
Kolejny tekst pisany z perspektywy lat - aby nie wszystko umknęło z czasem (i sklerozą).  Trochę wspomnień, zdjęć, film Jurka, który być może uda się nam tu podłączyć.  To 

nasza (M&M) pierwsza „mo-tura na moturach”.  Suzuki i Honda.  W sumie nie tylko nasza, bo umówiliśmy się z paczką znajomych.  Jak w filmie  zaznaczył mniej lub bardziej 

celnie (Director) Juruś udział wzięli: Asystenci Wiciu (spryciu) i Kaczorek (Wieczorek), Divy Alina i Mira, Security Lucek i Stunt Franz (czyli ja).  A więc jeszcze 2 suzuki, 

kawasaki i yamaha. 

My do punktu zbornego w Wenecji jedziemy trzy dni w siodle, oni z Aachen w dwa samochody.  W jednym oni sami 

przy piwku, w drugim motury… na pace.  I tylko niespotykany traf sprawił, że spotkaliśmy się na autostradzie.  Nim na 

parkingu nastąpiła chwila gorących powitań, zachodziłem w głowę o co chodzi tej „Niemce” w BMW, która daje mi 

dziwne znaki.  Bo oczywiście „Niemka” okazała się Aliną.  Przed Wenecją pomyliłem autostrady i faktycznie spotkaliśmy 

się dopiero w Rimini na campingu. Może i dobrze, bo uniknęliśmy mandatu, które Włosi chętnie fundują naszym 

„Niemiaszkom”. 

Rimini tętni nocnym życiem, głośną muzyką, a my spokojnie (!) 

świętujemy spotkanie i wiemy, że takie miejsce, to nie za bardzo 

dla nas. Dobrze, że nasze namioty trochę dalej od centrum.  Rano 

kąpiel, pierwsze wspólne śniadanko i już w pięć moturów (jeszcze 

bez yamahy Lucka) ruszamy zdobywać San Marino.  W Urbino 

rozbieramy napęd Mirki suzuki, bo męczy się z nim od dłuższego 

czasu przy każdej zmianie biegów.  Zęby małej zębatki wyrobiły się 

niczym szpony.  Składamy z powrotem do kupy i jedziemy dalej, 

obiecując sobie rychłą wizytę u mechanika. Wracamy nad morze – 

do Ancony.  

Kolejny postój Roma.  Ale nie Rzym, a hotelik w Asyżu. Ładujemy 

akumulatory duchowe u Santa Francesco.  Oczywiście podlewając 

je nie tylko wodą destylowaną.  

I dalej w góry.  Rozdzielamy się, bo my z Mirką jedziemy wolniej, m.in. szukając jakiegoś serwisu, gdy reszta ekipy 

preferuje szybszą jazdę.  Mijamy Terni, L’Aquile, gdzie wciąż widać ślady trzęsienia ziemi. Pomiędzy miastami 

malownicze drogi, tunele, czasem autostrady, z których oczywiście staramy się zjeżdżać.  Mija nas policyjne… ferrari.  

Dalej gdzieś wysoko w górach znajdujemy mechanika.  Ponieważ warsztat ma siestę, zostawiamy maszyny i szukamy 

czegoś na ząb.  Wybieramy przypadkowo pizzerię, której właścicielami okazują się małżeństwo… Polki i Włocha.  

Polecone przez Polkę sztuki pizzy, bo jej rodzajów jest tu kilkanaście, są wyborne. Próbujemy wielu.  Prawdziwa sztuka.  

Okazuje się, że pan mąż, to utytułowany mistrz pizzy.  Nigdy potem już tak dobrej nie jedliśmy. Na koniec jak z kabaretu wzięta telefoniczna rozmowa zięcia i teściowej, 

gdzie tylko po licznych „mamma” domyślamy się, że dzwoniła mamusia z Polonii. 



Pescara i nocleg w 

Termoli.  Nasze „Divy” 

wykorzystują każdą okazję 

do kąpieli.  Wiciu jak 

zwykle dba o nasze 

podniebienia.  Tym razem 

śniadanie nad brzegiem 

Adriatyku.  Urocza droga 

wzdłuż wybrzeża.  W 

Vieste zatrzymujemy się 

na dwie doby.  Pierwszą w 

centrum w starej części miasta nad brzegiem morza, a drugą z polecenia w 

prywatnym domu kilka kilometrów na północ.  Do morza trzeba było dojechać. 

Odpoczywamy na plaży.  W centrum Vieste, w wąskiej kamiennej uliczce 

próbuję zawrócić „poślizgiem”.  Niestety tracę lewe lusterko, ale kompania za to ma ubaw. Od tej pory muszę już 

bardziej uważać na lewą stronę.  Ranek witamy śniadaniem, którego obfitość budzi niekłamane zdziwienie naszego 

włoskiego ospitante (gospodarza). 

Wieczorem jesteśmy już w Bari. Mały problem z kupnem biletu na prom do 

Dubrownika. Alina zapomniała paszportu. I tu Wiciu uruchamia swoje 

możliwości.  Wieczorem dołącza do nas Lucek, który dostał kilka dni urlopu.  

Gnał swoją XJR 1300 niemieckimi autostradami ile fabryka dała.  Oczywiście 

wieczór powitalny.  Nazajutrz rano Wiciu odbiera (!?) dokumenty na pobliskim 

lotnisku.  Z Bari wyruszamy na zwiedzanie okolicy.  Między innymi do 

Alberobello z przedziwnymi trulli.  Trochę się zapędzamy jeszcze na boki, by 

ostatecznie na oparach benzyny wracać do Bari. Reszta z niepokojem czeka już 

na nas w porcie. Ale i tak spędzamy kilka godzin w oczekiwaniu na prom. W 

końcu okrętujemy.  Niemal o zmroku statek odcumowuje, a my ruszamy do 

bufetu. Ale tylko statek odbił od brzegu, a obsługa poszła spać.  Głodni, 

zdegustowani, wściekli, źli i tak nie oddaje naszego nastroju.  Nie będziemy 

miło wspominali tego „rejsu” na głodniaka.  Na szczęście wczesnym rankiem 

byliśmy już w Chorwacji. 



Dubrownik wita nas czymś 

dla ducha, ale i ciału daje 

wytchnienie, a właściwie 

naszym żołądkom.  Po 

godziwej uczcie i 

godzinach spaceru 

opuszczamy mury i 

jedziemy niżej na 

południe, gdzieś nad 

morze odpocząć i 

ochłodzić się.  A tu obrazy 

wciąż jeszcze powojenne. 

Przy plaży zniszczone ośrodki wczasowe.  Ponuro, ale wszystko powoli wraca do życia.  Znów się rozdzielamy, bo my na zieloną 

kartę możemy wjechać do Czarnogóry, a oni „Niemcy” muszą mieć wizy.  Więc my na południe, oni na północ.  Umawiamy się, że 

ich dopędzimy.  W trzy dni i dwie noce zaliczamy Zatokę Kotorską, Budwę, Święty Stefan i Herceg Novi, gdzie raz nocujemy na 

kwaterze, a raz w znanym mi hotelu. 

Te trzy dni laby okupujemy morderczą pogonią za resztą.  Morderczą, bo upał straszny, zwłaszcza gdy spory odcinek drogi przebiega z dala od morza.   Jedziemy mniej lub 

bardziej przypadkowo tymi samymi drogami i zatrzymujemy niemal w tych samych miejscach co oni.  W Srebreno zostawiamy moto przy molo i trafiamy na wieczorny 

koncert.  Po koncercie moja honda nie ma już niestety ozdobnych głów orłów.  Dobrze, że tylko tyle.  Ekipę dopędzamy w Skradin niedaleko Sibeniku.  Już na nas czekają 

drugi dzień degustując lokalne wina, które leją się tutaj strumieniami.  Okolica przepiękna, Park Narodowy Krka, góry znane m.in. ze scenerii do filmu Winnetou.  Nocujemy 

tu dwie  doby, niestety powoli żegnając się z ekipą.  Goni ich czas – koniec urlopu. A my chcemy jeszcze wyskoczyć do Sibeniku, więc znów jedziemy w dwóch grupach, a 

jednym śladem.  Pag jeszcze jest nam wspólnie po drodze.  Potem oni kierunek Triest, Verona, my odbijamy na Zagrzeb, Węgry, Balaton.   

  



Na Węgrzech typowe trudności z porozumiewaniem się.  Gdzieś 

koło dwudziestej w przydrożnej wiosce  znajdujemy lokum i to w 

ostatniej chwili.  Bo wiatr i deszcz zerwały się takie, że gdyby nie 

lokum z garażem nasze maszyny mogłyby odfrunąć.  Po przejściu 

wichury wyruszamy na wieczorne poszukiwanie czegoś do hapa-

hapa i piciu-piciu.  Szanse są naprawdę niewielkie. Ciemno, głucho, 

ale przypadkiem trafiamy na węgierskiego fana moto GP, do tego 

mówiącego po angielsku, a jednocześnie właściciela knajpki. 

Wspólne zainteresowania, tak więc nie idziemy dziś spać głodni i o 

„suchym pysku”.  

Znad Balatonu już tylko krok do Polski, więc odwiedzamy jeszcze 

malowniczo położoną twierdzę nad tym wielkim jeziorem. Wieczorem jesteśmy w Czechach.  Nocujemy w przydrożnym hoteliku, by rano trafić do pięknie zachowanego w 

górach dworu.  Oczywiście zatrzymujemy się.  W ogóle piękne są te okoliczne tereny, ale wszystkiego nie damy rady objechać.  Do tego ten Szwejkowy klimat w 

przydrożnych hospodach.  Uroczo, smacznie. 

Jedynką w budowie wpadamy do Polski.  Po kilkunastu kilometrach jedynka się urywa. Tego dnia dojeżdżamy tylko do Włocławka.  Tylko, bo nie ma się co zabijać, choć stąd 

do domu jeszcze jakieś 200 km.  Jak zawsze odwlekamy ten moment kiedy turę uznamy za ukończoną.  

To pierwsze nasze wspólne 5000km w siodłach.  I dobrze wiemy, że nie ostatnie. 

 

ps. 

Film Jurusia – stwierdziliśmy -  jest zbyt osobisty, dlatego zostawiamy go na bliskie spotkania w kameralnym gronie moturów. 


