automobila Roku” i „Motocykla Zabytko-
wego Roku” przyznawane s  nowo odbudowanym maszy-
nom, bior cym udzia  w mistrzostwach po raz pierwszy.
Pisz cy te s owa – jako V-komandor, s dzia g ówny rajdu
„Hubal’2008” – wnioskowa  przyznanie tego tytu u dwóm
motocyklom: Zündappowi KS750 z 1943 r. kol. Paw a
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Czeka y z Automobilklubu Sto ecznego
„MAK” oraz Jawie 250 Perak z 1959 r. kol.
Andrzeja Stasika z klubu „Rotor” Olsztyn.
Niestety, tylko pierwszy motocykl zyska
uznanie kolegów z GKPZ, podczas gdy „Au-
tomobilami Roku” zosta y a  trzy samochody.
Ciekawe jakimi kryteriami si  kierowano
odrzucaj c, kandyduj c  do tytu u, Jaw .

POWY EJ:  Od lewej: kol. Wojciech wi tek, kol.
Emilia wi tek i kol. Marian Kostulski –
wszyscy z Automobilklubu l skiego w Kato-
wicach – IV i V miejsce w „Post-45”.

PONI EJ :  Przewodnicz cy GKPZ kol. Micha  Szum-
ski wr cza kol. Emilce Marczak puchar z ty-
tu em „Motocykla Zabytkowego Roku” dla
kol. Paw a Czeka y z A.S. „Mak”. Emilka
otrzyma a te  ma y pucharek i prezent rze-
czowy od GKPZ jako najm odsza uczestniczka
(pilot) w tegorocznej edycji MPPZ.

Zwyci stwo braci Grochowskich w obu
klasyfikacjach motocyklowych powa nie

wzmocni o punktowo pozycj  ich macierzystego Automobil-
klubu Lubelskiego. Zdoby  on w tym sezonie tytu  Dru yno-
wego Mistrza Polski Pojazdów Zabytkowych.

W rozdaniu nagród uczestniczy  Wiceprezes Zarz du
G ównego PZM pan Stanis aw Reterski, dobrze nam znany te
z kongresów PRM. Oficjalnie wr cza  nagrody. Dla Mistrzów
Polski przygotowano pi kne puchary i bia o-czerwone szarfy
ze stosownymi napisami. Niewiele mniej wystawne puchary
otrzymali wicemistrzowie, kierowcy automobili, do trzecich
miejsc w ka dej klasie, zespo y klubowe oraz piloci.

WYNIKI MPPZ ’2008 - MOTOCYKLE

Klasyfikacja indywidualna w kategorii motocykli „Pre-1945”

Miejsce Imi  i nazwisko Klub Motocykl Rok

Mistrz Polski
Arkadiusz

Grochowski
A. Lubelski DKW BM200 1933

2. miejsce Pawe  Czeka a
A. Sto eczny

„MAK”
Zündapp
KS750

1943

3. miejsce Józef Gucwa A. Podkarpacki NSU OSL 351 1938

4. miejsce Wojciech Lipiszko
„Moto Retro”

Bia ystok
NSU OSL 251 1942

5. miejsce Andrzej Awramiuk
„Moto Retro”

Bia ystok
H-D

WLA
1942

Klasyfikacja indywidualna w kategorii motocykli „Post-1945”

Miejsce Imi  i nazwisko Klub Motocykl Rok

Mistrz Polski
Karol

Grochowski
A. Lubelski I  49 1956

Wicemistrz
Polski

Jacek Brudnicki A. Ziemi P ockiej Junak M10 1962

II Wicemistrz
Polski

Arkadiusz Lubarski A. Ziemi P ockiej Junak M10 1965

4. miejsce Wojciech wi tek A. l ski AWO 425 1956

5. miejsce Marian Kostulski A. l ski
WFM Osa

M52
1964

6. miejsce Mariusz Maciejewski A. l ski Junak M10 1962

7. miejsce Maciej Olszewski A. Ziemi P ockiej Junak M10 1964

8. miejsce Robert Borowicz A. Wielkopolski WSK 125 1971

9. miejsce Henryk Górecki A. Ziemi P ockiej M72 1955

10. miejsce
Wojciech

Ku mierowski
„Moto Retro”

Bia ystok
M72 1958

11. miejsce Micha  Siemi ski A. Kielecki AWO 425 1956

12. miejsce Jakub Nowakowski
„Moto Retro”

Bia ystok
M72 1960

13. miejsce Piotr Grz da A. l ski Junak M10 1963

14. miejsce Patryk Lipina A. l ski MZ TS250/1 1978

15. miejsce Andrzej Stasik „Rotor” Olsztyn
Jawa 250

Perak
1959

16. miejsce Zbigniew M y czak A. Wielkopolski SHL M11W 1968

17. miejsce Adam Lipka „Rotor” Olsztyn BMW R90/6 1974

18. miejsce Dariusz Wojtkowski „Rotor” Olsztyn
Yamaha
XS 400

1980

Tytu  „Motocykl zabytkowy roku”

Motocykl Rok W a ciciel Klub

Zündapp KS 750 1943 Pawe  Czeka a
A. Sto eczny

„MAK”
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Na zako czenie serdecznie gratuluj
Mistrzom Polski w obu motocyklowych
klasach: kol. Arkadiuszowi Grochowskiemu
w kategorii „Pre-45” i kol. Karolowi Gro-
chowskiemu w „Post-45”. Gratuluj  te
Wicenistrzom Polski i pozosta ym nagro-
dzonym...

OBOK:  Ci, którzy praktycznie decyduj  o zabyt-
kach motoryzacji w Polskim Zwi zku Mo-
torowym, czyli cz onkowie G ównej Komisji
Pojazdów Zabytkowych PZM. Niestety, nie
ma w tym gronie adnego czynnego moto-
cyklisty – nie dziwi wi c, e zagadnienia
zwi zane z motocyklami znajduj  tu ma o
nale nego zrozumienia.
Tu GKPZ, wykorzystuj c okazj  jakim
by a ta uroczysto , obraduje nad przysz o-
rocznym kalendarzem imprez.

PONI EJ: Pami tkowe zdj cie motocyklistów
bior cych udzia  w uroczysto ci.

Szkoda tylko, e nagrodzeni motocykli ci nie stawili si
w komplecie na tej uroczysto ci. Osobi cie odebrali nagrody
tylko koledzy: Pawe  Czeka a i Józef Gucwa – popularne statu-
etki PZM i dyplomy za, odpowiednio, II i III miejsce w klasy-
fikacji „Pre-45”;  Jacek Brudnicki – puchar Wicemistrza Polski
w klasie „Post-45”; Arek Lubarski – puchar II Wicemistrza
w tej samej klasie; oraz Wojciech wi tek i Marian Kostulski –
statuetki i dyplomy za, odpowiednio, IV i V miejsce w „Post-
45”. Wierz , e wa ne obiektywne przyczyny spowodowa y t
absencj .

Bardzo mi ym akcentem by o uhonorowanie puchar-
kiem, dyplomem i drobnym upominkiem niespe na 10-letniej

Emilii Marczak, najm odszej uczestniczki tegorocznych mi-
strzostw. Na rajdzie „Hubal’2008” i „Rotor’2008” by a pilotem
kol. Paw a Czeka y.

Na zako czenie, przygotowano dla uczestników trady-
cyjny pocz stunek. Kanapki, sa atki, ciasta .. a do popicia ka-
wa, herbata, soki.

Tekst Piotr „Besa” Czech,

Zdj cia: Krystyna Jusis

i Piotr Czech.
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„Przychodzi facet do wiejskiego warsztatu mechanicznego i mówi do kowala-z otej r czki: Czy mo esz mi zrobi  kompre-
sor z tego silnika?” Tak móg by zaczyna  si  krótki kawa , jakich wiele opowiada si  przy piwku, ale to b dzie do  d uga
opowie  o czym , co wydarzy o si  naprawd . T  histori  spisa  Jim Patten dla miesi cznika „The Classic Motor Cycle”.

Zacz o si  w 1961 roku. Mark Williams by  jeszcze
dzieckiem, kiedy do Port Houn Fruit Growers – tasma skiej
spó ki rolniczej, gdzie pracowa  jego ojciec, wszed  jaki  star-
szy m czyzna, d wigaj c stary, widlasty silnik od motocykla.
Jegomo  ów zapyta , czy mog oby to by  u yte do nap du
kompresora. Odpowied  by a twierdz ca i zlecenie zosta o
z o one. Po piechu adnego nie by o i silnik zosta  odstawiony
na pó k  – mia   czeka  na „swój czas”.

MODEL „POWERPLUS” ZOSTA  W 1922 ROKU

PRZEMIANOWANY NA „STANDARD”,

EBY NIE SUGEROWA , E JEST ... MOCNIEJSZY

OD NOWOWPROWADZONEGO DO OFERTY FIRMY

MODELU  „CHIEF”.
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POWY EJ: Jako  wyko czenia Indiana jest zas ug  w a ciciela, Marka
Williamsa – wiadczy o jego umiej tno ciach i benedykty skiej
cierpliwo ci.

Miesi ce mija y, firma – niestety – upad a a kiedy staru-
szek wróci , tylko wzruszy  ramionami i powiedzia  im, eby
zatrzymali sobie ten silnik. Ojciec Marka przyniós  mechanizm
do domu i tam, zapomniany, przesta  ponad 30 lat na podsadz-
ce w k cie jego komórki, razem z innymi rupieciami.

ZADANIE NA D UGI CZAS

To by a decyzja, która mia a powa ny wp yw na Marka.
W a nie porz dkowa  obej cie ojca, gdy natrafi  na ten nie
ruszany od lat silnik. By  oczarowany, gdy zobaczy  odlan  na
karterze nazw  „Indian”. Nie mia  wówczas du ego poj cia, co
ten napis oznacza , wiedzia  tylko, e by y kiedy  takie moto-
cykle. Rozebra  urz dzenie do ostatniej rubki, wyczy ci ,
zakonserwowa  i z o y  z powrotem. Silnik by  w dobrym
stanie technicznym, mia  ciekawe rozwi zania i Mark zacz
interesowa  si  motocyklami marki Indian. Oczyma wyobra ni
ju  widzia  siebie, jad cego przez ameryka ski Dziki Zachód
na tym stalowym, jasnoczerwonym rumaku.

PONI EJ: Zniech caj cy widok. G szcz d wigni i d wigienek po prawej
stronie zbiornika paliwa, steruj cych mechanizmami sprz g a,
skrzyni biegów i dekompresatora. Jak mo na sobie z tym pora-
dzi ?!

Kiedy zacz  powa niej studiowa
fachow  literatur , odkry , e silnik
nale a  do modelu nazwanego Standard,
który wcze niej (i pó niej te
w rodowisku entuzjastów tej marki)
znany by  pod nazw  Powerplus.
Cokolwiek jeszcze mia o si  zdarzy ,
Mark ju  wiedzia , e musi swój silnik na
nowo odbudowa  do, w pe ni
dzia aj cego, Indiana Powerplus. Nie

by o jednak szans na szybkie wykona-
nie tego zadania.

Mija y lata i nagle, jak
z nieba, spad a na Marka
wiadomo  o Tasma czyku posiada-
j cym kompletn  ram  od
podobnego Indiana i troch  innych

cz ci. Co wi cej, to by o do
kupienia. Oferta Marka, opiewaj ca na

sum  300 dolarów, zosta a pocz tkowo
odrzucona, jednak po miesi cu,

w a ciciel zmi k  i zgodzi  si . Wkrótce Mark siedzia  na scho-
dach szko y, gdzie pracowa , i patrzy  na stos rupieci, który
kupi . Nie wygl da o to zach caj co, ale mia  ju  g ówne
sk adniki swojej przysz ej maszyny i praca nad ni  zacz a si
ju  na powa nie.

Oczywi cie, nie mia adnej listy cz ci ani katalogów
handlowych, a cz ci zamienne nie istnia y. Ka da informacja
by a na wag  z ota, a wiedz  zdobywa  studiuj c nieliczne
dost pne fotografie i porównuj c cz ci. O jednej prawdzie
Mark dowiedzia  si  do  wcze nie – w 1922 roku firma posze-
rzy a ram  i przemianowa a model Powerplus na model Stan-
dard. Przy bli szym sprawdzaniu zakupionej (do  przypad-
kowo) ramy, okaza o si , e by a to ta w a ciwa – poszerzona,
od modelu Standard. Ciekawe, ile Indianów by o sprzedane na
Tasmanii? Czy to mo liwe, eby w a nie ten jego silnik by
oryginalnym zespo em nap dowym zabudowanym ju  fa-
brycznie w t  ram ?

Poczta nie le zarobi a na korespondencji mi dzy Mar-
kiem a rozrzuconymi po szerokim wiecie entuzjastami India-
nów. Mimo, e kupi  jeszcze kilka brakuj cych kawa ków
metalu, to wci  by a to kropla w morzu potrzeb. Wy-

PONI EJ: Chocia  Mark uzupe ni  we w asnym zakresie w domu wiele
pokry  galwanicznych, to chrom na cylindrach zosta  zlecony pro-
fesjonalnej galwanizerni.
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bawieniem sta  si  dopiero internet. Dzi ki niemu, mo liwo ci
komunikacji wzros y niepomiernie i prace nabra y tempa.

Na skutek korozji, rama ujawni a spore ubytki – wyma-
ga a d ugiej i mudnej pracy, by doprowadzi  do
doskona o ci kszta ty oraz funkcjonalno , zanim
mo na by o pokry  j  ponownie lakierem.

NA GÓRZE PO LEWEJ:  Wszystko zacz o si  od tego, e
w 1961 r. silnik tego motocykla znalaz  si  w posiada-
niu ojca Marka Williamsa.

NA GÓRZE PO PRAWEJ: Tylne zawieszenie by o mi kkie –
na wahaczu odci onym resorkami piórowymi.

OBOK: Indian Marka Williamsa podczas odbudowy.

NA DOLE:  Model Powerplus zosta  przemianowany na
Standard, kiedy w ofercie Indian Motocycle Company
pojawi  si  model Chief.

Niektóre cz ci motocykla zachowa y si
w do  dobrym stanie, inne zupe nie przeciwnie. Na
przyk ad skrzynka na narz dzia, chocia  oryginalna,
by a mocno przerdzewia a. Mark musia  j  zrobi
ca kiem od nowa, orygina  wykorzystuj c jedynie
jako wzór. Faktycznie, Mark robi  du o rzeczy sam,
ucz c si  czynno ci z przesz o ci, dzi  ju
zapomnianych. Przyk adem jest niklowanie –
pow oki galwaniczne zosta y zrobione przez niego
w domowych warunkach. To by  jedyny sposób,
aby zrobi  to jak nale y, wg starych metod. Mark
kupi  te  tokark , frezark  i du o innych narz dzi.
Ale nabycie narz dzi to jedno a wiedza, jak ich
u y  to ca kiem co innego. Musia  si  tego
wszystkiego uczy ...

Kiedy podobny motocykl zosta  wy-
stawiony na sprzeda  w Nowej Po udniowej
Walii, Mark polecia  do Australii, by
obejrze  maszyn  – by a to dla niego bardzo
warto ciowa lekcja. Motocykl by
nadzwyczaj oryginalny i by  w posiadaniu
od nowo ci przez dziadka sprzedaj cego.
Wtedy w a nie  Mark odkry  mi dzy innymi,
e rozrusznik by  specjalnie zmieniony na

rynek Australii i innych brytyjskich dominiów
(do ruchu lewostronnego) w przeciwie stwie do

wersji ameryka skiej. Kickstarter przeniesiono na praw  stron
maszyny, wi c mo na by o z lewej strony zamontowa  wózek
boczny i nie utrudnia o to uruchamiana motocykla.



10                                                                                                                                                            Nasze „kopytka” –

MOTOCYKL MOJE HOBBY   1/2009

Ch  posu-
ni cia si  naprzód
z odbudow  ma-
szyny, pchn a
Marka do rzeczy
pozornie absurdal-
nych, tak e jego
motocykl sta  si
do pewnego stop-
nia jego w asn
konstrukcj . Na
przyk ad dorobi  ze
stali nierdzewnej
ca y szereg rub
i nakr tek o skoku
gwintu 23 zwoje na
cal i zbudowa
poprawny typ linki

szybko ciomierza
z prawid owo wy-
gl daj cym pance-

rzem. Poziom umiej tno ci tego faceta sta  si  oszo amiaj cy
po pewnym czasie. Chocia  czasem, i on musia  si  podda .
Tak by o np. z galwanicznym pokryciem cylindrów – zleci  t
robot  profesjonalnej chromowni, bo nie by  pewny, czy jego,
w domu k adziony nikiel wytrzyma temperatur  generowan
przez silnik.

NA GÓRZE: Mark Williams musia  opanowa  wiele rodzajów umiej tno-
ci, aby dobrze odbudowa  swój zabytkowy motocykl.

PO PRAWEJ: Mark Williams przy jazdach próbnych swojego odbudo-
wanego Indiana.

NA DOLE: Szybko ciomierz zosta  zdobyty przez zamian  za b otnik,
którego Mark mia  dwie sztuki. Czasami gotówka nie jest najlep-
sz  walut .

Niew tpliwie, na kilka kompromisów musia  pój .
Przedni b otnik jest od modelu Chief i b dzie on musia  s u y
do czasu, gdy jaki  orygina  zostanie znaleziony. Troch  han-
dlu wymiennego równie  mia o miejsce. Markowi potrzebny
by  szybko ciomierz; inny w a ciciel Indiana 101 potrzebowa
tylny b otnik. Ka dy mia  nadwy k  i obaj byli szcz liwi
z zamiany. Kiedy cz ci by y porównywane, wychodzi o na
jaw wiele szczegó ów konstrukcyjnych i ró nic mi dzy mode-
lami. Tutaj Mark odkry  te , dlaczego wcze niejszy model
Powerplus sta  si  nagle modelem Standard. Przyczyn  sta o
si  wprowadzenie do oferty Indiana modelu Chief, b d cego
topowym modelem – nowym, najbardziej luksusowym

i najmocniejszym.
Poniewa  nazwa
Powerplus koja-
rzy a si  ze zwi k-
szon  moc , mog a
potencjalnego kli-
enta wprowadza
w b d i zagrozi
nowemu modelowi.
I w a nie dlatego
model Powerplus
musia , ze wzgl -
dów marketingo-
wych, sta  si
modelem Standard.

Powoli, to herkulesowe zadanie, jakie postawi  sobie
Mark, zacz o stawa  si  rzeczywisto ci . Poprawny, czerwo-
ny lakier zosta  zastosowany. By o to do  kosztowne. Mark
musia  te  zap aci  a  140 dolarów australijskich, za zrobienie
z otych szparunków. Naklejki z napisami firmowymi te  by y
kupione i chocia  Mark nie jest zadowolony z ich jako ci, b d
musia y pos u y , a  lepiej wykonane kalkomanie zostan
znalezione. Podobnie rzecz si  ma z bia ymi oponami. One na
razie wygl daj  nie le, ale guma szybko p ka i kruszeje, tak e
Mark uwa a, e  trzeba b dzie je zast pi  lepszymi.

To niewiarygodnie, e ten zapomniany, le cy tyle lat
w brudzie silnik, zosta  ponownie po czony z pewn  liczb
równie zaniedbanych cz ci i da o to tak znakomity efekt:
b yszcz cy, czerwony, wy niony przez Marka motocykl. On,
co prawda,  nie zdecydowa  si  pojecha  nim na ameryka ski
Dziki Zachód, ale jazda pustymi drogami Tasmanii te  jest
godn  opcj . Jego pierwsza wycieczka po publicznych drogach
mia a miejsce w marcu 2005 r. na Indian Day w Hobart, gdzie
pojecha  jeszcze nie ca kiem sko czon  maszyn .

Chocia
naprawd  ta
maszyna mo e
by  u yta do
pi knej
i romantycznej
podró y po
kres horyzontu,
to jednak
wysoki
standard
odbudowania
czyni z niej
raczej obiekt
tylko do
pokazywania.
Nawet prze-
stawianie jej
w gara u
brudzi te
l ni ce, bia e
opony. Ale
ta maszyna
pojawi a si
ju  kilka
razy na
ró nych
pokazach
zabyt-
kowych
maszyn.
Zw aszcza
du  sensacj  by o zaprezentowanie jej podczas uroczystej
premiery filmu „The World’s Fastest Indian”.

STRACH TYM JE DZI

Jak si  tym je dzi? Musz  by  uczciwy, nie mam poj -
cia! Mia em okazj  je dzi  ró nymi dziwacznymi urz dzenia-
mi, ale tu nie by o mowy, by si  odwa y . Przejecha  si
czym  tak odmiennym od standardów i w dodatku b d cym
dzie em sztuki i sensem ycia kogo ... to zbyt du e ryzyko.
Musia bym przej  naprawd  porz dne szkolenie teoretyczne
i praktyczne... Przepustnica gazu jest sterowana lew  r k ,
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hamulec te   dzia a od klamki
na lewej stronie kierownicy.
Drugi hamulec (oba s  na
tylne ko o) masz w d wigni
pod praw  nog . Prawa r ka
zajmuje si  przyspieszaniem
lub opó nianiem zap onu.
Sprz g o mo e by  obs ugi-
wane zarówno stop  (lew )
jak i r k  (praw ), ale nie na
kierownicy a przy baku.
R czna zmiana biegów
d wigni  po prawej stronie

baku jest w zasadzie znana
w wielu starych motocy-
klach, ale to stanowczo za
ma o, aby samodzielnie spró-
bowa  jazdy. Nie! Zamiast
tego wol  pos ucha  opowie-
ci Marka i popatrzy  jak on

to robi.

W czasz paliwo, na-
st pnie przestawiasz d wi-
gni  przepustnicy powietrza
ga nika, je eli silnik jest
zimny. Wtedy powietrze jest
d awione – w czone ssanie.
Przepustnica gazu musi by
otwarta powy ej po o enia
wolnych obrotów. Zap on
powinien by  opó niony
w pobli e GMP. Teraz w -
cza si  sprz g o (je li by o

HEDSTROM i HENDEE

Zainteresowanie kolarstwem
oraz wy cigami kolarskimi za motocy-
klem sta o si  podstaw  pojawienia
si  pierwszego ameryka skiego mo-
tocykla, produkowanego seryjnie
w celu komercyjnym. Dwaj mi o nicy
tego sportu – Oscar Hedstrom i Geor-
ge Hendee – spotkali si  w 1900 r.
i za o yli w Springfield w stanie Mas-
sachusetts  firm  Hendee Manufactu-
ring Company. Z nastaniem XX wieku,
firma ta wyprodukowa a swój pierwszy
jednocylindrowy silnik o poj. skok.
225ccm i mocy 1.75 KM. i zastosowa a
go do nap du motocykla, który prak-
tycznie by  rowerem z nap dem silni-
kowym. Zbiornik paliwa, umieszczony
nad   tylnym   b otnikiem,    przywodzi
skojarzenia z wielb dem. Maszyn  szeroko reklamowano – zosta a nawet wy-
s ana do Wielkiej Brytanii na 1902 Bicycle Show. Na cze  pierwotnych miesz-
ka ców Ameryki oraz aby podkre li  jej ameryka sk  proweniencj  nazwano j
Indianem.

Do 1903 r spó ka zyska a ju  na rynku USA pewn  pozycj , kiedy przyby
jej konkurent – William Harley i bracia Davidsonowie za o yli swoj  spó k  ma-
j c  te  produkowa  motocykle. Ale pocz tkowo Harley-Davidson by  drobn
cha upnicz  firm  w porównaniu z producentem Indianów.

W 1905 roku Indian wprowadzi  jako pierwszy na wiecie pokr tne r koje-
ci kierownicy do sterowania gazem i zap onem. Pierwszy V-twin wszed  do

produkcji w 1907 r. i zosta  ulepszony w 1908. W 1909 r. rowerowa rama zosta a
zast piona specjalnie produkowan   z  rur   obejmuj c   nisko  po o ony  silnik.
Indian sta  si  motocyklem wg kryte-
riów aktualnych do dzi . Dwubiego-
wa skrzynia przek adniowa zosta a
wprowadzona w 1910 roku, wraz
z mi kkim przednim zawieszeniem.
Indian od samego pocz tku stosowa
te  nap d a cuchowy.

Rok 1911 sta  si  najwi kszym
sukcesem Indiana na polu sporto-
wym. Indiany zaj y trzy pierwsze
miejsca w s ynnym wy cigu Tourist
Trophy na Wyspie Man. By a to
ogromna promocja motocykli ze
Springfield na ca ym wiecie. Odt d

STANDARD

DANE TECHNICZNE

Rok produkcji       1922
Ø cylindrów      79,38 mm
Skok t oków    100,76 mm
Poj. skok.            997 ccm
Rozrz d        SV
Moc max.                7 KM
Nap d pierw.       a cuch
Nap d g .             a cuch
Ilo  biegów                   3
Zawieszenie prz.   wahacz
Zawieszenie tyl.    wahacz
Hamulec prz.             brak
Hamulce tyl.    b bnowe
            wewn trzny no ny
            zewn trzny r czny
Opony            drutowe 22”
Rozstaw osi        1499 mm
Masa                       181 kg
Szyb. max.        99,8 km/h

Za o yciele firmy:
George Hendee i Oscar  Hedstrom.

Zwyci zca wy cigu
Senior TT’1911
Oliver Godfrey.
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wy czone r czn  d wigni ),
skrzyni  biegów ustawia na
luz i wciska ci g o dekom-
presatora.  Nast pnie d wi-
gni rozrusznika dajemy po-
t ne kopni cie w odpo-
wiednim momencie pusz-
czaj c dekompresator. Dwa
albo trzy kopni cia powinny
pobudzi  tego V-twina do
ycia. Po ok. 30 sekundach

pracy silnika, ssanie mo e
by  wy czone.

Czas na jazd . Wy -
czamy sprz g o, stop  i blo-
kujemy przez przesuni cie
d wigni r cznej do ty u.
D wignia r czna ma hamu-
lec cierny. Nast pnie wybie-
ramy I bieg d wigni  zmiany
biegów. Teraz mo na r czn
d wigni  sprz g a powoli
przesuwa  do przodu rusza-
j c. Mo na te  wcisn
d wigni  no n  i zwolni
r czn  – rusza  popuszczaj c
stopniowo d wigni  no n .
Sprz g o r czne jest faktycz-
nie pomocnicze i do normal-
nej jazdy u ywa si  tylko
no nego. Mark twierdzi, e
to zale y od konkretnej sytu-
acji w ruchu – trzeba si  tego
praktycznie nauczy . R czne
przestawianie zap onu jest
bardzo pomocne w górzy-
stym terenie – jakiego sporo
w okolicy gdzie mieszka.
Hamowanie – tylko tylnym
ko em – pozostawia wiele do
yczenia i trzeba wcze niej

przewidywa  u ycie hamul-
ców i zachowywa  odpo-
wiedni odst p przed po-
przednim pojazdem.

Wsiadaj c na t  ma-
szyn  musimy zapomnie
o wszystkim co wspó czesne
w je dzie motocyklem. Wi -
cej – musimy si  pozby
nawet nawyków z prowa-
dzenia zabytkowych maszyn
z lat 30-tych i 40-ych. Mu-
simy przestawi  swoje my-
lenie do poziomu wcze-

snych lat 20-ych, okresu po
Pierwszej Wojnie wiatowej.
Wtedy ten Indian stanie si
maszyn  o zapieraj cej dech
mocy, rewelacyjnie por cz-
nej obs udze, i niewiarygod-
nym komforcie jazdy.

Indian by  powszechnie uwa-
any za motocykl niezwykle

mocny, wytrzyma y, dosko-
na y technicznie i nowator-
ski. Firma, jako pierwsza na
wiecie, wprowadzi a elek-

tryczne o wietlenie monto-
wane fabrycznie a nawet
elektryczny rozrusznik. To
by o w 1914 roku.

O ile adna zewn trzna
konkurencja nie by a w sta-
nie zaszkodzi  firmie, to we-
wn trzny konflikt spowodo-
wa  znaczne szkody. Naczel-
ny konstruktor Oscar Hed-
strom poda  si  do dymisji 24
marca 1913 roku i odszed
z zarz du firmy. Jako przy-
czyn  poda  wzgl dy osobi-
ste, ale rzeczywi cie mia
powa ne zastrze enia co do
kierunku  rozwoju  spó ki.
Hendee odszed  w 1916 roku,
wyczerpany przez sta e nieporozumienia z zarz dem spó ki. Wewn trzne k ótnie
odbija y si  na wynikach produkcyjnych firmy.

WEJ CIE POWERPLUSA

Charles Gustafson, prawa r ka Hedstroma, od pewnego czasu pracowa
nad nowym V- twinem z rozrz dem dolnozaworowym. Wszed  on do produkcji
w 1916 r. pod nazw  Powerplus. By  to pierwszy Indian nie zaprojektowany
przez za o ycieli. Nazwa powsta a od zawo ania kierowcy testuj cego motocykl,
który oddaj c maszyn , entuzjastycznie okre li  moc silnika: Power – plus!

By y te  inne plusy. Powerplus by  nie tylko nadzwyczaj krzepk  maszyn ,
okaza  si  niezawodny i wytrzyma y, oraz – co nie mniej wa ne – ta szy w pro-
dukcji ni  V-twin Hedstroma. Na sukces komercyjny tego modelu z o y y si
równie  osi gni cia sportowe i m dry marketing.

Znakomite siostry Adeline’a i Augusta Van Buren pojecha y par  Indianów
Powerplus w podró  transkontynentaln  z Nowego Jorku do Kalifornii. By a to

Transkontynentalne amazonki:
Adeline i Augusta Van Buren.

Wielka bitwa pod odzi
w pa dzierniku1914 r.:

wojska rosyjskie te
u ywa y Indianów.
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Nie ma znaczenia,
z jakiego kraju jeste  – moto-
cykli ci niezmiennie ko cz
jazd  na pogaduszkach
w szopie, czy na kraw niku
przed gara em. Oczywi cie
z kuflem z ocistego napoju,
gadaj c o jakim  kawa ku
zdumiewaj cego mechani-
zmu lub o wyciekaj cym
oleju. Tego dnia, moim roz-
mówc  by  Mark Williams
a tematem – jego Indianin.
Opowiedzia  mi o swoich
marzeniach przejechania
setek mil na Indianie. On
nadal marzy o romantycznej
podró y przez ameryka ski
bezkres i wierzy, e tego
dokona.  Ale ju  nie na tym
starym Indianie. Ale tak
naprawd , jego motocykl
przewy szy  jego marzenia
i prawdopodobnie b dzie
podró owa  ju  raczej tylko
na przyczepie. Teraz – nie-
wiarygodne – on my li
o za o eniu wózka bocznego
do swojego Indiana. Ale nie
zlokalizowa  jeszcze adnego
– zapewne b dzie musia
zrobi  go samemu od pod-
staw.

Tekst i zdj cia Jim

Patten

T umaczenie Piotr

„Besa” Czech

Artyku  pochodzi

 z miesi cznika

„The Classic Motor Cycle”

nr 1/2008.

 Tytu  orygina u

„A very brave Indian”

pierwsza kobieca wyprawa motocyklowa tego typu. Przy okazji dzielne dziew-
czyny zdoby y motocyklami szczyt górski  Pike Peak (14,110 stóp = 4.300 m.
n.p.m.). By  to pierwszy wjazd pojazdami mechanicznymi na t  gór .

Podczas I Wojny wiatowej wytwórnia ze Springfield produkowa a pe n
par  wy cznie na potrzeby wojskowe. Sprzedali prawie 50.000 Indianów prak-
tycznie wszystkim armiom walcz cym w tej wojnie. A i tak firma nie mog a spro-
sta  ogromnemu popytowi. Harley-Davidson zbudowa  tylko ok. 20.000 wojsko-
wych motocykli – g ównie dla armii ameryka skiej. Pod koniec wojny, Harley
uzyska  jednak prowadzenie, którego ju  nigdy mia  nie odda .

Powerplus pozostawa  w produkcji a  do 1924 roku, chocia  dwa lata
wcze niej zosta  przemianowany na „Standard” wraz z wprowadzeniem Indiana
Chiefa, który w 1928 r. zosta  jeszcze unowocze niony – otrzyma  hamulec
przedniego ko a. Ale nast pny rok przyniós  wielk  depresj  i chocia  spó ka
produkuj ca Indiany by a jedn  z trzech ameryka skich fabryk motocyklowych,
które przetrwa y – by a w kiepskiej kondycji ekonomicznej.

UPADEK FIRMY

Przez ca e lata 30-
te firma nie mog a wyj
na prost . Uda o si  to
dopiero w okresie II
Wojny wiatowej, na
krótko jednak. Spadek
zainteresowania moto-
cyklami, ekspansja ma-
szyn brytyjskich i b dna
polityka zarz du spowo-
dowa y, e upadek In-
diana by  nieunikniony.

Przez lata pi dziesi te podejmowano kilkakrotnie desperackie wysi ki dla
ratowania marki. Próbowano nawet pod mark  Indian sprzedawa  motocykle
brytyjskie np. Royal Enfield.

Ostateczna likwidacja nast pi a w 1962 roku. Ameryka ski potentat na
rynku instrukcji warsztatowych, Floyd Clymer, odkupi  prawa i próbowa  jeszcze
ratowa  Indiana, montuj c motocykle pod t  mark , ale z silnikami od Velocette.
Ale to nie by y ju  prawdziwe Indiany.

Prób wskrzeszenia produkcji Indianów by o zreszt  kilka. Zw aszcza
w ostatnich latach sensacyjne wie ci na ten temat dochodzi y do nas raz po raz.
Wszystko wskazuje na to, e ostatnia próba si  uda a. Ale to ju  raczej temat dla
kolorowych miesi czników motocyklowych ni  dla biuletynu o moto-zabytkach.

II Wojna wiatowa: Indian 640 B

Ostatni prawdziwy Indian:
model Blackhawk 80cuin.

(1340 ccm, 50 KM).
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Brockhouse Corgi by  prawdopodobne najmniej odkrywczym z motocykli angielskich, jakim na po-
cz tku lat 50-tych ubieg ego stulecia przyklejono na baku napis Indian. Model ten sprzedawany by
Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej pod nazw   PAPOOSE,  co oznacza ... india skie dziecko.

Kiedy brytyjska firma Brockhouse
Engineering przej a zarz dzanie w Indianie
w 1950 roku, nie mia a zamiaru ratowa
kulej cej produkcji w Springfield. Nie mia a
te adnych sentymentów zwi zanych
z ameryka skim dziedzictwem i t  najstar-
sz  w USA mark  motocykli. Cel jaki przy-
wieca  spó ce by  absolutnie praktyczny –

przej  du , dobrze zorganizowan  sie
dealersk  Indiana. Ta sie , rozumowano,
stanowi a doskona y sposób na ekspansj
sprzeda y na rynku ameryka skim (i nie
tylko) w asnych, brytyjskich produktów.

Allied Motorcycles Ltd., spó ka
z o.o., która pó niej naby a Indian Sales od
Brockhouse, zgodzi a si  z tym rozumowa-
niem i w latach pi dziesi tych zaopatry-
wa a t  sie  placówek handlowo-
serwisowych, zarówno w oryginalne pro-
dukty marki Indian, jak i wytwory brytyj-
skiego przemys u motocyklowego z AMC.

DZIECKO
Z NIEPRAWEGO

O A

W pierwszych latach brytyjskiego
panowania w Springfield (jeszcze pod egid
Brockhouse), produkcja oryginalnych mo-
deli Indianów by a albo drastycznie ograni-
czana albo zupe nie wstrzymywana (jak to
by o z Indianem Arrow). Jakkolwiek kie-
rownictwo Brockhouse podejmowa o ró ne
kroki, aby zape ni  powsta  luk  w asorty-
mencie dla tradycyjnej klienteli oraz dla
pocz tkuj cych motocyklistów, to jego
decyzje, mo e teoretycznie dobre, okaza y
si  kiepskie w praktyce. Dolnozaworowy
model Brave, spotka  si  na ameryka skim rynku z ch odnym
przyj ciem i nie inaczej by o z Indianem Papoose. Maszynk
o tej wdzi cznej nazwie spó ka Brockhouse zaproponowa a
wkrótce po wprowadzeniu Brave’a. By  to silnikowy jedno lad
z gatunku tych najmniejszych – motorynka, która w Anglii,
zag odzonej pod wzgl dem rodków indywidualnego trans-
portu, sprzedawa a si  nie le, ale w Stanach Zjednoczonych
sprzedawa  si  nie chcia a.

Korzenie tej konstrukcji, jej poziom techniczny i tech-
nologiczny tkwi  w pierwszej i drugiej dekadzie XX stulecia.
By  to prymitywny, dwusuwowy, ma y skuter.

Bezpo redni protoplasta Indiana Papoose powsta  pod-
czas II Wojny wiatowej jako sk adany, silnikowy jedno lad
dla brytyjskich wojsk powietrzno-desantowych i by  nazwany

POWY EJ:  Tak, to jest Indian. Ta ma a motorowa hulajnoga nie wy-
gra a nigdy adnych konkursów pi kno ci, ale odegra a godn
uwagi rol  w historii Indiana.

 „Welbike” od miejscowo ci Welwyn - rodzinnego miasta
konstruktora porucznika J.R.V. Dolphyna. Produkcja Welbi-
ke’a zosta a zorganizowana w Excelsior Engineering a pojazd
by  nap dzany dwusuwowym silniczkiem Excelsiora o pojem-
no ci 98ccm. W mundurze polowym, Welbike by  – ogl dnie
mówi c – sparta sk , sztywn  konstrukcj  bez skrzyni biegów.
Mia  zapewni  mobilno  spadochroniarzom na polu walki.
Czy te wojskowe maszyny by y kiedykolwiek dostarczone
si om alianckim w znacz cych ilo ciach – jest spraw  otwart .
Widziano je z regu y na pasach startowych lotnisk Wielkiej
Brytanii a nie w polu.
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Wkrótce po wojnie, w 1946 roku,
firma Brockhouse Engineering przej a
produkcj  tej motorynki, zamieniaj c silnik
Excelsiora na wyrób Villersa.

Ju  w 1946 r. Brockhouse zamierza
swoim skuterem podbi  brytyjski rynek
motocyklowy. Roy Bacon zauwa a, e
maszyna by a promowana w prasie o wiele
wcze niej ni  faktycznie pojawi a si
w sprzeda y. W angielskiej odmianie jako
Corgi, trafi  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 opisy-
wania tamtego okresu, e do 1954 roku
dealerzy AMC byli zaopatrywani tylko
w ten skuter i w motocykle Royal Enfield.

Glen Hartzell, w a ciciel „India -
skiego Rezerwatu” w Bechtelsville, w stanie
Pensylwania, znalaz a ten egzemplarz In-
dianina Papoose kilka lat temu w oryginal-
nym i nierestaurowanym stanie. W przeci-
wie stwie do troch  wcze niejszych zdobyczy Hartzella, które
by y ulepszane przez poprzednich w a cicieli.

PONI EJ:  Nie grozi mu przekroczenie bariery d wi ku. Ten skuterek
mia  jeden cel – zapewni  mo liwo  przemieszczania si . Szyb-
ko  nie by a wa na.

POWY EJ:  Uk ad wydechowy szcz tkowy. Silnik to ma a setka (98 ccm),
produkuj ca bardzo ma o spalin i nie wymagaj ca prawie adne-
go systemu t umienia ha asu.

W pierwotnym oryginalnym wykonaniu, maszyna, która
pó niej sta a si  Indianem Papoose by a pozbawiona jakiej-
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kolwiek skrzyni biegów. Tak samo jak najwcze niejsze Servi
Cycle Simplexa robione w Nowym Orleanie, pierwsze egzem-
plarze Papoose’a nie mia y te  biegu luzem. To oznacza o, e
za ka dym razem gdy je dziec spotyka  znak stopu lub inn
przeszkod  w je dzie, musia  zgasi  silnik i ponownie urucho-
mi  by pojecha  dalej.

Papoose Hartzella pochodzi z 1951 roku i by  ju  wypo-
sa ony we wszystkie usprawnienia wprowadzone przez Brock-
house. Jak w najwcze niejszych modelach, rama tej maszyny
jest spawana z kwadratowych rur. W w z ach posiada mocne
kute elementy, jak prawdziwy, porz dny, pe nowymiarowy
motocykl. Centralna podstawka jest – zarówno w Papoose, jak
i w Corgi – ci k  stalow  wyt oczk .

OBOK:  Ma a paczka. Papoose mo e by  z o one do stosunkowo niedu e-
go pakunku, mieszcz cego si  w baga niku przeci tnego auta
ameryka skiego tamtych lat.

Wszystkie Papoose’y by y nap dzane przez 98-
centymetrowy silnik dwusuwowy, budowany przez Brockhou-
se na licencji Villiersa. Ale egzemplarz tutaj przedstawiony ma
ju  powa ne ulepszenie: dwubiegow  skrzyni  z luzem (z
no nym sterowaniem) i z kickstarterem, opracowan  przez
Albiona. Uk ad wydechowy sk ada si  z elastycznej rurki po -
czonej ze sztywn  rur  grubszej rednicy, udaj c  t umik.

Zawieszenie w pierwszych skuterach tej marki by o
prymitywne, by o niczym wi cej ni  spr ynowym widelcem
rowerowym. Maszyna przedstawiona tutaj, posiada ju  pó -

niejsz  wersj  widelca, z prost  hydrauliczn  amortyzacj .
Papoose podró uje na 12,5-calowych ko ach obutych w opony
Dunlop Carriers o grubo ci 2,25 cala o bie niku „klockowym”
lub „uniwersalnym”.

Obs uga jest prosta i tradycyjna. Uruchamianie silnika
no nym rozrusznikiem jest mo liwe po prze czeniu skrzyni
biegów na luz. Hamulce b bnowe uruchamiane s : przedni
ci g em Bowdena od r cznej d wigienki na prawej stronie
kierownicy; tylny – ci g em sztywnym od peda u po prawej
stronie maszyny.

OBOK: Niskowatowe o wietlenie. Cztery suche ogniwa jak w latarce,
zasilaj  przednie wiat o, tyln  lampk  i sygna  d wi kowy.

Za zap on odpowiedzialny jest iskrownik firmy Wipac.
Tej samej marki jest przednia i tylna lampa. Pr d do o wietle-
nia, jednak, nie jest dostarczany przez zespó  iskrownika, który
ma tylko cewk  zap onow  a przez cztery suche baterie, ulo-
kowane w rurowym pojemniku z prawej strony, za blaszanym
wiatrochtonem, stanowi cym standardowe wyposa enie pó -
niejszych Papoose’ów.

Doko czenie na str. 47
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Nie wszystko w tym pi knym Indianie Chiefie jest oryginalne,
ale ju  na pierwszy rzut oka wida ,

e w a ciciel w o y  w jego renowacj  ca e swoje serce.
Steve Wood po raz pierwszy zetkn  si  z motocyklem

Indian, kiedy wielka atrakcja – Wall of Death – przyby a do
Senneleys Park w Birmingham. By o to latem 1968 roku, kiedy
Steve by  jeszcze dzieckiem, ale wra enie by o silne i takie
pozosta o przez ca e jego m odzie cze lata.

BSA C15, „kawa  z omu” – to by o pierwsze spotkanie
Steve’a z motocyklem i jego mechanicznymi dziwactwami –
mi o , która popchn a Steve’a do kariery w in ynierii. Pod-

czas swojej praktyki motocyklowej uje d a  te : BSA B25,
dwusuwow  dwucylindrow  Yamah , BSA A65, kilka modeli
AJS-ów i Triumpha Tridenta T150. Mimo ma e stwa i po-
wi kszenia rodziny, Steve pozosta  wierny zami owaniu do
motocykli a przede wszystkim wci  marzy , aby pewnego
dnia zosta  w a cicielem maszyny z przedwojenn  stylistyk .

PONI EJ:  Ten wyró niaj cy si , Indian Chief, gdziekolwiek si  pojawia,
wzbudza pe ne zachwytu spojrzenia.
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POWY EJ: Pr dnica typu samochodowego z umieszczonym na nim
regulatorem automatycznym marki Autolite. Tej samej marki jest
rozdzielacz zap onu, zamocowany na szczycie wa ka pompy ole-
jowej, nap dzanej przez wa ek rozrz du tylnego cylindra. Jego
manualny przyspieszacz zap onu jest obs ugiwany link  od prawej
pokr tnej r koje ci kierownicy.

DALEJ: W a ciwe dla roku 1947 wyko czenie zbiornika paliwa powinno
zawiera  chromowane wyko czenia. W a ciciel preferuje jednak
starsze wzornictwo, tak e jego Indian zosta  ozdobiony wg tych
upodoba .

PO PRAWEJ: Ga nik Linkert jest wykonany z br zu. Martin Russell
pomóg  w jego ostatecznej regulacji. Obecnie motocykl pracuje na
benzynie bezo owiowej.

Steve zdecydowa  si  zi ci  swoje marzenie dopiero,
kiedy stukn a mu 40-ka. Ogl daj c w telewizji BBC film
dokumentalny z udzia em Alana Forbes’a z firmy Motolux pod
tytu em „Old Indians Never Die” („Stare Indiany nigdy nie
umieraj ”) natychmiast zadzwoni  do tego specjalisty z Edyn-
burga. Pierwsz  rad  Alana by o ostrze enie – „Stare Indiany

nie s atwe do odbudowy. Mog  nawet z ama  twego ducha;

Ka da cz  mo e wymaga  pomocy maszyn w dopasowaniu

jej,  sprawiaj c, ze renowacja oka e si  czym  znacznie wi cej

ni  prost  czynno ci  monta ow .”

Niezra ony, Steve z o y  ofert  kupna w The Indian
Owners Club of GB na model Chief z 1947 roku, najlepiej do
renowacji. Min y miesi ce do czasu kiedy wreszcie, pewnego
dnia we wrze niu 1998 roku, dosta  telefon w tej sprawie. En-
tuzjasta weteranów z Forest of Dean, który zarabia  na ycie
odrestaurowuj c Fordy T, przywióz  przy okazji Indiana
z USA, ale nie mia  czasu nad nim popracowa . Steve natych-
miast podchwyci  temat i od razu zaj  si  renowacj .

Pierwsze prace polega y na przyjrzeniu si  dok adnie
temu co kupi  – kolekcji zardzewia ych kawa ków metalu roz-
rzuconych po pod odze w jego pokoju. „Wi cej ni  wrak” –

tak to wspomina – „G ówne cz ci Chiefa z 1947 z ca a pew-

no ci  tam by y, ale rama zosta a totalnie zniszczona przez

„patenty” wynikaj ce z chwilowej mody lat 60-tych. Jej

wzmocnienia i uchwyty zosta y bezmy lnie usuni te nie pozo-

stawiaj c miejsca ani dla osi wahacza siedzenia ani na osa-

dzenie innych cz ci. To mia  by  chopper. Poci ta pi k

r czn  rama, mia a wiele otworów niczym nie za lepionych

i szerszenie wybudowa y sobie gniazda w ka dym z nich.

Niezbyt dobry znak...”

Steve zacz  szuka  cz ci
w katalogach i ju  tydzie  pó niej

zadzwoni  ponownie do Alana
Forbes’a z Motolux po rad .

Do tego czasu Alan
dowiedzia  si  ju , ze ta

maszyna ma nowego
w a ciciela. Alan

potwierdzi , e
nowe uchwyty
do ramy mo -

na
dosta
w No-

wym
Meksy-

ku, ale to
nie by a

zbyt tania
i pewna

opcja.
Steve

wszyst-
ko

wy-

INDIANY NIE S ATWE DO RENOWACJI
- MOG  NAWET Z AMA  TWOJEGO DUCHA...
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POWY EJ:  Tylne gmole s  oryginalne, podczas gdy przednie s  repro-
dukcj  Boba Starka. Tylne zawieszeniem jest suwakowe.

DALEJ:  Os ona wiecy zap onowej ochrania praw  nog  kierowcy od
przebicia ze wiecy tylnego cylindra.

JESZCZE DALEJ:  Lekki, aluminiowy baga nik tylny jest „extrasem”
z tamtego okresu.

mierzy  i zabra  ram  do Martina Russella z firmy Rustler Ra-
cing w Kitts Green,, aby ten dorobi  nowe uszy z najwy szej
jako ci stali. Martin wykona  zadanie tak dobrze, jak przysta o
na by ego pracownika dzia u wy cigowego BSA.

Zanim rama pojecha a do Kitts Green, Steve w asno-
r cznie odbudowa  suwakowe zawieszenie tylnego ko a, u y-
waj c do tego celu specjalnych narz dzi ci nieniowych. Wy-
mieni  wszystkie spr yny, wprasowa  nowe tuleje i przy po-
mocy precyzyjnego rozwiertaka dopasowa  je z dok adno ci
do tysi cznych cala. Na koniec Steve by  tak obeznany z pro-
cedur  odbudowy, e móg  s u y  pomoc  Rickowi Partingto-
nowi – rekonstruktorowi z Motolux.

PO PRAWEJ: Instalacja elektryczna zakupiona w USA wykonana jest
z plecionych przewodów pokrytych bawe nianym oplotem.

NI EJ: Jedn  z nieoryginalnych cz ci Indiana jest pr dko ciomierz –
orygina , wart 1000£ b dzie trudn  do zdobycia cz ci .

JESZCZE NI EJ: Akumulator to oryginalna 6 woltowa obudowa z 12
woltowym wn trzem. Steve wymieni  elektryk  motocykla na 12-
woltow  u ywaj c cewki  i pr dnicy typu samochodowego.

Kilka telefonów za ocean, do ekspertów Boba Starka
i Gerry’ego Greera, pozwoli o uzyska  dok adne wymiary
brakuj cych uchwytów zbiornika paliwowego. Bak, a raczej
baki, bo to dwie oddzielne po ówki, okaza y si  nie lada wy-
zwaniem, jako e s  one lutowane a nie spawane za  prawa
po owa mie ci jeszcze komor  na olej. Chocia  luty nie by y
w z ym stanie, to wraz z up ywem czasu mog y sta  si  kruche.
Nie mog c znale  w Wielkiej Brytanii nikogo, kto odlutowa -
by zbiorniki, wyprostowa  wgniecenia a nast pnie zlutowa  je
z powrotem, Steve wys a  je do Jeffa Hiatta w Indianapolis.
Min o pi  miesi cy zanim je odzyska .

Zabieraj c si  za silnik Chiefa, Steve skontaktowa  si
z Maxem Nightingalem specem od o ysk w firmie Alpha
Bearings w Dudley, eby zregenerowa o ysko stopy korbo-
wodu. Mimo, e by  to pierwszy Indian, nad którym Max pra-
cowa , rezultat okaza  si  fantastyczny.

Steve móg  wykorzysta  w asne umiej tno ci technicz-
ne do wyprodukowania wszystkich pozosta ych o ysk ( li-
zgowych) z br zu SAE 660. Wcze niej jednak musia  przygo-
towa  odpowiednie rozwiertaki i narz dzia do ich ostrzenia,
korzystaj c we
w asnym gara u ze
szlifierki Herberta
z 1920 roku i to-
karki Myforda –
ale to nie by o
proste, bo najpierw
musia  odrestauro-
wa  sam  szlifier-
k , jako e by a
przeznaczona do
remontu.

Oba cylin-
dry by y maksy-
malnie zu yte,
wi c Steve wys a
je do firmy SRM
Engineering Ltd.
w Aberystwyth,
aby za o ono nowe
tuleje, zawory
i polowano pieco-
wo. Nowe tuleje
cylindrów musia y
by  importowane
ze Stanów Zjedno-
czonych. Prace
naprawcze wyma-

JAK TYLKO KTÓRA  Z CZ CI
ZOSTA A ODBUDOWANA,

STEVE ODK ADA  J  NA BOK,
CZEKAJ C NA DZIE ,

A  WSZYSTKO B DZIE GOTOWE
DO ZMONTOWANIA W CA O .
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ga y te  przyspawania kilku z amanych aluminiowych eberek
na g owicach. Na ko cu firma SRM zainstalowa a nowe przy-
s ony w skrzyni korbowej, przeciwdzia aj ce nadmiernemu
strumieniowi oleju bryzgaj cemu na g ad  cylindrów. „Ogól-

nie by a to praca najwy szej jako ci” – ocenia Steve, który
w mi dzyczasie mia  tyle samozaparcia, by znale  na bazarze
samochodowym par  krzywek w dobrym stanie.

Teraz Steve przekona  si  o prawdzie obiegowej opinii,
e wszyscy dobrzy specjali ci od in ynierii motocyklowej maj

5-cio miesi czne listy oczekiwania na us ug  a ka da praca
zdaje si  kosztowa  minimum 750 funtów! To samo tyczy o
si  chromowania, które wymaga o indywidualnego podej cia.
„Nie chcia em, aby jakiekolwiek cenne, oryginalne cz ci

zosta y rzucone gdzie  razem z mas  cz ci od pralki” – mówi
Steve. Oryginalne felgi Kelsey Hayes od Indiana by y strasznie
skorodowane. Na szcz cie, firma Traditional Plating z Hoc-
kley zrobi a kawa  dobrej roboty, pokrywaj c je przed chro-
mowaniem, miedzi  wysokiej jako ci.

Na koniec Steve zaj  si  stron  estetyczn  – zamonto-
wa  skórzane siedzenie, odnowione w duchu lat pi dziesi -
tych. Przyznaje, e malowanie by o kosztowne. „Ale nie je-

stem w 100% zadowolony, wi c nie podam nazwiska wyko-

nawcy!” – mówi. Opony to wspó czesne Avony, z bia ymi
pasami po bokach.

OBOK: Dumny w a ciciel Steve Wood mówi, e za ka dym razem jak
jedzie swoim Indianem kocha go jeszcze bardziej!

Kiedy tylko jaka  cz  by a gotowa, Steve odk ada  j
na bok, czekaj c na dzie  kiedy wszystko b dzie mo na
zmontowa  w jedn  ca o . „Chcia em aby wszystko by o

doskona e, bez b dów i zb dnych kosztów” – mówi – „Cza-

sami musia em czeka , a  b d  mia  pieni dze, wówczas pra-

cowa em nad drobiazgami, na które by o mnie sta  i oszcz -

dza em na reszt .”

Jedn  z niewielu rzeczy przy których Steve gotów by
pój  na kompromis mi dzy orygina em a kosztami, by  pr d-
ko ciomierz. Pierwsze pytanie Alana Forbesa brzmia o, czy ma
pr dko ciomierz. Te przyrz dy do tych modeli s  typu chro-
nometrycznego, ale ich mechanizmy dzia aj  odwrotnie
w porównaniu do popularnych w Wielkiej Brytanii zegarów
Smithsa. Indian zwyk  regularnie zmienia  wygl d, powsta o
wi c sporo odmian tych przyrz dów. Wielu ludzi specjalizo-
wa o si  w kolekcjonowaniu zegarów i windowaniu cen nawet
do 1000 funtów za rzadkie egzemplarze. Steve ma nadziej , e
pewnego dnia znajdzie odpowiedni pr dko ciomierz dla swo-
jego motocykla. Póki co, zamontowa  wspó czesny szybko-
ciomierz VDO,  adaptuj c nap d od tylnego ko a

Wreszcie nadszed  dzie , kiedy praca zosta a zako czo-
na zgodnie z za o onym standardem. Steve móg  teraz wszyst-
ko pedantycznie z o y  w jedn  ca o , b d c pewnym, e
wszystko b dzie pasowa . No i pasowa o – to uratowa o jego
serce przed niechybnym zawa em. Zarejestrowa  motocykl
w Wielkiej Brytanii w sierpniu 2002 roku, korzystaj c z us ugi
datowania Vintage Motor Cycle Club, aby potwierdzi  dok ad-
ny rok produkcji.

Maj c teraz motocykl w jednym kawa ku, Steve musia
przyswoi  sobie wiele nowych umiej tno ci. „Interesuj ca

by a nauka odpalania” – przypomina sobie – „Odpalaj c,

oddawa  mi pot nego kopniaka, wyrzucaj c mnie niemal e

ponad kierownic . Wreszcie Alan Forbes pokaza  mi proce-

dur  przygotowania  silnika do uruchamiania i prawid owego

ustawiania zap onu. Od tej chwili jestem w stanie odpali  go

od razu.”

Po przejechaniu nieca ych 800 mil od czasu rekonstruk-
cji, Steve zdecydowa  si  na delikatn  wycieczk  na Malvern
Show w 2003 roku. Wróci  do domu z najwy szym laurem.
Olej – Castrol SAE40 – zmienia  w silniku co ka de 100 mil.
Pó niej pojecha  jeszcze do Stafford i Stoneleigh na pokazy
motocykli klasycznych a obecnie planuje objazdowe wakacje
na Indianie.

Teraz, po sko czeniu pracy przy tworzeniu motocykla
swoich marze , Steve mia  zamiar naby  uprawnienia do wy-
stawiania – przypuszczalnie „prawid owej” – maszyny na po-
kazach. „Mój motocykl jest u ywany regularnie,” – mówi –
„dlatego szkoda jest, gdy wygrywaj  ‘nieu ytki’ – powinny

zosta  powieszone w galerii sztuki i by  pokazywane jako

trofea kolekcjonerskie. W moim mniemaniu motocykle s  po

to, aby je dzi y.”

Jak porówna  jazd  Indianem do marze  z m odo ci?
„Po pierwszej je dzie znienawidzi em go!” – przyznaje –
„Z manetk  gazu po lewej stronie, no nym sprz g em i r czn

zmian  biegów wydawa  si  by  ca kowicie nieprzystosowany

do u ytku drogowego. By  ci ki i nie radzi  sobie w zakr -

tach; ale to by a perspektywa kierowcy BSA A65. Trzeba

popatrze  z innej strony, uwzgl dniaj c warunki do jakich by

stworzony. Indian uwielbia d ugie proste drogi, jakich wi k-

szo  w Ameryce. Z powodu jego d ugo ci, zakr ty pokonuje

si  leniwie, w jego w asnym tempie. Je li je dzi si  t  maszyn

zgodnie z przeznaczeniem, to sprawuje si  znakomicie i nawet

lepiej ni  jego ówczesny ekwiwalent Harley-Davidson! Teraz

im wi cej  nim je d , tym bardziej go kocham.”

Sposób restaurowania tego Chiefa nieub aganie narzuca
pytania o oryginalno . Przyk adowo, Steve wykona  wszystkie
aluminiowe pokrywy – skrzyni biegów, klaksonu, amortyzato-
ra, kapsle wlewu paliwa i oleju – wykorzystuj c pewien sto-
pie  interpretacji artystycznej. Oryginalne cz ci by y wyko-
nane ze stali nierdzewnej a nowe reprodukcje, szczególnie te
z dalekiego wschodu s le wykonane. „Oryginalno  mo e

sta  si  prawdziw  udr k .” – twierdzi – „Lubi  projektowa

niektóre cz ci samodzielnie, dodaj c in ynierskiego wyko -

czenia pospolitym rzeczom. Dlatego zrobi em nowe os ony

pasuj ce do oryginalnych wewn trznych cz ci.”

Co zadziwiaj ce, lekki, aluminiowy baga nik tylny jest
orygina em – akcesoryjn  opcj  dost pn  za dop at  w tamtych
czasach. Steve wykona  przedni no nik lamp z rury ze stali
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nierdzewnej, lampy s  zamontowane
ni ej ni  dost pne na rynku, robione
przez Millera. Wk ady optyczne s  wy-
tworami Lucasa i nadaj  temu Indianowi
charakterystycznego wygl du. Korpus
przedniej lampy – wprowadzonej do tego
modelu Indiana w 1947 roku – jest wyso-
kiej jako ci plastikow  reprodukcj , jed-
nak tylne wiat o jest orygina em i ma
nawet szklan  soczewk .

Oryginalnym zdobieniem baku
w Indianach z 1947 roku by  chromowa-
ny napis „Indian”. Steve preferuje jednak
wcze niejsze, przedwojenne zdobienia.
Inne jest te  zwie czenie r cznej zmiany
biegów. Motocykl ma trzybiegow
skrzyni  biegów, która nieco le wyko-
rzystuje moc silnika. Zamiast montowa-
nia, dost pnej obecnie na rynku, drogiej
skrzyni z nadbiegiem, Steve planuje
doda  jeden z b do z batki zdawczej, aby
osi gn  pr dko  podró n  rz du 70
mil/h.

Lusterka s  reprodukcj  z ulep-
szonym mocowaniem autorstwa Steve’a.
Owiewka zamocowana jest do górnego
no nika akcesoriów i jest reprodukcj
sprzedawan  przez Boba Starka z Kali-
fornii. Stark dostarczy  równie  rury
wydechowe zbli one do orygina u
(w 1947 roku nie by o techniki spawalni-
czej typu TIG), które idealnie kojarz  si
z oryginalnym chromowanym t umikiem.

To co naprawd  uderza ci  w tej

maszynie to dba o  o szczegó y. Ka da
cz  jest wykonana zgodnie ze standar-
dem cz owieka, który ka d  pojedyncz
nawet rubk  wykona  z sze ciok tnego
pr ta ze stali nierdzewnej.

„To co lubi  najbardziej, to ogl -

da  miny ludzi podczas pokazów” – mó-
wi z rado ci  Steve – „To ten u miech,

który pojawia si . gdy go widz  – India-

na a nie Kawasaki Driftera. Pozytywne

komentarze daj  mi wiele przyjemno ci.”

A smutniej c dodaje – „Móg bym

by  tylko bardziej szcz liwy, gdyby moi

dwaj synowie podzielali entuzjazm do

motocykli. Ale tak nie jest. Nie mam

komu pozostawi  Indiana. Chyba b d

musia  jak najwi cej si  nim naje dzi

dopóki jeszcze mog .”

Tekst i zdj cia: Mike Lewis
T umaczenie: Katarzyna bikowska

i Janusz Jusis.

Artyku  pochodzi z miesi cznika

„The Classic Motor Cycle”

 nr 8/2005

Tytu  oryginalny „Indian Summer”

BBUURRTT
Herbert James
„Burt” Munro
– nowozelandzki
konstruktor,
motocyklowy
kierowca
wy cigowy
i rekordzista.
Przez wiele lat
zajmowa  si
modyfikacj
motocykla Indian Scout.  W 1967 roku
podczas „Tygodnia pr dko ci na Bon-
neville Salt Flats (na g adkiej po-
wierzchni wyschni tego dna jeziora
w Bonneville w ameryka skim stanie
Utah), pobi  rekord wiata w klasie
obudowanych motocykli poni ej 1000
ccm z wynikiem 295.44 km/h.  Rekord
ten nie zosta  pobity do tej pory.

Burt Munro urodzi  si  25 marca
1899 roku w Invercargill, w Nowej Ze-
landii. Zacz  je dzi  motocyklami ma-
j c 15 lat. Jego pierwsz  maszyn  by o
brytyjskie Clyno. W 1920 roku sprzeda
ten motocykl miejscowemu kowalowi
i kupi  Indiana Scouta, który – ci gle
modyfikowany – by  przez niego u y-
wany do ko ca ycia. Pó niej kupi
jeszcze Velocette z 1936 r., któr  te
modyfikowa  i ciga  si  na niej.

CHIEF

DANE TECHNICZNE

Rok produkcji                               1947
Typ silnika             V-twin o k cie 42O

Ø cylindrów                           82,5 m m
Skok t oków                        112,7 mm
Poj. skok.              1200 ccm (74 cuin)
Rozrz d        SV
Moc max.                                  40 KM
Zap on bateryjny
Instalacja                      12V (oryg. 6V)
Ga nik Linkert
Sprz g o            wielotarczowe mokre
Nap d pierw.         a cuch 4-rz dowy
Nap d g .                                a cuch
Ilo  biegów                                      3
Zawieszenie przednie          trapezowe
Zawieszenie tylne               suwakowe
Hamulce przód i ty                b bnowe
Ko a szprychowe
Opony                     drutowe 5.00 – 16
Rozstaw osi                          1549 mm
Masa                                         254 kg
Szybko  maksymalna         137 km/h
Cena nowego                         475 USD
Warto  dzi        ok. 15-20 tys. funtów
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MMUUNNRROO -- zzaawwóódd:: rreekkoorrddzziissttaa
W po owie lat 20-tych Munro zacz  bra  udzia  w ró -

nych formach motocyklowego wspó zawodnictwa w Australii.
Startowa  w wy cigach wspinaczkowych (hillclimb), trialach,
wy cigach drogowych, dragach, i rozmaitych innych konku-
rencjach. S owem, je eli by y jakiekolwiek zawody pojazdów
mechanicznych na dwóch ko ach, Munro prawdopodobnie tego
spróbowa . Bra  nawet udzia  w biegach ekonomicznych i raz
przejecha  116 mil na galonie (2,44 l/100km).

POWY EJ: Jad c na standardowym modelu 500ccm MSS Velocette zaj
II miejsce w wy cigu 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, e ten silnik ma co  wspólnego z Indianem Scoutem,
wiadcz  jedynie pokrywy karteru i k t rozwarcia cylindrów.

Reszta jest dzie em Burta Munro. Ten zespó  nap dowy monto-
wany by  w kilka ram, zale nie od konkretnych, chwilowych po-
trzeb mistrza.

W 1927 r. nasz bohater o eni  si  z Florence Beryl
Martyn, z któr  mia  czwórk  dzieci: syna Johna i trzy córki:
June, Margaret i Gwen.

W po owie lat czterdziestych ich ma e stwo rozpad o
si  i Burt zosta  sam. Chcia  zbudowa  dom z niskimi sufitami,
aby zwalczy  upa y, panuj ce latem w Nowej Zelandii, ale to
by o niezgodne z miejscowym kodeksom
budowlanym. Zamiast tego, musia  obej
prawo, buduj c niski gara , który s u y  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.

PO LEWEJ:  Po wybuchu – có , nie zawsze si
udawa o. Wida  oryginalny numer silnika
50R627. Te cylindry zosta y wykonane
z eliwnej rury gazoci gu, któr  Burt „za-
kosi ” gazowni podczas wymiany. Rozu-
mowa , e ten materia  jest dobrze wysezo-
nowany, bo przez wiele lat by  zakopany
w ziemi. eberka ch odz ce by y wykonane
z plasterków aluminium.

Pod koniec lat 40-tch Munro przesta  pracowa  zarob-
kowo, po wi caj c si  w ca o ci ulepszaniu swoich wy cigó-
wek: Indiana i Velocette. W tym okresie, doskonali  swoje
umiej tno ci konstruktorskie, pracuj c nad w asnymi cz ciami
do swoich motocykli. Munro wykorzystywa  niekonwencjo-
nalne ród a surowcowe – na przyk ad, wykona  laski popy-
chaczy do swojego Indiana z ... osi od u ywanej ci arówki
Forda. Nad tym „patentem” pracowa  pi  miesi cy, ale popy-
chacze wystarczy y na 20 lat, zdaj c egzamin w niezliczonej
ilo ci wy cigów. Burt Munro eksperymentowa  z rozmaitymi
metalami metod  prób i b dów. Przyk adowo, raz ukrad  ka-
wa ek starej rury instalacji gazowej aby wykona  tuleje cylin-
drowe. Przetapia  ró ne z omowe t oki od starych aut i odlewa
z tego udane t oki do swoich wy cigówek. Przede wszystkim
za , zmieni  rozrz d w swoim Indianie z dolnozaworowego na
górny. Sam dorabia  krzywki o opracowanym przez siebie
kszta cie, obrabiaj c je r cznie. Od kó , poprzez cz ci silnika,
do skorupy obudowy aerodynamicznej – wi kszo  cz ci jego
wy cigówek by o zaprojektowane i wykonane przez Munro.
Z oryginalnego Indiana Scouta zosta o niewiele – to by  ju
Munro Special. I taki napis pojawi  si  na jego motocyklach.

Po wi cenie Munro dla motocykli by o ogromne. Przez
lata, pracowa  w gara u po 16 godzin dziennie. W pó niejszym
okresie, nieco zwolni , do 70 godzin tygodniowo. Podczas gdy
wielu z jego s siadów postrzega o go jako ekscentryka, Burt
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nie wiód ycia pustelnika. Munro by
cz onkiem klubu motocyklowego i ucz sz-
cza  na wiele imprez klubowych i mia  du o
przyjació , którym pomaga  swoj  wiedz
a którzy z kolei pomagali jemu w jego wy-
cigowych przedsi wzi ciach.

PO PRAWEJ: Burt Munro w swoim domu, b d -
cym mieszkaniem, warsztatem i gara em.

PONI EJ:  Munro na swoim podwórku, ze swoimi
wnuczkami i swoj  Velocettk .

NA SAMYM DOLE:  Rekordowy Indian Scout
Munro Special, na którym ustanawia wia-
towe rekordy szybko ci. Tu w gara u
je d ca w Invercargill.

Pocz wszy od lat 40-tych, Munro
ustanowi  kilka rekordów szybko ci Nowej
Zelandii. Jego pierwszy rekord Nowej Ze-
landii zosta  ustanowiony (na drodze)
w 1940 roku, z wynikiem 120,8 mph

(194,37 km/h). Ten rekord nie zosta  pobity przez 12 lat.
W 1957 r. podczas dorocznego Canterbury Speed Trials
osi gn  na pla y 132,38 mph (213 km/h).

Przez pó ne lata pi dziesi te, wy cigówki Munro
je dzi y tak szybko, e w Nowej Zelandii nie by o miejsca
na rozwijane przez nie pr dko ci. Burt rozwa a , zorgani-
zowanie prób szybko ci na kilku wyschni tych jeziorach
Australii , ale w 1957 po odwiedzaniu Bonneville Salt
Flats w ameryka skim stanie Utah, postawi  sobie za cel
wspó zawodniczenie na p askiej i ogromnej przestrzeni
tego wyschni tego s onego jeziora.

Przy jego statusie materialnym podró  z motocy-
klem do Bonneville nie by a atwa. Ogromne wyrzeczenia
i oszcz dno ci oraz dodatkowe fundusze od motocyklo-
wych przyjació  w Nowej Zelandii, umo liwi y Munro
w ko cu odby  t  wymarzon  podró  do Ameryki w 1962
roku. By zap aci  za siebie i przewóz motocykla przez
ocean, Munro zatrudni  si  na statku jako kucharz. Po
przybyciu do USA, Munro kupi  za 90 dolarów podnisz-

i cz owiek                                                                                                                                                                          25

MOTOCYKL MOJE HOBBY   1/2009

czone kombi Nash, by poci gn  swojego Indiana - Munro
Special do Bonneville.

POWY EJ I PO PRAWEJ: Trzy fotki Burta Munro i jego Indiana
z jednej z jego wizyt na S onej Równinie w Bonneville.

NA DOLE: Rekordowe wydanie Indiana Burta Munro z 1953 roku. Próba
wy cigowa na pla y w Invercargill i kolejny rekord Nowej Zelan-
dii – 123,831 mph (199,244 km/h) .

Kiedy Munro przyby  do Bonneville okaza o si , e nie
mo e, ot tak po prostu, wystartowa  w imprezie. Regulamin
AMA (ameryka skiej federacji motocyklowej), wymaga
wcze niejszego zg oszenia i precyzowa  te  szereg wymogów
technicznych, jakie musia  spe nia  pojazd, stawiany na starcie
„Tygodnia Pr dko ci”. W rodzimej Nowej Zelandii, je d cy po
prostu przyje d ali, zapisywali si  i cigali.  Jednak ameryka -

scy przyjaciele Mun-
ro, po ród nich Rol-
lie Free i Marty Dic-
kerson – obaj d ugo-
trwali, powa ani
cz onkowie bractwa
Land Speed Records
– namówili urz dni-
ków AMA do od-
st pstwa od utartych
wzorców i pozwole-
nie Burtowi na star-
towanie w próbie.
Cz onkowie Komisji
Technicznej te  „pa-
trzeli w drug  stro-
n ”, ignoruj c wiele,
odbiegaj cych od
wspó czesnych norm,
rozwi za  w starym
Indiane  Munro.

Ju  w swoim inauguracyjnym biegu na Salt Flat, Munro
ustanowi  rekord wiata 178,97 mph (288 km/h) w klasie mo-
tocykli obudowanych do 1000 ccm (w tym wydaniu silnik mia
850ccm). W nast pnych latach Munro nadal wspó zawodniczy

w Bonneville, a  do 1967 roku, kiedy
ju  jako 68 latek ustanowi  swój ostatni
rekord wiata, którego nikt do tej pory
nie pobi . Prze y  te  wówczas upadek
przy maksymalnej szybko ci.

Burt „rozwierci ” wówczas silnik
swojego Indiana do pojemno ci 950
ccm, co zwi kszy o nieco moc i po-
zwoli o mu osi gn  oficjalnie (w mie-
rzonych przejazdach w obu kierunkach)
183,58 mph (295,44 km/h) i ustanowie-
nie rekordu wiata. eby si  zakwalifi-
kowa  do startu, Munro wykona  prze-
jazd w jednym kierunku z pr dko ci
190,07 mph (305 km/h). W kolejnym
biegu, w którym mia  wypadek, jego
Indian osi gn  pr dko  a   205,67
mph (331 km/h) – to najwi ksza szyb-
ko  zarejestrowana dotychczas na
Indianie i nieoficjalny rekord wiata.
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W magazynie motocyklowym,
wydawanym w Nowej Zelandii, Burt
powiedzia  w wywiadzie: „W 1967 r.

 w Salt szli my jak bomba. Kiedy prze-

byli my ju  ponad po ow  dystansu,

maszyna zacz a si  trz . Aby prze-

sun rodek ci ko ci unios em si

nieco. Wówczas wiatr zerwa  moje

okulary ochronne i wepchn  moje

ga ki oczne w g b g owy - nie mog em

nic zobaczy . Zboczyli my poza czarn

lini  wyznaczaj c  kierunek jazdy.

Po o y em maszyn  - kilka zadrapa ,

nic wi cej!”.

W 1975 roku, Burt Munro pod-
upad  na zdrowiu tak znacznie, e stra-
ci  licencj  sportow . Pomimo tego,
jeszcze pozwoli  sobie zrobi  kilka
potajemnych jazd na swoich ukocha-
nych motocyklach – Indianie i Velo-
cette. Lekarze stwierdzili, e ycie
pe ne wypadków i stresów spowodo-
wa o spore uszkodzenia jego serca. Dnia 6 stycznia 1978,
Munro po powrocie z codziennego spaceru zas ab
i jego serce przesta o pracowa .

W tamtych czasach, uzdolnienia i osi gni cia Burta
Munro by y ma o znane poza w sk  grup  entuzjastów moto-
cykli.  Dopiero w 2005 roku, po nakr ceniu przez Rogera Do-
naldsona filmu fabularnego „The World Fastest Indian” (polski
tytu  „Prawdziwa historia”), Munro nagle sta  si  bohaterem
w Nowej Zelandii a jego posta  znana na wiecie. Film sta  si
najs ynniejszym filmem fabularnym, jaki kiedykolwiek zosta
nakr cony przez kinematografi  w tym kraju (przy wspó pracy
z kinematografi  ameryka sk ).

Syn Burta Munro, John, powiedzia , e jego ojciec za-
pewne wzruszy by ramionami i mia by si  z tej popularno ci.
„Jestem pewny, e on nigdy nie uwierzy by w popularno ,

jak  da  mu film” – powiedzia  John Munro – „Ale my l  te ,

e on by by zadowolony, e mo e podzieli  si  swoimi prze y-

ciami z milionami ludzi”.

POWY EJ I NA DOLE PO LEWEJ: Indian Burta Munro jest dzi
w posiadaniu jednego z entuzjastów zabytków motoryzacji
z Invercargill. Zosta  odrestaurowany do stanu wystawowego,
chocia  za ycia Burta nigdy tak nie wygl da .

NA DOLE PO PRAWEJ: Burt Munro zosta  pochowany w rodzinnym
grobie na cmentarzu w Invercargill.

W 2006 roku AMA oficjalnie wprowadzi a nazwisko
Burta Munro do panteonu najbardziej zas u onych, wiato-
wych motocyklistów – „The Motorcycle Hall of Fame”.

Na podstawie stron internetowych:

http://www.motorcyclemuseum.org/halloffame/

hofbiopage.asp?id=381 ,

http://www.indianmotorbikes.com/

features/munro/munro.htm ,
i innych,

opracowa Piotr „Besa” Czech.

Ilustracje z ww. róde  internetowych.
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Historia Burta Munro jest fascynuj ca nie tylko dla nas – motocyklowych pasjonatów. Ludzie którzy si  z nim zetkn li,
zw aszcza którzy go poznali nieco bli ej, ulegli jego urokowi. Poddali si  prostej ale pi knej filozofii yciowej Burta, szcze-
rze go podziwiali i szanowali, mimo tego, i  czasem bywa o to nieco uci liwe. Dla wielu, spotkanie z nim mia o wp yw na
to co pó niej robili.

Nie inaczej by o ze znanym filmowcem Rogerem Do-
naldsonem. Scenarzysta i re yser („Gatunek”, „13 dni”), te
Nowozelandczyk ale zadomowiony w Hollywood, zetkn  si
z Burtem Munro na pocz tku lat 70-tych ub. w. W wywiadzie
telewizyjnym, udzielonym w 2005 r. przy okazji premiery jego
filmu „The World’s Fastest Indian” (polski tytu  „Prawdziwa
historia”), tak wypowiedzia  si  na ten temat:

„O realizacji tego filmu marzy em od czasu, gdy

w 1972 roku nakr ci em dokument o Burcie Munro (Offer-

ings to the God of Speed
1
). Burt Munro by  najbardziej nie-

zwyk ym Nowozelandczykiem, jakiego zna em – jedynym

w swoim rodzaju orygina em.

Po raz pierwszy spotka em go pewnego pó nego zimo-

wego wieczoru w Invercargill w 1971. Burt by  bardzo pod-

niecony faktem, e jacy  m odzi filmowcy przyjechali a

z Auckland, eby pozna  jednego starego cz owieka i omówi

z nim projekt filmu dokumentalnego o jego dokonaniach.

                                                          
1 Film dokumentalny „Offerings to the God of Speed” (Ofiary
dla boga szybko ci) mo na obejrze  w internecie na serwerze
Youtube. Podzielony jest na trzy cz ci, które znajduj  si  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 przyp ywie entuzjazmu wytoczy  z szopy na w giel, w której

mieszka , stary motocykl Indian Scout z 1920 roku i zakr ci

rozrusznikiem. Silnik zarycza  i o y ; zrobi  si  taki ha as, e

prawie pop ka y nam b benki. W s siednich domach na-

tychmiast zapali y si wiat a. Kiedy w ko cu Burt przesta

podkr ca  obroty i znowu by o cokolwiek s ycha , okaza o si ,

e zewsz d rozlegaj  si  krzyki s siadów oburzonych tym, e

po 11 w nocy kto  testuje motocykl bez t umika.

Od razu mnie zafascynowa ... i r czn  kamer  realizo-

wa em krótkometra owy film o yciu Burta Munro... Filmo-

wa em go na Wyspie Po udniowej i towarzyszy em mu w Salt

Flats w Bonneville, gdzie próbowa  ustanowi  rekord wiata

w pr dko ci na swoim wiekowym motocyklu.

Po tym, jak mój dokument zosta

pokazany w nowozelandzkiej telewizji

i otrzyma  pochlebne recenzje, nie mog em

przesta  my le  o odwa nym Nowozeland-

czyku. Uwa a em, e mój krótki film nie

oddawa  w pe ni talentu ekscentrycznego

pasjonata, wi c po mierci Burta w 1978

roku postanowi em nakr ci  pe nometra-

owy film fabularny o jego wyczynach.

Mia em bardzo konkretn  wizj : to

mia a by  opowie  o niezwyk ej wierze

pewnego cz owieka w siebie i w swoje ma-

rzenia. W ci gu dwudziestu lat otrzyma em

kilka propozycji sfinansowania mojego

projektu pod warunkiem, e zmieni  sce-

nariusz tak, aby opowiedziana w nim hi-

storia by a bardziej „komercyjna”. Przy-

si g em sobie jednak, e nie zrezygnuj  ze

swojej wizji filmu i by em gotów czeka  tak

d ugo, a  b d  go móg  nakr ci  dok adnie

tak, jak to sobie wymarzy em.

Trzy lata temu, po sko czeniu zdj

do Rekruta, zdecydowa em, e zamiast

anga owa  si  w kolejn  hollywoodzk

produkcj , wróc  do swojego pomys u

realizacji filmu o Burcie. Czu em, e albo

zrobi  go teraz, albo nigdy. By em przeko-

nany, e mog  nakr ci  wzruszaj c

i podnosz c  na duchu histori  w rodzaju

Rocky'ego, Billy'ego Elliota czy Rydwanów

ognia. Tak d ugo

przerabia em sce-

nariusz, a  zdoby-

em ca kowit  pew-

no , e zrealizuj

satysfakcjonuj cy

mnie film. Mia em

w r ku materia  na

wietn , bezkom-

promisow  histori ,

w której czu o si

ducha Burta Mun-

ro.

Historia Burta fa-

scynowa a mnie przez

wiele, wiele lat. Mo na

powiedzie , e moja obse-

sja na punkcie tego filmu

by a równie silna jak obse-

sja Burta na punkcie jego

motocykla.”

Powsta  film eks-
cytuj cy – nieomal doku-
mentalny, biograficzny. To
rzeczywi cie prawdziwa
historia Burta Munro (gra
go Anthony Hopkins),
który wyrusza w podró
swojego ycia. Chce spe -
ni  swoje najwi ksze ma-
rzenie: wystartowa  w za-
wodach na legendarnym
wyschni tym dnie s onego
jeziora w Bonneville
w USA i ustanowi  rekord
wiata w pr dko ci na

przygotowanym specjalnie
do tego celu Indianie Scout
z 1920 roku. Wzruszaj ca
ale i nieco humorystyczna
opowie  o cz owieku,
który mia  odwag  spe ni
swoje niezwyk e marzenie.
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G ówna rola w tym filmie zosta a zagrana bardzo prze-
konywuj co, wr cz – uwa am – rewelacyjnie, przez Anthony'-
ego Hopkinsa. Jest podsumowaniem twórczo ci aktora, za
której ca okszta t, w styczniu 2006, zosta  uhonorowany Z o-
tym Globem. Sam powiedzia : „To najlepsza rola, jak

w yciu zagra em”. Zreszt  w filmie wyst puje ca y kalejdo-
skop fascynuj cych postaci, sytuacji pe nych wzrusze  i humo-
ru, klimat nawi zuj cy do najlepszej klasyki kina drogi.

Niestety film wyszed  ju  z repertuaru kin, wszak od
premiery min o ju  kilka lat (premiera wiatowa odby a si  10
wrze nia 2005, polska 27 lipca 2006). Trudno te  trafi  na jego
wersj  na DVD, ale warto jej poszuka . Pojedyncze sztuki
trafiaj  si  na wtórnym rynku internetowym (Allegro, wi-
stak). Widzia em te  t  p yt  w ofercie jakiego  sklepu moto-
cyklowego. Mo na te  zapyta  polskiego dystrybutora – war-
szawsk  firm  KINO WIAT sp. z o.o.
http://www.kinoswiat.pl/kontakt.asp

 Ten kontakt  polecam te  organizatorom lepszych im-
prez dla motocykli zabytkowych. Mo na by zaproponowa
uczestnikom w ramach programu seans z tym znakomitym
filmem.

Tytu : „PRAWDZIWA HISTORIA”
            (Tytu  oryginalny: „The World’s Fastest Indian”)
Re yseria: Roger Donaldson
Wyst puj : Anthony Hopkins, Diane Ladd, Paul Rodriguez,
                     Aaron Murphy
Produkcja: Nowa Zelandia/USA 2005
Typ p yty: DVD-9
Czas: 127 min.
Format obrazu: 16:9
D wi k: Dolby Digital 5.1
J zyk: angielski, polski /lektor/

Napisy: polskie
Dodatki:  interaktywne menu, dost p do wybranych scen,
                 katalog DVD

Na podstawie ród a internetowego:

http://prawdziwa.historia.filmweb.pl/

opracowa Piotr „Besa” Czech.

Zdj cia (polecam te  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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Jednym z najpi kniejszych modeli
Indiana jest powojenny Chief (znany
te  jako „74” lub „1200”). Jego cha-
rakterystyczna sylwetka zachwyca
niezwyk  elegancj  i harmonijnym
kszta tem. Zdoby  wielu mi o ników
na ca ym wiecie – tak e w Polsce.
Ostatnio pojawi o si  w naszym kraju
kilka sztuk tych Indianów.

Bardzo g bokie b otniki, znane ju
z przedwojennych modeli w tym modelu nie
ra  wielko ci . Zapewne dzi ki nowej,
bardzo solidnej, d ugiej ramie z suwakami
i opas ym, 16 calowym ko om, obutym
w balonowe ogumienie o grubo ci 5 cali.
Ta rama pojawi a si  ju  przed wojn
w najwi kszym flagowym kr owniku ze
Springfield – czterocylindrowym Indianie
4 i dodatkowo zosta a jeszcze zmodyfiko-
wana w 1948 roku. Powojenny Chief
otrzyma  te  nowe zawieszenie przedniego ko a – pot ny
trapez z dwoma spr ynami i amortyzatorem hydraulicznym.
To zawieszenie zosta o opracowane dla specjalnego modelu
Indiana 841 (z nap dem wa kiem kardana), dla armii
ameryka skiej. Po wojnie firma wprowadzi a to
zawieszenie do seryjnej pro-
dukcji w najwi kszym modelu
cywilnym,  definitywnie
rezygnuj c  z  charakterys-
tycznego dla Indianów,
u ywanego
przez oko o
50 lat,

przodu
z resorem.

Ten typ Indiana Chiefa zosta  opracowany podczas
wojny, chocia  jego seryjna produkcja ruszy a dopiero w 1946
roku. Zgodnie z nomenklatur  stosowan  w Springfield rok
wypuszczenia modelu zakodowany by  numerycznie i wi za

si  z rokiem produkcji konkretnego
egzemplarza. Tak wi c praktycznie co

roku mieli my „nowy”
model. Wyrazem tego
systemu by  prefix

numeru
ramy
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a po rednio te  numeru silnika. Znane s  nast puj ce modele
powojennego Chiefa „74”: 346, 347, 348, 349. Do roku 1945
firma zaj ta by a produkcj  militarn  – g ównie modeli 640B
i 340B (ten ostatni to zmilitaryzowany przedwojenny Chief
„74” ze sztywnym ty em – przeznaczony do pracy z wózkiem
bocznym). W 1950 roku Indian „74” zosta  zast piony India-
nem „80” ze zmodyfikowanym, jeszcze wi kszym silnikiem
o pojemno ci skokowej 80 cali sze c.
i z nowym przednim zawieszeniem
teleskopowym. Powojenny
Chief „74” (1200) produko-
wany by  w trzech odmianach,
ró ni cych si
mi dzy sob  tylko
wyko czeniem
i oczywi cie
cen :
Clubman
(wersja
najprostsza),
Sportsman
(bardziej
wyposa ony)
i Roadmaster
(najbardziej
luksusowy).
By y tak e (na zamówienie) produkowane maszyny z mocniej-
sz  odmian  silnika zwan  „Bonneville”.

Firma proponowa a te  ca y szereg akcesoriów do
„ubierania” swoich maszyn – po kilka modeli siedze , sakw,
baga ników, lusterek, gmoli, wiatrochronów i innych bardziej
lub mniej potrzebnych „bajerów”. Najta szy model w 1946
roku kosztowa  540 dolarów.

OPIS  TECHNICZNY
POWOJENNEGO MODELU

INDIAN CHIEF „74”
(Dane dotycz  roku produkcji 1947 – typ 347)

SILNIK: Czterosuwowy, dolnozaworowy, dwucylindrowy,
widlasty o k cie mi dzy cylindrami 42O. rednica cy-
lindra 3,25 cala (82,5 mm), skok t oka 4,437 cala (112,7
mm), pojemno  skokowa 73,63 cal3 (1207 cm3).
       Stopie  spr ania – brak danych. Moc maks. 40

KM1. Cylindry eliwne, g owice
aluminiowe. Ch odzenie

powietrzem.
Dwa wa ki

rozrz du
nap dzane

przek adni
z bat  o z bach prostych, jednostronne d wigienki
(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. Wa  korbowy stalowy, korbowody na
jednym czopie korbowym, pracuj ce w jednej
p aszczy nie („nó -widelec”), o yskowane na rolkach.
Wa  podparty w dwóch o yskach rolkowych.
W g ówkach korbowodów tulejki z br zu. Sworznie
p ywaj ce zabezpieczone pier cieniami osadniczymi.

T oki ze stopu lekkiego, dwa pier cienie uszczelniaj ce,
jeden zgarniaj cy.  Nadwymiary +:  0,005;  0,010;
0,020;   0,030;   0,040;   0,050;   0,060 cala.

UK AD SMAROWANIA: Obiegowy, pod ci nieniem, z tzw.
such  misk  olejow . Zbiornik olejowy nad silnikiem
w przedniej cz ci prawej po owy baku. Pojemno
0,626 US gal. (2,37 litra). Olej mineralny jednosezono-
wy2 w zale no ci od temperatury otoczenia:

                                                          
1 Dost pne by y silniki podrasowane, ze specjalnym wyczyno-

wym rozrz dem zwanym „Boneville”. By  on stosowany te
w silnikach o zwi kszonej pojemno ci cylindrów do 80 cuin
(1340 ccm).
Kol. Krzysztof Pedryc – specjalista od Indianów wyja ni , e
ró nica w je dzie by a kolosalna, lecz wymiana samego roz-
rz du nie dawa a pe nego efektu. Silnik musia  by  wzboga-
cony o inne mocniejsze podzespo y i zasilany przez specjalny
ga nik. Sprz g o, stosowane do tych silników posiada o
wzmocniony mechanizm, uniemo liwiaj cy ci cie klina na
z batce zdawczej.

2 Kol. Krzysztof Pedryc wyja ni , e we wszystkich ameryka -
skich motocyklach, w których nie wyst puje filtr oleju, zale-
cane jest przez fabryki, stosowanie olei mineralnych jednose-
zonowych z podanym tu oznaczeniem wg SAE (Society of
Automotive Engineers).
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POWY EJ: Dane ga ników stosowanych w powojennych Chiefach „74”.

30 SAE przy temperaturze otoczenia poni ej 0oC.
50 SAE przy temperaturze otoczenia powy ej 0oC.
60 SAE w klimacie tropikalnym.

Przewody olejowe z rurek stalowych. Pompa podwójna,
do roku 1947 nap dzana od tylnego wa ka rozrz du. Od
1948 r. – od przedniego.

UK AD ZASILANIA: Opadowy. Zbiornik paliwa – zasadni-
czy – w lewej po ówce baku oraz zbiornik rezerwowy
w tylnej cz ci prawej po owy baku. Pojemno ci – (od-
powiednio) 13,25 i 3,75 litra. Ga nik Linkert (systemu
Schebler). U ywane by y nast puj ce typy: M-341, M-
341-1, M-342, M-344, M-344-A, M-Bonn i M-Bonn-1.
Siatkowy filtr paliwa w odstojniku przy komorze p y-
wakowej ga nika. Sterowanie przepustnic  – ci g em
Bowdena (odmiana z drutem) od lewej r koje ci po-
kr tnej kierownicy.
Filtr powietrza okr g y, suchy z wk adem siatkowym,
zwil anym okresowo olejem, zamontowany na ga niku.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA: Napi cie znamionowe
6V. Biegun ujemny po czony z mas . Pr dnica pr du
sta ego z trzeci  szczotk  (regulacja pr dowa), nap -
dzana przek adni  pasow  od kó ka po redniego,
wspó pracuj cego z a cuchem sprz g owym nad ko-
szem sprz g a. Nominalna moc pr dnicy 75 W. Na
pr dnicy wy cznik pr du zwrotnego typu elektroma-
gnetycznego.  Akumulator o owiowy 29Ah.
Prze cznik g ówny – stacyjka (z kluczykiem) w panelu
nad bakiem. Pozycje stacyjki: „OFF” – wszystko wy -
czone, „I” – zap on w czony, „L” – w czone zap on
i wiat a, „P” – (parking) w czona tylko tylna pozycja.
By y trzy typy stacyjek: do zap onu bateryjnego, do
iskrownikowego i uniwersalna (montowana standardo-
wo od ko ca 1948 roku). W panelu tak e amperomierz
i pod wietlany szybko ciomierz, od 1948 roku, zamiast
amperomierza – kontrolka adowania.

PONI EJ: Schematy instalacji elektrycznej w powojennych Chiefach
„74”. Po lewej do  egzemplarzy sprzed 1948 roku, po prawej
do  modeli  pó niejszych.
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PO PRAWEJ: Reklama produktów Indian na rok 1947.  Nowy luksusowy
Chief Roadmaster by  propozycj  dla klientów z najgrubszym
portfelem, ale dla tych odrobin  mniej zamo nych, firma mia a
modele Sportsman i Clubman.

Zap on bateryjny marki Autolite w wyposa eniu stan-
dardowym, ale firma proponowa a te  iskrownik Split-
dorf. Cewka zap onowa pojedyncza, jeden przerywacz,
rozdzielacz wysokiego napi cia na szczycie aparatu za-
p onowego. Przerwa na przerywaczu 0,020 cala (ok. 0,5
mm). R czne przyspieszanie i opó nianie zap onu lew
manetk  pokr tn  na prawej stronie kierownicy. Zap on
ustawia si  na znak „$” na kole zamachowym w okien-
ku dla przedniego cylindra (odpowiada 0,5 cala przed
GMP).

wiece zap onowe marki Indian o oznaczeniu C dla
normalnych warunków pracy, gwint M18 x 1,5. W wy-
posa eniu dodatkowym gumowe os onki na wiece.
Reflektor ze wiat em drogowym i mijania. Prze cznik
wiate  na kierownicy z lewej strony. Na przednim b ot-

niku lampka pozycyjna o op ywowym kszta cie. W ak-
cesoriach za dop at  lampka z kloszem w kszta cie g o-
wy Indianina.

Tylna lampka ze szklanym pó kolistym kloszem – so-
czewk  w kolorze czerwonym ze wiat em pozycyjnym
i wiat em stop.
Sygna  d wi kowy elektromagnetyczny zamontowany
do standardowego gmola przedniego lub ramy poni ej
g ówki.  Sygna  uruchamiany przyciskiem na prawej
stronie kierownicy.

UK AD NAP DOWY: Nap d z silnika przenoszony cztero-
rz dowym a cuchem rolkowym, przy czym trzy rz dy
nap dzaj  kosz sprz g owy a jeden – kó ko po rednie
paskowego nap du pr dnicy. Z batka zdawcza silnika

24 z bów, wieniec z baty sprz g a 52 z by. Prze o enie
pierwotne 2,166. Luz prawid owy (góra-dó ) a cucha –
3/8 cala, co odpowiada ok. po owie rednicy okienka in-
spekcyjnego w pokrywie sprz g a. Wymiana a cucha
co 50 tys. mil. Pojemno  oleju w obudowie a cucha
sprz g owego – 0,7 litra.
Sprz g o wielotarczowe, mokre na wale skrzyni biegów.
Sterowanie sprz g em d wigni  no n  typu palce-pi ta
z lewej strony motocykla. D wignia ta wspó pracuje za
pomoc  sztywnego ci g a ze limakowym mechani-
zmem wy czaj cym. Mo liwe s  dwa ustawienia: stan-
dardowe i odwrotne. Przy standardowym – sprz g o jest
w czone przy wci ni tym tylnym peda ku (pi t ).
Ustawienie odwrotne przeznaczone jest dla kierowców
przyzwyczajonych do systemu stosowanego przez firm
Harley-Davidson.
Skrzynia przek adniowa trzybiegowa z przesuwnymi
ko ami z batymi o z bach prostych. Sterowanie r czn
d wigni  z prawej strony zbiornika paliwa. Osiem wiel-
ko ci kó  zdawczych na skrzyni biegów – od 18 do 25
z bów, w zale no ci od potrzeb. Przeniesienie nap du
a cuchem jednorz dowym 5/8 cala z prawej strony

motocykla. Wieniec z baty tylnego ko a o 43 z bach
nitowany do b bna hamulcowego. Prze o enie ca ko-
wite na biegu trzecim, bezpo rednim obrazuje tabelka.

Prze o enie ca kowite na poszczególnych biegach
Z batka
zdawcza

I bieg II bieg III bieg

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 wydawa a
specjalny dwumiesi cznik „Indian Motorcycle News”. Tu na
ok adce – typowy „india ski” wózek boczny do Chiefa.
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POWY EJ: Ten Chief  347 zosta  przywieziony w zesz ym roku z USA do
Polski przez kol. Marka Sikor  – d ugoletniego czytelnika i wspó -
pracownika MMH. Tutaj Marek jeszcze podczas Chief Blac-
khawk Chapter AMCA Fall National Me-
eting w Davenport, Iowa we wrze niu 2006,
gdzie kupi  swojego wymarzonego Indiana.

Rozrusznik no ny z prawej strony
skrzyni biegów z peda em z nak adk
gumow .

UK AD NO NY: Rama rurowa, za-
mkni ta, podwójna. Zawieszenie tyl-
nego ko a suwakowe. Skok tylnego
ko a – ok. 30 mm.
Zawieszenie przedniego ko a typu
trapezowego. Resorowanie dwoma
spr ynami rubowymi ciskanymi
z amortyzatorem hydraulicznym.
Skok przedniego ko a – brak danych.
Kola wzajemnie niewymienne,
szprychowe. Obr cze stalowe 16-
calowe. Ogumienie d tkowe o wy-
miarach 5.00–16. We wczesnych
egzemplarzach mo liwe te  by y
ko a 18-calowe o ogumieniu 4.50–
18.

UK AD KIEROWNICZY I HAMUL-
CE: Kierownica rurowa, zamonto-
wana antywibracyjnie w gumowych
amortyzatorach. Manetki pokr tne
gazu i zap onu z wewn trznymi su-
wakami. Linki (druty) wewn trz kie-
rownicy. Na manetkach nak adki
z czarnego plastiku.
Hamulce b bnowe, mechaniczne.
Przedni – sterowany d wigni  r czn
na prawej stronie kierownicy, tylny –
d wigni  no n  z prawej strony mo-
tocykla. Amortyzator skr tu cierny,
ustawiany bakelitowym pokr t em
nad g ówk  ramy.

NADWOZIE: Bardzo g bokie b otniki
t oczone z blachy stalowej. Zbiorniki
paliwowe i olejowy, lutowane
z wyt oczek stalowych. Korki zamy-
kane na „bagnet”.
Nad zbiornikami konsolka ze stacyj-
k , amperomierzem lub kontrolk
adowania, szybko ciomierzem. Od

1948 roku konsola bez amperomierza
ale z kontrolk adowania.
Siod o pojedyncze z pokryciem skó-
rzanym w kolorze br zowym, lub
czarnym na wyt oczce z blachy
i wy ció ce z w osia, mocowane
wahliwie i resorowane teleskopem.
Przy alternatywnym siodle podwój-
nym, dodatkowe spr yny, pracuj ce
na  rozci ganie.
Baga nik w dodatkowym wyposa e-
niu – stalowy lub aluminiowy mo-
cowany na tylnym b otniku.
Skrzynka narz dziowa w kszta cie

prostopad o cianu z lewej strony pod siod em. Filtr po-
wietrza po tej samej stronie.
Podnó ki w kszta cie pod u nych „pod óg”, z pokry-
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ciami gumowymi. W akcesoriach podnó ki dla pasa era
mocowane do „pod óg”.
Stalowe rury bezpiecze stwa, tzw. „gmole” zamocowa-
ne do ramy motocykla.
Podstawka boczna z lewej strony, pod silnikiem.
Os ona a cucha sprz g owego szczelna, odlewana
z aluminium. Os ona a cucha nap dowego cz ciowa,
t oczona z blachy stalowej.
Uk ad wydechowy „2 w 1”. T umik nierozbieralny z
prawej strony motocykla.

PO PRAWEJ: Dziewczynom tak e podoba si  jazda
na Indianie. Szwedka – Helena Thorslund
zdoby a na swoim Chiefie 348 nagrod  za
najd u sz  tras  kobiec  na ogólnoeuropej-
skim zlocie Indianów w 2008 roku we Fran-
cji. Przejecha a ponad 1300 km w jedn
stron .

Kolory podstawowe stosowane przez
fabryk  w tych latach to czarny,
czerwony i niebieski. Proponowano
te  lakierowanie dwukolorowe.

WYPOSA ENIE  DODATKOWE: W fir-
mowej ofercie akcesoriów mo na
by o znale : lusterka wsteczne, no-
niki o wietlenia dodatkowego, do-

datkowe reflektorki, ozdobne lampki,
kilka rodzajów sakw, ozdobne relingi
na b otniki, kilka typów siode ek po-
jedynczych lub podwójnych, ma e
siode ko dla pasa era mocowane na
b otniku, pokrowce na siod a – fu-
trzane i z folii (przeciwdeszczowe), chromowane ramki,

OBOK: Broszura reklamowa  z ko ca lat 40-tych. Pe ny asortyment
akcesoriów i produktów dedykowanych przez Indiana dla mi o-
ników motocykli tej marki.

i uchwyty, opony z napisami Indian, lub z bia ymi bo-
kami, wiatrochrony i szyby, metalowe wiatrochrony na
nogi, zderzaki i ozdobne ko cówki na b otniki, chlapa-
cze nabijane cekinami, baga niki, podnó ki, gumowe
nak adki na peda y i wiele innych akcesoriów dedyko-
wanych Chiefowi.
Pompka do opon mocowana do ramy motocykla, lub do
gmola na spr ynowych uchwytach. Fabryka oferowa a
te  w asny wózek boczny,

PODSTAWOWE WYMIARY, MASY I OSI GI: D ugo ,
szeroko , wysoko , prze wit – brak danych. Rozstaw
osi 1490 mm (inne ród a podaj  1550 mm). Masa mo-
tocykla w stanie gotowym do jazdy 254 kg.
Pr dko  max. 80 mph (137 km/h)

INDIAN W INTERNECIE: W internecie dost pnych jest
kilka stron po wi conych Indianom. Ich przydatno  dla
restauruj cych swoje motocykle jest do  ró na. Sporo
tych witryn jest typowo komercyjna – reklamuje us ugi
zawodowych restauratorów lub udost pnia informacje
za op at . Ale trafiaj  te  takie które bezinteresownie
pomagaj  zainteresowanym. Przy opracowywaniu tego
artyku u i ca ego numeru MMH nasza redakcja skorzy-
sta a 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

Opracowa Piotr „Besa” Czech.

Autor serdecznie dzi kuje koledze Markowi Sikorze

 za udost pnienie cz ci literatury o tym modelu

oraz koledze Krzy kowi Pedrycowi

 – specjali cie od Indianów w klubie „Oldtimer” Poland
– za fachow  konsultacj .
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Przemiany polityczne w naszym kraju za-
owocowa y wreszcie nieskr powanym dost pem
do porz dnych, wspó czesnych motocykli. Za-
cz o przybywa  tak e maszyn ameryka skich –
nazwa Harley-Davidson przesta a by  kojarzona
z weteranem wojennych dróg. Harley sta  si
modny i elegancki, symbolem finansowego suk-
cesu i kupowany przez ... bogatych snobów.
Cz sto takich, którzy w yciu nie splamili r k smarem ...
a histori  motocyklizmu nigdy nie zaprz tali sobie g owy.
W takim towarzystwie niezbyt dobrze czuli si  zakochani
w oryginalnych, historycznych, w asnor cznie odbudowywa-
nych „Wuelkach”, „Skoutach”,  „Panheadach”, „Ciefach”.
Jeszcze gorzej czuli si  na ogólnych zlotach motocyklowych,

gdzie ... sw d palonej gumy i jazgot zarzynanych    silników.
My l , e to by a g ówna przyczyna, e si  zrzeszyli. Zorgani-
zowali si , eby razem je dzi  na ameryka skich weteranach
i organizowa  swoje, specjalistyczne imprezy o specyficznej
atmosferze.

Na stronie internetowej: www.oldtimerclub.riders.pl
przeczyta em, e klub liczy obecnie 38 cz onków. Podstawowe
cele klubu to: zrzeszanie posiadaczy motocykli zabytkowych
marek: Harley-Davidson, Indian i Sokó  1000, utrzymywanie
ich w pe nej sprawno ci technicznej, uprawianie na nich ak-
tywnej turystyki motocyklowej, czyli uczestnictwo w zlotach,
rajdach i podobnych imprezach. Organizuj  je te  dla siebie

i podobnych im pasjonatów z ca ej Europy. Co roku latem klub
robi zlot mi dzynarodowy a jesieni  – s ynny ju  – rajd biesz-
czadzki. Zale y im, aby by y one jak najlepiej zorganizowane,
bezpieczne i atrakcyjne dla uczestników. Oprócz w asnych
zlotów staraj  si  bra  udzia  w innych ciekawych imprezach
motocyklowych, w kraju i za granic .

Przynale no  do klubu uzale niona jest od kilku czyn-
ników: nale y by  posiadaczem motocykla marki: Harley-
Davidson, Indian lub Sokó  1000, wyprodukowanego przed
1975 rokiem – to oczywiste! Prócz tego cz onek klubu jest
zobligowany, aby jego motocykl by  przynajmniej w 75%
oryginalny. Nie dopuszcza si  motocykli poprzerabianych,
b d  takich, w których jedynie silnik stanowi o ich marce.
Kandydat na cz onka klubu musi te  wykaza  si  pewnymi
przymiotami ducha, zaliczaj c roczny sta  i uzyskuj c akcepta-
cj  ca ego klubu.

Coraz wi kszy procent cz onków klubu je dzi na India-
nach. Kolejne s  te  odbudowywane. Powsta a wi c sekcja

„india ska”. Jednak jest te  cz sto tak, e te
same osoby maj  i Harleya, i Indiana. Soko ów
1000 jest zdecydowanie najmniej. Klub pracuje
pod kierownictwem Prezydenta – kol. Krzyszto-
fa Pedryca, który prowadzi te  serwis dla ame-
ryka skich moto-zabytków, specjalizuj c si
w Indianach w a nie. Wiceprezydentem jest kol.
Erwin Gorczyca, który „odstawi  do k ta” swo-
jego pi knego Rudge’a i teraz „pomyka” na
Harleyu VLD. W zarz dzie klubu s  te  kole-
dzy: Pawe  Soba ski, Robert Tyniecki i Roman
Kostecki.

W zasadzie, w ród cz onków nie ma
m okosów. Wi kszo  to moja, albo niemal
moja, generacja. Wielu pami ta pierwsze zloty
w Wolsztynie, w Sobótce i pierwsze ódzkie
„Widlaki”. W grudniu ub. r. klubowi stukn o
10 lat (powsta  12.XII.1998 roku). Przetrwali
mimo rozproszenia po ca ej Polsce i mimo
up ywu czasu. ycz  im 100 lat!

Piotr „Besa” Czech.
Zdj cia ze strony internetowej klubu i archiwum redakcji.
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„Beczka mierci” to polska nazwa
tego, co w ca ym angielskoj zycznym wie-
cie nazywano „Wall of Death” – cian
mierci. Jak wi kszo  dziwactw, wywodzi

si  z Ameryki, z pocz tkowo owalnych,
drewnianych torów wy cigowych o profi-
lowanych zakr tach, zwanych welodroma-
mi, które pojawi y si  oko o 1900 roku.
Prócz rowerów je dzi y po nich tak e moto-
cykle i wkrótce pojawi  si  pomys  maksy-
malnie krótkiej, drewnianej areny do ko-
mercyjnych pokazów akrobacji na motocy-
klu. Pierwszy taki motodrom pojawi  si  na
festiwalu rozrywkowym w Coney Island
Amusement Park w Nowym Jorku w 1911
roku. Naturalnym nast pstwem wzrostu
mocy motorowych jedno ladów i osi gania

przez nie coraz wy szych
pr dko ci, by o zbudowanie
toru cylindrycznego, na któ-
rym si a od rodkowa pozwa-
la a mia kom popisywa  si
jazd  po ca kiem ju  piono-
wych cianach. Pierwsza taka
„beczka” pojawi a si  w Sta-
nach ok. 1915 roku i wkrótce
zosta a powielona w wielu
egzemplarzach. Powstawa y
objazdowe zespo y – prze-
wa nie rodzinne – prezentu-
j ce t  atrakcj  w miastach
i miasteczkach. Szczyt po-
wodzenia tego rodzaju bizne-
su przypada na lata 30-te ub.
wieku, kiedy to w USA ist-
nia o oko o stu takich „Walls
of Death”. Pierwszy taki
pokaz w Europie mia  po-
dobno miejsce w 1929 roku,
w Southend w Wielkiej Bry-
tanii.

OBOK: Lata 40-te. Jeden z naj-
wi kszych ameryka skich
„cyrków motocyklowych”.

POWY EJ I OBOK:  „Beczka mierci” prze ywa w Stanach swój rene-
sans. Na najwi kszych zlotach motocyklowych: Daytona Bike
Week, Sturgis Bike Week czy Laconia, takie pokazy kaskaderskie
stanowi  atrakcj  i s  uznawane za cz  ameryka skiego dzie-
dzictwa narodowego.  Tu show w Daytona Beach w 2007 r.

Ten rodzaj motocyklowego cyrku trafi  równie  do Pol-
ski. Osobi cie pami tam, jak taka „beczka” pojawia a si
w sk adzie w drownego „centrum rozrywkowego”, rozstawia-
nego na pustym placu, przyleg ym do targowiska zwanego
Górniakiem w odzi. To by o chyba jeszcze na pocz tku lat
60-tych a potem, chyba do ko ca nast pnej dekady, ha a liwa
„Beczka mierci” sta a w ódzkim weso ym miasteczku
w parku na Zdrowiu.
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Ha asowa o to ca kiem nie le,
bo – chyba dla wi kszego efektu –
motocykle tam je d ce, mia y mocno
zubo one uk ady wydechowe. Ca a
konstrukcja „beczki” nie le si  trz s a
i kiwa a, jakby mia a si  za chwil
rozlecie ... „Mistrzowie”, bo nikt nie
nazywa  ich wówczas kaskaderami,
pokazywali niez e „sztuczki” podczas
jazdy. Do normalnego repertuaru
nale a o zdejmowanie odzie y
podczas jazdy, stawanie na sio-
de kach, jazda bez trzymania
kierownicy czy jazda parami obok
siebie. Do wyj tkowych „numerów”
nale a a jazda w przeciwnych
kierunkach, z przeplataj cym si
torem jazdy. Ca o  zapewnia a
niesamowite emocje.

Jak ka dy cyrk, pokazy
akrobacji czy nawet samej
jazdy po pionowej
cianie by y

ryzy-

kowne. Nie by o chyba kaskadera, który nie zaliczy
kilku upadków. Niektórzy, ramy u ywanych
w „beczkach” motocykli malowali ma bia o, aby
atwo mo na by o zauwa y  p kni cia uk adu

no nego. Zw aszcza gro ne by o „zdechni cie”
silnika podczas jazdy, albo p kni cie a cucha.
Obci enie psychiczne by o bardzo du e i zdarza o
si , e niektórzy je d cy „wspomagali si ”...
alkoholem.
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NA TEJ I S SIEDNIEJ STRONIE: Dokumentalne zdj cia dotycz ce
„Beczki mierci” rodziny Ma kowiaków. Podró owali oni ze
swoimi pokazami po ca ej Polsce.

PONI EJ:  Pani Danuta Ma kowiak (po zam pój ciu – Wolnik) na
cianie. Motocykl to podwozie od SHL-ki M04 z nowszym silni-

kiem od WSK-i 125.

Dla u atwienia orientacji ciana posiada a kolorowe li-
nie bezpiecze stwa: np. zielon , czarn  i czerwon . W naj-
wi kszych z istniej cych, 6-metrowych „beczkach”, zielona
linia by a jeden metr od pod ogi i by a to najbezpieczniejsza
granica dla kaskadera. Czarna by a cztery metry od pod ogi
a czerwona - zaledwie 0,5 metra od widowni. Na samej górze
by o linowe zabezpieczenie, eby kaskader nie wypad  na wi-

ROZMOWA Z PANI

DANUT  WOLNIK,
BY  KASKADERK  WYST PUJ C

W „BECZCE MIERCI”

Jerzy Oses:  Witam Pani . Czy mo e nam Pani w skrócie
opowiedzie  o wyst pach Waszej rodziny w „Beczce
mierci”?

Danuta Wolnik:  W naszej rodzinie Ma kowiaków je dzi
najpierw od 1960 roku mój ojciec - Feliks, który na
motocyklu w beczce wozi  z przodu mojego, cztero-
letniego brata - Jana.

J.O.:  A od kiedy zacz a si  pani przygoda z beczk ?

D.W.: Ja zacz am je dzi , gdy mia am 16 lat w parze
z ojcem. Potem maj c lat 21 je dzi am z 19-letnim
wówczas bratem - Stanis awem. W takim sk adzie
je dzili my przez dalsze 6 lat.

J.O.:  I co potem?

D.W.:  Ja zako czy am jazd , poniewa  mia am urodzi
drugie dziecko. W nast pnych latach je dzili bracia -
Jan i Zdzis aw. Je dzili przez dalsze 5lat. W momen-
cie za o enia swoich rodzin, zmienili jednak prac
i zako czyli wyst py w „beczce” w roku 1978.

J.O.:  Czy jazda po cianie beczki by a bardzo trudna dla
Pani? Jakie by y rozmiary takiej beczki?

D.W.:  Oczywi cie pocz tki nie by y atwe, by o troch
upadków, jednak nie zawsze by o to zale ne ode mnie
a od motocykla, który miewa  awarie. Wysoko
beczki wynosi a ok. 6 metrów i rednica równie  ok. 6
metrów.

J.O.:  No w a nie z tego, co sobie przypominam je dzili cie
na motocyklach Jawa...

D.W.:  Nie zupe nie. By y to motocykle tzw. sk adaki. Na
przyk ad silniki od Junaka wmontowane w ramy Ja-
wy. By y te  SHL-ki, WFM-ki...

J.O.:  Czy pami ta pani pó niejsze losy „beczki”, czy kto
inny kontynuowa  jazd ? Czy beczka zosta a prze
Was odsprzedana komu  innemu? Czy po prostu zo-
sta a zlikwidowana?

D.W.: Kiedy bracia zako czyli jazd , beczk  sprzedali, go-
ciowi z Leszna, który wcze niej je dzi  w „kuli”.

Motocykle, na których je dzili bracia, równie  zosta y
sprzedane razem z beczk . Po kilku latach jednak ja -
w a nie na tym swoim motocyklu – je dzi am. By o to
w 1990 roku, kiedy w Lesznie ponownie stan a
„beczka” i facet przyjecha  do mnie, bo nie mia  dru-
giego „je d ca” a wiedzia , e kiedy  je dzi am.
W tajemnicy przed rodzin  je dzi am, codziennie
przez tydzie  na treningi no i po tygodniu ju  je dzi-
am z nim w parze. Trwa o to jednak tylko dwa tygo-

dnie. Przez tydzie  je dzili my w Lesznie i przez ty-
dzie  w Poznaniu.

J.O.:  Podziwiam pani odwag  i umiej tno ci. Bardzo dzi -
kuj  za po wi cenie mi swojego czasu.
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downi .  Rzadko, ale czasem, zdarza y si  i takie wypadki.
Najbardziej znany zdarzy  si  w latach 70-tych w Bytowie,
kiedy motocykl wypad  na widowni . Zgin a m oda dziew-
czyna i starszy m czyzna, kaskader te  odniós  obra enia.

POWY EJ: Przedsi biorstwo rozrywkowe pa stwa
Ma kowiaków prócz „beczki” posiada o te
strzelnic .

PO PRAWEJ: „Wall of Death” na zlocie w Daytona
Beach na Florydzie w 2008 roku. Zwró cie
uwag  na motocykle: (od lewej) Harley 125,
pierwszy Sportster i – najbardziej „kulto-
wy” w tej zabawie – Indian 101 Scout.

NA DOLE:  Indian Scout – model 101 by  najbar-
dziej odpowiednim motocyklem do jazdy po
cianie. Oczywi cie, do tego celu ogo acany

by  ze wszystkich blach i akcesoriów.

Przegl daj c literatur  i publikacje
internetowe, w poszukiwaniu ilustracji do
tego tematu, natrafi em na ciekaw  stron
http://www.kazmierz.arnetkazmierz.pl/
autorstwa pana Jerzego Osesa z Ka mierza
Wielkopolskiego i wprost rewelacyjne,
dokumentalne zdj cia, które niniejszym
przedstawiam. Autorem zdj  jest wujek
pana Jerzego – nie yj cy ju  p. Zbigniew
Oses, ka mierski fotograf, który przez kilka
lat towarzyszy  rodzinie Ma kowiaków
w ich w drówkach z „beczk ” po Polsce.

Mo ecie te  zapozna  si  z wywiadem jaki pan Jerzy
przeprowadzi  niedawno z pani  Danut  Wolnik (z domu
Ma kowiak), mieszkaj c  obecnie w Lesznie – która razem
z bra mi je dzi a w „Beczce mierci”.

 Obecnie, jedyna
czynna w Polsce

 „Beczka mierci” stoi we W adys awowie w lunaparku Wal-
demara Sowi skiego. Jest te  najwi ksz  w Europie – ma wy-
soko  6m czyli nale y do tych najwy szych. Przez kilka lat
sta a nie u ywana, bo kaskader, który ostatnio w niej je dzi
odszed  na emerytur . D ugo szukano cz owieka z odpowied-
nimi umiej tno ciami i odwag . Wielu mia ków próbowa o –
jednym udawa o si  wje d a  na cian , ale spadali; inni nie
potrafili wcale na ni  wjecha . Dopiero w 2004 roku, znalaz
si  polski motocyklista, który skutecznie podj  wyzwanie. Jest
to Krzysztof Taczalski wyst puj cy pod pseudonimem „Dr
Mentos”. Pochodzi z Lubelszczyzny i ma du y talent do moto-
cyklowych akrobacji. Dowiedzia  si , e w Polsce jest taka
„beczka”, pojecha  na Hel zobaczy  jak ona wygl da i spróbo-
wa  na ni  wjecha . Mia  par  upadków, ale postanowi  wal-
czy  do skutku. Po kilku dniach treningów osi gn  sukces –
zacz  je dzi  po cianie!

Dlaczego przedstawiam ten motocyklowy cyrk akurat
w tym numerze? Otó  wi e si  on z motocyklami marki In-
dian. Szczególnie model Scout by  ulubion  maszyn  „mi-
strzów” tej dyscypliny. By  niski, doskonale wywa ony, ze
sztywn , stabiln  ram  i bardzo precyzyjnym przednim zawie-
szeniem na pó resorku – lekki ale dysponuj cy spor  moc . By

te  bardzo niezawodny a dwa cylindry dawa y gwarancj  dal-
szej jazdy nawet w przypadku np. zmostkowania

jednej wiecy. To by a przewaga nad – mo e
bardziej sportowymi i nowocze niejszymi –
singlami... Indiana pami tam jeszcze i ja z beczki

na „Górniaku” – i by  to pierwszy
widlasty silnik motocyklowy, jaki

zapami ta em.

Jest jeszcze jedno – kto
wie, czy nie g ówne? – ród o

inspiracji do przedstawienia
Wam tego tematu. Pó  roku
temu, ca a zachodnia prasa

motocyklowa donosi a
o mierci niepodwa alnej
„Królowej Motodromu” –

Samanthy Morgan. Znana te
jako Sam Morgan Storm, zmar a
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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 obfitowa a jej d uga kariera. Ca e doros e
ycie tej pi knej, zawsze u miechni tej kobiety, zwi zane by o

z „Beczk mierci” – by a jedn  z nielicznych kobiet potrafi -
cych znakomicie je dzi  po pionowej cianie motodromu.
Mia a wiele wypadków, odnios a wiele kontuzji, by a kilka-
krotnie przygnieciona przez swojego Indiana 101. Mimo to
zawsze wraca a do tego sportu.

OBOK:  Dwa zdj cia niekwestionowanej „Królowej Motodromu”, p.
Samanthy Morgan Storm. Na dole jej Indian Scout – model 101
z 1928 roku, przystosowany do jazdy po cianie.

Sam by a uczennic  jednego z najznakomitszych „becz-
kowych” je d ców – wielkiego Sonny’ego Pelaquina. Kiedy
obejrza a jego Wall of Death Show, spyta a czy dziewczyny
mog yby to robi  i czy przyjmie j  do zespo u. Sk ama a, e ma
18 lat – mia a nieca e 16. Okaza a si  bardzo utalentowan
uczennic  i Sonny nauczy  j  wszystkich najbardziej niebez-
piecznych sztuczek. Ona kocha a smak si y od rodkowej zmie-
szanej z adrenalin . Mówi a: „Kiedy jestem na cianie, czuj

si  swobodnie i to jest jedyna chwila, kiedy wszystkie moje

bóle i niegodziwo ci tego wiata odchodz ”. Jako jedna
z nielicznych pa  zosta a w 2006 roku uznana przez AMA Hall
Of Fame w Sturgis i wprowadzona do panteonu najbardziej
zas u onych bohaterów ameryka skiego sportu motocyklowe-
go. By a pionierk  i pozostanie na zawsze wzorem dla wszyst-
kich kobiet-motocyklistek.

Na zako czenie wypada jeszcze wspomnie  o „Kuli
mierci” – na Zachodzie zwanej „Globe of Death”. To a uro-

wa konstrukcja stalowa, umo liwiaj ca jazd  we wszystkich
p aszczyznach, nawet w p aszczy nie pionowej. Na wiecie
takie show mo na zobaczy  na ywo w zasadzie tylko w Sta-

nach – zespó  kaskaderów je d cych w „kuli” zapraszany jest
na najwi ksze ameryka skie zloty motocyklowe: do Sturgis,
Daytona, Laconia... Polecam filmik z takiego pokazu na serwe-
rze YouTube: http://pl.youtube.com/watch?v=5ugxAPq3ygQ&NR=1

Tekst Piotr „Besa” Czech

Zdj cia Zbigniew Oses  oraz ród a internetowe.
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Ka dy motocykl, stanowi zbiór mniej lub wi cej
skomplikowanych i wspó pracuj cych ze sob
mechanizmów. W miar  ich zu ycia, b d cego
wynikiem zarówno normalnej eksploatacji jak
i, do  cz sto, zaniedba  u ytkowników, pojawiaj  si
nieprawid owo ci dzia ania tych cz ci. Aby pomóc
m odszym czytelnikom, wkraczaj cym dopiero w wiat
starych motocykli, MMH kontynuuje cykl artyku ów
u atwiaj cych radzenie sobie
z najcz ciej spotykanymi problemami.

NIEDOMAGANIA UK ADU NAP DOWEGO
 - SPRZ G O

7. ZU YCIA I USZKODZENIA A CUCHA SPRZ G O-
WEGO

Objawami wiadcz cymi o zu yciu lub uszkodzeniu
a cucha sprz g owego jest szum podczas pracy silnika

w ca ym zakresie obrotów oraz uderzenia a cucha o kad ub.

Przyczyn  zu ycia lub uszkodzenia a cucha sprz g o-
wego mo e by :

a) normalne zu ycie a cucha po d u szym u ytkowaniu
motocykla,

b) ustawienie kó a cuchowych sprz g a i na wale korbo-
wym nie w jednej p aszczy nie.

Pomimo e a cuch sprz g owy nowoczesnych motocy-
kli pracuje przy stosunkowo dobrym smarowaniu, jednak po
pewnym przebiegu ulega on zu yciu popularnie nazywanym
„wyci gni ciem”. Prawid owy naci g a cucha powinien by
taki, aby przy poruszaniu a cuchem w gór  i w dó  na po owie
d ugo ci odcinka mi dzy ko ami a cuchowymi ugi cie nie
przekracza o 15 – 20 mm (rys. 1).

Nale y zaznaczy , e np. normy angielskie przewiduj
maksymalne ugi cie równe ¼ - ½ cala, a wi c 6,35 – 12,7 mm,
ale w niektórych przypadkach (np. w motocyklach WFM)
mo na dopu ci  do wi kszych ugi , ograniczonych zetkni -
ciem si  ze rubami pokrywy i obudow .

Je eli pokazana na rysunku suma ugi a cucha jest
wi ksza, wiadczy to o jego zu yciu, które b dzie si  szybko
zwi ksza  i powodowa  zu ycie kó a cuchowych. Suma
ugi  powinna by  przy tym
jednakowa w ka dym miejscu
a cucha, co wiadczy o rów-

nomiernym zu yciu a cucha.
Je eli wielko  ta nie jest
jednakowa, to znaczy, e zu-
ycie a cucha jest nierówno-

mierne. Gdy kraw dzie ogniw
a cucha s  b yszcz ce,

a kad ub silnika i pokrywa
maj lady ocierania a cucha,
nale y go bezwzgl dnie wy-
mieni . Wymiana a cucha jest czynno ci  o tyle k opotliw ,
e wymaga jednoczesnego zdj cia obu kó a cuchowych,

bowiem a cuchy sprz g owe wykonywane s  zazwyczaj jako
nierozbieralne.

Je eli wewn trzne p ytki ogniw a cucha wykazuj  cha-
rakterystyczne zu ycie wyst puj ce tylko na cz ci powierzch-
ni p ytki (rys. 2), a jednocze nie ko a a cuchowe wykazuj
znaczne zmniejszenie grubo ci z bów wskutek zu ycia po-
wierzchni bocznych, jest to dowodem, e ko a a cuchowe nie
s  ustawione w jednej p aszczy nie, lecz s  przesuni te wzgl -
dem siebie. Ustawienie kó  nie w jednej p aszczy nie jest
w ogóle szkodliwe dla a cuchów, a zw aszcza w przypadku
a cucha sprz g owego, gdzie obydwa ko a po o one s  blisko

siebie.

Ustawienie kó  sprawdza si  najpro ciej po zdj ciu a -
cucha przez przy o enie linia u stalowego lub k townicy do

Wg in . Tadeusza Majewskiego

Cz  32

 Rys.  1. Sprawdzanie zwisu a cucha sprz g owego.

 Rys.  2. Nienormalne
zu ycie p ytek
a cuchowych.
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obrobionych powierzchni kad uba silnika i pomiar suwniark
odleg o ci czó  z bów obu kó a cuchowych od górnej p asz-
czyzny linia u (rys. 3). Je eli ko a ustawione s  w jednej p asz-
czy nie, to pomierzone odleg o ci powinny by  jednakowe.
Ró nice w odleg o ciach wskazuj , e ko a nie s  ustawione w
jednej p aszczy nie, powoduj c nadmiernie szybkie zu ycie
a cucha i z bów kó . Nale y wówczas sprawdzi  mo liwo ci

wzd u nego przesuni cia kó , co uzale nione jest g ównie od
sposobu ich zamocowania na wa kach, i przez odpowiedni
dobór podk adek regulacyjnych doprowadzi  do ustawienia kó
w jednej p aszczy nie.

Mo liwo  ewentualnej regulacji istnieje zwykle przy
wi kszym z kó a cuchowych, gdy  mniejsze (przynajmniej
w mniejszych motocyklach) osadzone jest przewa nie na sto -
ku i wpu cie. W motocyklach, gdzie skrzynka biegów jest
zblokowana z silnikiem na ogó  nie ma adnej mo liwo ci
zwi kszenia naci gu a cucha. Stosuje si  jednak samoczynnie
dzia aj ce napinacze lub napinacze z regulacj  r czn  (rys. 4).

Napinacze samoczynne wykonane s  z ta my stalowej,
cz sto wyginanej jeszcze przez spr yn rubow . Napinacze
tego rodzaju nie wymagaj adnej obs ugi, z wyj tkiem wy-
miany w razie zu ycia.

Napinacze regulowane r cznie wykonane s  jako krót-
kie lizgacze osadzone w jednym ko cu obrotowo w nadlewie
obudowy, podczas gdy w po owie d ugo ci s  one unoszone
rub . Napinacze mog  by  dost pne dopiero po zdj ciu po-

krywy obudowy a cucha sprz g owego lub te  mog  by
dost pne z zewn trz. W pierwszym przypadku regulacj  mo na
przeprowadzi  przy jednoczesnej kontroli napi cia a cucha,
którego ugi cie powinno si  zawiera  w granicach 15 – 20
mm. W drugim przypadku regulacj  przeprowadza si  przez

zluzowanie przeciwnakr tki, wkr cenie ruby unosz cej li-
zgacz a  do ca kowitego napi cia a cucha, co mo na pozna
po oporze podczas wkr cania ruby, a nast pnie odkr cenie
ruby o pewn  liczb  obrotów (np. ½ lub 1) i wreszcie zakr -

cenie przeciwnakr tki.

Regulacj  napi cia a cucha przeprowadza si  po prze-
biegu oko o 8000—10 000 km.

Nale y pami ta , aby w rozwi zaniach wyposa onych
w napinacze a cucha ze wzgl du na mo liwe zmniejszenie
zu ycia lizgacza. stosowa a cuchy o p ytkach ogniw zbli o-
nych kszta tem do prostok ta, a nie „ósemki”, tak jak jest to
w wi kszo ci a cuchów.

Zerwanie a cucha sprz g owego, p kni cia tulejek itp.
s  zjawiskami wyj tkowymi, mog cymi nast pi  przy niskiej
jako ci materia u, z którego jest wykonywany a cuch, lub jego
znacznym zu yciu. Zerwanie a cucha ko czy si  cz sto rozbi-
ciem obudowy silnika lub pokrywy sprz g a.

W silnikach czterosuwowych, w których wylot rurki
przewietrzania skrzyni korbowej odprowadzony jest do obu-
dowy a cucha sprz g owego, mo na jeszcze zaobserwowa
specjalny rodzaj zu ycia, a mianowicie miejscowe, korozyjne
nad eranie lub rdzewienie kó a cuchowych i elementów
a cucha. Nad eranie to jest wynikiem korozyjnego dzia ania

resztek spalin, przedostaj cych si  spod t oka do skrzyni kor-
bowej, i jest szczególnie intensywne podczas u ytkowania
motocykla w dni zimne, zw aszcza przy cz stych przerwach
pracy silnika. Opisane nad erki i rdzewienie a cucha oraz kó
nie s  specjalnie szkodliwe, je eli nie nast pi o jeszcze nad-
mierne os abienie p ytek lub tulejek a cucha oraz z bów kó .

Ci g dalszy nast pi.

Z ksi ki in . T. Majewskiego
pt.: „Niedomagania motocykli”

Wybra  i adiustowa  do potrzeb MMH

Piotr „Besa” Czech.

 Rys.  3.  Sprawdzanie prawid owo ci ustawienia
kó a cuchowych.

 Rys.  4. R czna regulacja naci gu
a cucha sprz g owego.
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IMPREZY PRM ’2009
         Pogrubion  czcionk  zaznaczono imprezy tylko dla motocykli zabytkowych.

TERMIN MIEJSCE
NAZWA

I RODZAJ IMPREZY
ORGANIZATOR KONTAKT

23-24.01. Danków
„PASZTETTREFFEN”

zlot ogólny

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

18.04.

Cz stochowa
(lub okolice –

jeszcze si
zobaczy)

SPOTKANIE PREZYDENTÓW
PRM

rozszerzone zebranie Rady
Koordynacyjnej

Sekretariat RK PRM

042 681 33 24 - Piotr
lub w dniu imprezy 0502 289 179 -

Krysia
E-mail: besa@tlen.pl
www.prm.riders.pl

18-19.04.
Jasna Góra –
Cz stochowa

JASNA GÓRA 2008
ROZPOCZ CIE SEZONU PRM

zjazd gwia dzisty

Stowarzyszenie
„Mi dzynar. Motoc.
Rajd Katy ski” oraz
Klub Motocyklowy

IPA „Knight Riders”

022 635 06 71 – Wiktor,
lub 042 681 33 24 – Piotr

E-mail: vwegrzyn@yahoo.com
lub besa@tlen.pl

www.prm.riders.pl

18-19.04. Gorzów Wlkp.
„KISZKA WIOSENNA”

zlot ogólny (klubowe otwarcie
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

08-09.05.
ód ,

stadion KS
„Start”

MOTO WETERAN BAZAR
bazar

Jacek Kopczy ski
& „No 1 Club” - ód

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

22-24.05.
Fryszerka

k. Inow odza.

XXI RAJD „HUBAL”
rajd turystyczno-nawigacyjny

i motocyklowa
runda MPPZ

Automobilklub
ódzki

KMW „No 1 Club”

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

Lipiec -
dok adny

termin
pó niej

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.
ód ,

stadion KS
„Start”

MOTO WETERAN BAZAR
bazar

Jacek Kopczy ski
& „No 1 Club” - ód

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

11-13.07. Inowroc aw
V ZLOT „NA SOLI”

zlot ogólny
„Rider’s Club
Inowroc aw”

0691 727 172 – Skrobek,
0501 183 138 - Hrabina

E-mail: skrobekrci@wp,pl
www.rcinowroclaw.com.pl

17-19.07.
Wysoka k.

Gorzowa Wlkp.
XI RAJD „100 MOSTÓW”

zlot ogólny + rajd turystyczny

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

30.07.-02.
08.

Tarnów –
Klikowa

ZLOT NIEPODLEG O CIOWY
(70 rocznica wybuchu II Wojny

wiatowej)
zlot ogólny

TKM „Wataha”
014 622 38 97 lub kom. 0501 149 593

E-mail: prezes@wataha.strefa.pl
www.wataha.strefa.pl

21-23.08. Krotoszyn

XXII OGÓLNOPOLSKI ZLOT
MOTOCYKLI

CI KICH I WETERANÓW
zlot ogólny

„Oldtimers” -
Krotoszyn

0602 13 86 45 – Jerzy
lub 0505 17 58 75 – Jacek  

E-mail: oldtimers@oldtimers.net.pl
www.oldtimers.net.pl

28-30.08. Ko o
KO O BLUESA FESTIWAL

zlot ogólny
„Backfire” (ex Ko o
Motocykla) - Ko o

063 261 68 16 lub
0601 74 32 61 – Sylwek

E-mail: motozbyt1@vp.pl
www.kolomotocykla.pl
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29.08.-
14.09.

Warszawa-
Katy -...-
Warszawa

IX MI DZYNARODOWY
MOTOCYKLOWY
RAJD KATY SKI

rajd turystyczny

Stowarzyszenie
„Mi dzynar. Motoc.

Rajd Katy ski”

022 635 06 71,
Fax.: 022 831 02 60.

E-mail: vwegrzyn@yahoo.com
www.rajdkatynski.net

11-12.09.
ód ,

stadion KS
„Start”

MOTO WETERAN BAZAR
bazar

Jacek Kopczy ski
& „No 1 Club” - ód

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

11-13.09.
Ozorków
k. odzi

II-MI DZYNARODOWY 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 zamkni cie
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. ód
XXXIII KONGRES ZARZ DÓW

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 zg aszanie imprez do oficjalnego kalendarza PRM.

INNE POLECANE IMPREZY ’2009

TERMIN MIEJSCE
NAZWA

I RODZAJ IMPREZY
ORGANIZATOR KONTAKT

29-31.05. Mi sk Maz.

XIV MAZOWIECKI RAJD
WETERANÓW SZOS

MAGNET 2007  rajd motocykli
zabytkowych

KDM „Magnet” -
Mi sk Maz.

0500278976
 – Daniel G gol,

(025) 758 2586 – Maciej Cichocki
lub 0502234179 – Wojciech Cho uj

E-mail: danielgagol4@wp.pl

13-15.08. Wroc aw

MI DZYNARODOWY ZLOT
HONDY GOLD WING zlot

specjalistyczny
tylko dla Hond GL1000-1800

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
NAZWA

I RODZAJ IMPREZY
ORGANIZATOR KONTAKT

15-17.05. Stalowa Wola
I RUNDA MPPZ

rajd samochodowo-motocyklowy
Automobilklub
Stalowa Wola

Automobilklub Stalowa Wola
ul. Ofiar Katynia 28 a

37-450 STALOWA WOLA

21-24.05. Wis a

II RUNDA MPPZ
XXXII L SKI RAJD POJ.

ZAB.
rajd samochodowo-motocyklowy

Automobilklub
l ski

Automobilklub l ski
ul. Stanis awa 4

40-014 KATOWICE

22-24.05.
Fryszerka

k. Inow odza

II RUNDA MPPZ – motocykle
XXI RAJD „HUBAL”

rajd motocyklowy

Automobilklub
ódzki

KMW „No 1 Club”

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

28-31.05. Lublin
IV RUNDA MPPZ – XXIV

LUBELSKI RAJD POJ. ZAB.
rajd samochodowo-motocyklowy

Automobilklub
Lubelski

Automobilklub Lubelski
ul. Pó nocna 22 A
20-064 LUBLIN

18-21.06. Rzeszów
VI RUNDA MPPZ

rajd samochodowo-motocyklowy
Automobilklub

Rzeszowski

Automobilklub Rzeszowski
ul. Wyspia skiego 2
35-111 RZESZÓW
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18-21.06.
ajs k. Nowej
Wsi (gmina

Purda)

VI RUNDA MPPZ – motocykle
XXXIII ROTOR RAJD

rajd motocyklowy

Klub Mi o ników
Weteranów „Rotor”

Klub Mi o ników Weteranów
„Rotor”

ul. Sucharskiego 3/30
10-694 OLSZTYN

25-28.06. Wieliczka
VII RUNDA MPPZ – RAJD

„KRAK”
rajd samochodowo-motocyklowy

Automobilklub
Krakowski

Automobilklub Krakowski
ul. Na Barciach 6
31-423 KRAKÓW

02-05.07. Warszawa
VIII RUNDA MPPZ

OBCHODY 100-LECIA A.P.
rajd samochodowo-motocyklowy

Automobikjkub
Polski - Warszawa

Automobilklub Polski
ul. Pa ska 85

00-834 WARSZAWA

09-12.07. Szczyrk

IX RUNDA MPPZ
XXXII BESKIDZKI

RAJD POJ. ZAB.
rajd samochodowo-motocyklowy

Automobilklub
Beskidzki

Automobilklub Beskidzki
ul. Kazimierza Wlk. 1

43-300 BIELSKO-BIA A

27-30.08. Cz stochowa
X RUNDA MPPZ

rajd samochodowo-motocyklowy
Automobilklub
Cz stochowski

Automobilklub Cz stochowski
ul. Krakowska 31,

42-200 CZ STOCHOWA

03-06.09. Pozna

XI RUNDA MPPZ
XXXVI POZNA SKI

MI DZYNARODOWY RAJD
POJ. ZAB.

rajd samochodowo-motocyklowy

Automobilklub
Wielkopolski

Automobilklub Wielkopolski
ul. Towarowa 35/37

61-896 POZNA

Imprezy te s  organizowane pod egid  G ÓWNEJ KOMISJI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH przy ZG PZM
wg regulaminu MPPZ, którego aktualn  wersj  opublikujemy w biuletynie, jak zostanie ona og oszona.

Regulamin b dzie mo na te  znale  w internecie na stronie: www.pzm.pl
Dodatkowe informacje: Pani El bieta W odarczyk, Zarz d G ówny 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      POMAGAJMY SOBIE

0DST PI  b. tanio
cz ci do MZ „Jaskó -
ka” (lub Trophy):
rama, ko a, b otniki.
POSZUKUJ : mag-
dyna marki LUCAS
z 3-szczotkow  pr d-
nic  (nierozbieralne-
go, najstarszego typu)
– patrz poni ej.

ZAMIENI : pr dnic  dwuszczotkow
LUCAS (od magdyna z II po owy lat 30-
tych) na pr dnic  trzyszczotkow  (kom-
pletn ). Dodam gratis oryginalny regu-
lator napi cia LUCAS-a.

Piotr „Besa” Czech,
ód , ul. Starogardzka 13, 93-491 ód ,

tel.: 042 681 33 24,
lub E- mail: besa@tlen.pl
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               DZIECKO Z NIEPRAWEGO O A
Kierownica wraz z wiatrochronem mo e zosta  z o ona

do poziomu górnej p aszczyzny zbiornika paliwa. Lekkie sio-
de ko Lycette, na 12-calowej rurze mo e by  opuszczone do
tego samego poziomu. Gdy istnia a taka potrzeba Papoose,
móg  by  z o ony do paczki mieszcz cej si  w baga niku sa-
mochodu. Maksymalna szybko  Papoose Glena Hartzella
(który, czasem, nim je dzi), wynosi ok. 30 mph (48 km/h).

W powojennej Wielkiej Brytanii bli niak Papoose’a,
Corgi, sprzeda  si  dobrze do czasu a  produkcja pe nowymia-
rowych motocykli i samochodów osi gn a wielko ci stosowne
do popytu. Corgi by  tam faktycznie na tyle popularny, e spe-
cjalny dedykowany mu ma y wózek boczny zosta  opracowany
i by  z powodzeniem sprzedawany. Po drugiej stronie oceanu,
jednak, by o ca kiem przeciwnie. Papoose nigdy nie uzyska
popularno ci, i w a ciwie nie wiadomo ile sztuk faktycznie
zosta o sprzedanych. Historyk zajmuj cy si  Indianami, Harry
Sucher twierdzi e by a to liczba zaledwie kilkudziesi ciu.

Glen Hartzell trzyma ten, zaledwie troch  podrapany,
oryginalny, nigdy nie restaurowany egzemplarz w swoim skle-
pie – warsztacie, w eksponowanym miejscu, wraz z nagradza-
nymi za jako  odrestaurowania egzemplarzami innych India-
nów. Hartzell i jego g ówny mechanik Ray Caputi przyjmuj
wszelkie zlecenia na obs ug  i odbudow  legendarnych Chie-
fów i Scoutów 101, ale Papoose te  jest Indianem i to miejsce
mu si  jak najbardziej nale y.

Zainteresowanych bardziej szczegó owymi informacja-
mi o Papoose i jego brytyjskich przodkach, odsy am do ksi -
ek: „British Motorcycles of the 1940s and 1950s” Roya Baco-

na, „Illustrated Indian Motorcycle Buyer's Guide” Jerry’ego
Hatfielda i „The Iron Redskin” Harry’ego V. Suchera (wszyst-
kie dost pne w TAM Communications). Glena Hartzella mo-
ecie spotka  w jego interesie: „The Indian Reservation”, Ro-

ute 100, Dept. IMI, Bechtelsville, Perm., 19501. USA. Je eli
piszecie po informacje, wysy ajcie bon powrotnej op aty mi -
dzynarodowej – do nabycia w urz dzie pocztowym.

Tekst i fotografie - Bob Rimel.

T umaczy Hieronim Denisko.

Artyku  pochodzi z ameryka skiego czasopisma

„Indian motorcycle ilustrated”

 z maja 1995 r.

Tytu  oryginalny „Papoose on the loose”.

RADA KOORDYNACYJNA  PRM 2007 - 2011

Prezydent Ruchu

Tadeusz "Mercedes" Tymi ski,
tel.: 0602 26 29 14

e-mail: zep@onet.eu

www.prm.riders.pl

Vice Prezydent
Krzysztof "Gepard" Bia ek,

 tel.: 0 509 70 03 44
e-mail: krzysztof@knightriders.pl

Vice Prezydent
Czes aw Frejer,

tel.: 0 602 31 23 55
e-mail: metalplast13@wp.pl

Vice Prezydent
Sylweriusz ukomski

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 ko ach"

Czes aw Frejer (kontakt - patrz obok).

Doko czenie ze str. 16



Niekomercyjny biuletyn motocyklowy

Motocykl Moje Hobby
ul. Starogardzka 13, 93-491 ód ,

e-mail: besa@tlen.pl
www.prm.riders.pl


