
 

Zakończenie sezonu z Motorraid - Cartagena 2015 

czyli 7 dni na hiszpańskich winklach i 2 dni na torze Cartagena 

 

Czas: 6-16 listopada 2015 

Przebyty dystans: Średnio ok. 2 tys. km/motocykl 

Zdjęcia: Maciej Przysłup, Paweł Kapuściński, Maciej Chlewicki oraz pozostali 

uczestnicy wyjazdu 

 

W dniu, w którym ciężarówka wypakowana po brzegi naszymi motocyklami wyruszała w 

podróż z Polski do Hiszpanii, pogoda w naszym kraju nie zachęcała już do jazdy na dwóch 

kółkach. Na szczęście ta relacja dotyczy naszego pobytu na słonecznym, hiszpańskim 

wybrzeżu, więc nie przeczytacie tu o chłodzie, deszczu, ani nawet drobnej mżawce. Kilka dni 

po wysłaniu tira, posadziliśmy nasze tyłki w wygodnych fotelach samolotu i wyruszyliśmy w 

niezbyt długi, bezpośredni lot do Alicante. Stamtąd od naszej „bazy” w Cartagenie dzieliła 

nas już tylko półtoragodzinna podróż wypożyczonymi autami. 

 

 

 

Sobota, nasz pierwszy poranek w Hiszpanii. Całą grupą jesteśmy zakwaterowani w jednym  

hotelu, więc klimat do złudzenia przypomina ten znany z wyjazdu na kolonie w czasach  

szkoły podstawowej, czy liceum. Są z nami motocykliści z całej Polski, większość poznajemy  

osobiście dopiero przy pierwszym, wspólnym śniadaniu. W pierwszej minucie obcy sobie  

ludzie, chwilę później dobrzy kumple, a za kilka dni już zgrana grupa przyjaciół, ale o tym  

później. Kolejne osoby dołączyły do nas wieczorem. Nie wszyscy wybrali ten sam lot.  

Jednym było wygodniej przylecieć z Warszawy, innym z Krakowa. Było także kilka osób,  

które pojawiły się wyłącznie na dwa dni treningu na torze Cartagena. Większość jednak  

uznała, że najlepszym rozwiązaniem będzie zorganizowanie sobie całego urlopu na  

urokliwym Półwyspie Iberyjskim. Jak się później okazało, to była bardzo dobra decyzja... 



 

Rozpakowanie ciężarówki przebiegło sprawnie. Po ustawieniu wszystkich maszyn w rzędzie  

aż trudno było nam uwierzyć, że tyle ich zmieściło się w dwupoziomowej naczepie. 

 

  

 

Różnorodność typów motocykli była zadziwiająca. Począwszy od maxi-skutera, przez nakedy  

i turystyki, na typowych sportach kończąc. Pięć minut na pamiątkowe zdjęcia i ruszamy w  

drogę. Właściwie należałoby powiedzieć, że kilka różnych dróg, bo nie wszyscy mieli takie  

same plany. Wprawdzie większość uczestników spędzała czas w grupie, razem z  

organizatorami i tym samym przewodnikami wyjazdu, jednak pojedyncze osoby miały  

indywidualny plan na spędzenie „motocyklowych wakacji”. Dla przykładu Przemek na  

swoim Suzuki Burgmanie 650 wyruszył w samotną podróż z Cartageny aż na Gibraltar i dalej  

do Portugalii. Widzieliśmy się z nim jedynie pierwszego dnia, przy kolacji. Nazajutrz  

Przemek nas opuścił i wrócił dopiero w dniu załadunku maszyn na naczepę ciężarówki. Karol  

na Hondzie VFR 800 zdecydował się na odłączenie od grupy i zwiedzanie Hiszpanii razem ze  

swoją dziewczyną. Jacek na Ducati Monsterze większość czasu spędził z naszą liczną grupą,  

ale w niedzielę pojechał samodzielnie oglądać na żywo ostatnią w tym roku rundę MotoGP w  

Walencji. Tego dnia pozostali podzielili się na dwie grupy. Jedni oglądali wyścig przed  

telewizorem, inni woleli spędzić czas w siodłach i wybrali się na wycieczkę do Alicante. 

 



 

 

 

Tam czekała piaszczysta plaża, ciepła woda Morza Śródziemnego i kilka ciekawych  

miejsc wartych uwagi, w tym zamek Castillo de Santa Barbara wzniesiony na wysokim  

wzgórzu, z którego rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na całe miasto.  

Rozpościera się? Nie wierzę, że użyłem tego słowa... Co ta Hiszpania robi z ludźmi?  

Tymczasem pierwszy weekend w regionie Murcia był dopiero rozgrzewką, powiedziałbym  

drobnym wstępem do tego, co czekało nas w kolejnych dniach. 

 

 

 

Choć w sobotni wieczór wybraliśmy się na długi spacer, który zakończyliśmy ucztą przy  

hiszpańskich przysmakach i wybornym winie, w poniedziałek wszyscy wstaliśmy wyjątkowo  

wcześnie (czyt.: nie później niż o 9.00). W planach na ten dzień była naprawdę długa trasa. 

W najbardziej optymistycznych założeniach aż 700 km. Taki dystans podczas jazdy  



 

autostradą  nie robi na nikim wrażenia, ale jeśli w grę wchodzą częste postoje na pamiątkowe 

zdjęcia, podziwianie widoków i jazdę po drogach usianych winklami, okazuje się, że zaczyna  

brakować dnia. Pojechaliśmy najpierw do Almerii, a później w kierunku Parku Narodowego  

Sierra Nevada, gdzie czekała na nas jazda po niezliczonej ilości zakrętów. Prawdziwy  

rollercoaster! 

 

 

 

W drodze powrotnej część osób zdecydowała się na dłuższy postój „na jednej z dzikich plaż”.  

niedaleko miejscowości o intrygującej nazwie La Curva. Spontaniczna kąpiel w morzu przy  

zachodzie słońca i następnie zajadanie się świeżym pieczywem maczanym w wybornej  

oliwce z oliwek wiązały się z emocjami, które nie sposób opisać. W każdym razie, było  

wspaniale! Wspanialej niż kiedykolwiek przedtem, na jakimkolwiek innym wyjeździe  

motocyklowym. Wróciliśmy do hotelu dopiero po zmroku. 

 

 

 



 

 

Wtorek z założenia miał być dniem odpoczynku i pełnego relaksu. W środę i czwartek  

zaplanowaliśmy jazdę po torze Cartagenia, więc wszyscy chcieliśmy mieć świeże i wypoczęte 

ciała oraz umysły. Kręciliśmy się wyłącznie po okolicy, zwiedzaliśmy położoną w górach 

twierdzę i wygrzewaliśmy kości na bajecznej, piaszczystej plaży w Mazzaron. Byli również  

tacy, którzy zrobili sobie jednodniową przerwę od jazdy i czas wolny wykorzystali na piesze  

zwiedzanie pięknego miasta z bogatą historią, jakim niewątpliwie jest Cartagena. 

 

 

 

W środę o poranku wyruszyliśmy na tor Cartagena oddalony od naszego hotelu o jakieś 15  

minut drogi. Nie mieliśmy zamiaru się tam ścigać, rywalizować, ani nawet jakoś specjalnie  

szybko jeździć. Podstawowym założeniem była dobra zabawa i pracowanie nad  

umiejętnościami sprawnego, płynnego pokonywania zakrętów. Nieco inne założenia miało  

niewielka grupa sportowców, ale oni jeździli w grupie A, urywając kolejne ułamki sekund na  

każdym kolejnym okrążeniu. Większość osób na torze stanowiły jednak osoby z grup B i C.  

Królowały motocykle takie, jak BMW R 1200GS, Yamaha MT-03, czy Suzuki SV 650.  

Podejście do tematu jazdy na torze było proste, mianowicie potraktowaliśmy obiekt, jak  

zamknięty odcinek drogi, na którym w bezpiecznych warunkach można szlifować technikę.  



 

  

 

Pomagali w tym obecni na wyjeździe instruktorzy. Na zakończenie dnia, przy kolacji,  

oglądaliśmy nagrania z toru i analizowaliśmy kolejne elementy jazdy. Na podstawie filmów i  

zdjęć łatwo było zauważyć, jak olbrzymie postępy zrobili wszyscy uczestnicy treningu.  

Poprawiliśmy płynność pokonywania zakrętów, pozycję na motocyklu, tor jazdy i pewność  

siebie. Nikt chyba nie zaprzeczy, że im swobodniej czujemy się za kierownicą, tym więcej  

czerpiemy później przyjemności z jazdy. 

 

 

 

Relacjonując kolejne dni nie wspominam zbyt często o pogodzie, bo ta była praktycznie  

niezmienna od początku, do końca. Na torze temperatura na poziomie 22-23 stopni Celsjusza  

jest nie tylko optymalna, ale wręcz idealna! Za jeden z największych atutów, obok pogody,  

uznaję fakt, że mieliśmy tor wyłącznie dla siebie. Efekt był taki, że w porównaniu z  



 

klasycznym track dayem było znacznie spokojniej i luźniej zarówno w boksach, jak i na nitce  

toru. Słowem, maksimum komfortu, jak w biznes klasie. 

 

  

 

Dwa dni na torze były punktem kulminacyjnym całego wyjazdu, ale nie jego końcem. Wciąż  

zostały nam trzy dni jazdy, które można było wykorzystać na milion sposobów. Paweł na  

swoim BMW R 1200GS postanowił wybrać się w samotną podróż do Granady. My  

pojechaliśmy zorganizowaną grupą wzdłuż wybrzeża szukając kolejnych przygód. Nie o  

wszystkich mogę napisać, bo niektóre, z różnych względów, muszą pozostać naszą tajemnicą.  

Dodam tylko, że były to przygody pozytywne i z pewnością zapamiętamy je do końca życia.  

Za kilka, kilkanaście lub w przypadku niektórych, za kilkadziesiąt lat, opowiemy o nich przy  

kominku swoim wnukom, opatrując opowieści jedynie drobną cenzurą... 

 

  



 

 

 

Cenzurować nie trzeba jednak wizyty w Los Banos de Mula, gdzie znaleźliśmy gorące źródła  

i baseny termalne. Za niewielkie pieniądze można tam wynająć domek z małym basenem w  

łazience i relaksować się do woli. Wygłodzeni po wymoczeniu w wodzie, trafiliśmy do 

knajpki, gdzie jadłem bezdyskusyjnie najlepszą wołowinę w życiu. Tam po prostu trzeba  

wrócić! Nasze motocykle, wspaniała pogoda i jeszcze wspanialsze drogi. Do tego tor na  

wyłączność przez pełne dwa dni, hiszpańska kuchnia, wyborne espresso i pyszna sangria w 

dużych ilościach. Czy to nie wszystko, czego potrzeba do szczęścia na urlopie? Nie! 

 

 

 



 

Najważniejsi są przecież ludzie, bo to oni tworzą klimat wyjazdu. I to dzięki nim,  

zakończenie sezonu Cartagena 2015 zapamiętam jako najlepsze zakończenie sezonu  

wszechczasów. Najchętniej opisałbym teraz każdego uczestnika wyjazdu z osobna, bo każdy  

z nich zasługuje na opis przynajmniej tak długi, jak cały powyższy tekst. Każdy wyjątkowy i  

na swój sposób inny, choć wszystkich łączyło jedno – niespotykanie pozytywna energia, którą  

hojnie i bezgranicznie dzielili się z otoczeniem. Najstarszym uczestnikiem wyjazdu był  

Paweł, urodzony kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej... 

 

  

 

Najfajniejsze jest to, że duchem Paweł wcale nie ma 76 lat, tylko jakieś 20, może w porywach  

25. Nagroda fair play należy się z kolei Tomkowi. Gdy jednego dnia źle się poczuł i musiał  

zostać w hotelu, bez chwili wahania pożyczył swój motocykl Kubie, którego SV 650 akurat  

zaniemogła i cały dzień musiała czekać na nową linkę od sprzęgła. Na wyjeździe były z nami  

również dzielne amazonki: Agatka na Kawasaki Z 300, Ania na Yamasze MT-03 i Kinga,  

która na torze jeździła CBR 600 RR, a po ulicach na Kawasaki ER-6n. Była też druga Kinga,  

która znalazła się na naszym wyjeździe zupełnym przypadkiem... W planach miała podróż do  

Paryża, ale gdy spotkała grupę Motorraid na lotnisku w Alicante, szybko zmieniła zdanie.  

Kinga nie miała cienia wątpliwości, że można robić w życiu lepsze rzeczy od zwiedzania  

stolicy Francji. Nigdy wcześniej nie jeździła motocyklem. Pierwszego dnia wyjazdu kupiła  

sobie kask, pożyczyła kurtkę, a następnie spędziła z nami cały tydzień w roli szczęśliwego  



 

„plecaczka”. 

 

 

 

To wszystko, o czym piszę, to tylko drobny wycinek emocji, przygód i wrażeń, jakie spotkały  

nas w Hiszpanii. Kolejną próbę uchwycenia całego wyjazdu w słowie pisanym podejmę na  

łamach „Świata Motocykli”, już w przyszłym miesiącu. Szukajcie relacji z wyjazdu w  

wydaniu 2/2016, które trafi do sprzedaży w połowie stycznia. W relacji prasowej  

skoncentruję się nie tylko na emocjach, ale również praktycznych wskazówkach, opisach tras  

i kolejnych atrakcji. A najlepiej, jeśli po prostu pojedziecie z nami na następny wyjazd i  

przekonacie się na własnej skórze, jak to jest...  

 

Hasta luego 

Piotrek „Barry” Baryła, miesięcznik Świat Motocykli 

 

 

 

  



 

 

W rolach głównych wystąpili: 

Karol F – człowiek widmo. Choć był w Hiszpanii cały tydzień, widzieliśmy go tylko na torze. 

Przyjechał, wyprzedził wszystkich swoją czerwoną VFR 800 i znów zniknął, razem z 

dziewczyną, co wszystko wyjaśnia... 

Paweł K – Stary człowiek i może. Młody duchem, ale pamięta wojnę, trzy rozbiory Polski, 

Bitwę pod Grunwaldem i Chrzest Polski. Swoimi doświadczeniami i potężną wiedzą chętnie 

dzieli się z młodszymi kolegami. 

Michał Ł – Chłop z wielkim sercem – gdy zaszła taka potrzeba, bez wahania pożyczył 

motocykl koledze. U kobiet ceni białe zęby. 

Anna M – pierwszego dnia udawała, że jest świeżakiem i nie potrafi jechać szybciej niż 100 

km/h. Po treningu na torze wyszło szydło z worka. Następnym razem Ania przyjeżdża w 

kombinezonie ze slajderami... na łokciach. 

Bartosz D– Nasz rekordzista. Potrafi zamontować kamerkę GoPro w 247 różnych miejscach 

swojego zielonego Kawasaki. Po powrocie do Polski robi karierę w radiu. 

Kinga S – Jej imię należy wypowiadać rytmicznie, naśladując dzwonek do drzwi. Kin-gaaa 

posiada funkcję przełączania się pomiędzy grzeczną turystyką, a zapaloną ścigantką. Czasami 

wypada z lewych, ślepych zakrętów. 

Jakub P – Wierzy, że jego motocykl potrafi jeździć bez paliwa. Nie przestaje się uśmiechać 

nawet wtedy, gdy utknie na poboczu autostrady, po której nikt nie jeździ. Kuba to również 

przyszły Noblista - ma na swoim koncie przełomowe odkrycie dotyczące cyklu życia 

świerszczy. 

Artur Urbański - Największy w tej części świata przemytnik nielegalnych emigrantów. Pod 

pretekstem transportu motocykli przewozi ludzi, zarabiając na tym miliony dolarów. 

Dodatkową pasją Artura jest wymontowywanie z przewożonych motocykli sprawnych 

podzespołów i zastępowanie ich wyeksploatowanymi... 



 

Piotr "Barry" Baryła – Zboczeniec - czerpie dziką przyjemność z wciskania tylnego hamulca i 

palenia klocków. Wyglądem zewnętrznym przypomina syryjskiego uchodźcę. Z natury dość 

skąpy – lubi oszczędzać przednią oponę. W wolnych chwilach pracuje. 

Agata – Tak naprawdę jest córką Piotrka Baryły z pierwszego małżeństwa. Na potrzeby 

wyjazdu zmieniła nazwisko, żeby nie budzić podejrzeń. Na torze szatan nie kobieta! Z kolei 

spacerując nocą po mieście lubi przeskakiwać tam, gdzie nie wolno. 

Tomasz Wilczyński – Niczym go tak nie upijesz, jak wodą mineralną. Codziennie przed snem 

biegnie maraton i robi 3000 pompek. Zawodowo zajmuje się rozbojami, haraczami i 

drobnymi wymuszeniami. 

Kinga P – Posiada wybitne zdolności przystosowawcze. Nie lubi sztywno trzymać się planu, 

szybko podejmuje decyzje. Żywi się krewetkami. Śpi zygzakiem. 

Wojtuś – Kierowca naszej wspaniałej ciezarowki. Mistrz medytacji. Spędził 10 dni w 

bezruchu strzegąc ciężarówki i naczepy. Wylał siódme poty przy za- i roz-ładudku. 

Maciek C – Człowiek orkiestra. W prawej ręce ma kombinerki, a w lewej ampule. Kiedyś 

wolał samochody rajdowe, ale po tym wyjeździe chyba ostatecznie się nawrócił. Witaj po 

lepszej stronie mocy Maciek! 

Agnieszka W – wyszła ze szkoły w Alicante na wagary, przyjechała do Cartageny i tam już 

została. Charakteryzują ją białe zęby. 

Jacek K – Mógłby się przedstawiać słowami – "Cześć, jestem tu nowy, mam na imię Jacek i 

jestem Ducatiholikiem". Plotka głosi, że nawet swojej dziewczynie na plecach wytatuował 

logo Ducati. 

Tomasz P – Spędził z nami dwa dni na torze i tylko jeden na plaży. Podobno tak tęskni za 

Hiszpanią, że wraca tam już w lutym. 

Ludwik L – Mistrz kamuflażu. Wmówił wszystkim, że pojechał Burgmanem w podróż do 

Portugalii, podczas gdy siedział pod sklepem za rogiem i przez cały tydzień degustował 

hiszpańskie wina. 



 

Maciek P – Posiada zdolność przebywania w dwóch miejscach jednocześnie. Jeden Maciek 

jeździ motocyklem po torze, drugi robi zdjęcia. 

Jakub Z – Chętnie zwiedza pobocze na torze. Miłośnik pułapek żwirowych. Za kilka lat 

zobaczymy go w MotoGP. Jego pasją jest palenie "skrętów" w nietypowych miejscach. 

Ponadto Kuba posiada rzadką umiejętność ruszania motocyklem bez użycia sprzęgła. 

Tomasz N – Żyje szybko. Z toru wypada raz, ale porządnie. Lubi życie na krawędzi – jazda z 

kamykiem blokującym skręt kierownicy i te sprawy... Grzał ostro... na swojej Yamasze. 

Darek M – Wpadł do nas tylko na dwa dni "torowe". Absolutnie najodważniejszy z całej 

grupy – zaproponował Barremu przejażdżkę po torze swoim motocyklem... 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobom / firmom wspierającym nasze działania a  

w szczególności: 

 

http://www.swiatmotocykli.pl/Motocykle/0,0.html
http://www.bridgestone.pl/opony-motocyklowe/
http://www.grandysduo.com/

