
Po raz trzeci w Tour de Pologne Amatorów. 
 
 
To już po raz trzeci stanąłem na starcie wyścigu dla amatorów Tour de Polotne: Bukowina 
Tatrzańska Termy – Bukowina Tatrzańska. Na trasie znajdowały się takie podjazdy jak: Ząb 
oraz kultowy podjazd pod Gliczarów. Na starcie stanęło 1500 uczestników w tym startowało 
75 kobiet. Organizatorem Tour de Pologne Amatorów jest Lang Team. To instytucja 
szczególnie zasłużona w popularyzacji kolarstwa w Polsce. Uczestniczący w niej zawodnicy 
mogą się poczuć jak kolarze zawodowi, gdyż tą samą rundę co amatorzy kilka godzin później 
pokona peleton Tour Pologne UCI Word Tour. I tak się czułem biorąc udział w tym wyścigu. 
Muszę wspomnieć że przygotowania rozpocząłem już w grudniu a ponieważ zima była 
łagodna dla lubiących jazdę na rowerze to można było wiele kilometrów przejechać w tym 
okresie. Osoba wspierająca mnie w tym moim szaleństwie była żona Anna na którą zawsze 
mogłem liczyć w trudnych chwilach zwłaszcza po treningach czy nawet w trakcie startu w 
wyścigu można powiedzieć była takim Dyrektorem Sportowym naszego rodzinnego temu. A 
ponieważ z rowerem i kolarstwem jestem związany od młodzieńczych lat bo w przeszłości 
byłem czynnym zawodnikiem jednego z klubów na Śląsku a teraz pozwala mi to na pewną 
odskocznię od codzienności i stresu powiem tak - ja wypoczywam na rowerze w trakcie 
treningów. W wyścigu uczestniczyli między innymi Czesław Lang oraz można powiedzieć 
mój idol z czasów gdy uprawiałem kolarstwo Ryszard Szurkowski z którym już wtedy 
miałem zaszczyt startować w kilku wyścigach. Oprócz nich w wyścigu uczestniczyły gwiazdy 
telewizji oraz sportu. W czasie moich treningów już od paru lat zauważam że coraz więcej 
osób uprawia ta dyscyplinę sportu w różnej formie, rekreacyjnie lub bardziej zawodowo. 
Jeżdżących na rowerach jest coraz więcej ale również tych którzy biegają, bo ich też 
spotykam w czasie moich treningów. W tym roku swój start dedykowałem moim wspaniałym 
wnukom Wojtkowi i Oskarowi dwóm wspaniałym chłopakom. Mam nadzieję że uda mi się 
wystartować w kolejnych edycjach Tour de Pologne Amatorów a ponieważ organizator 
zapewnia że będą kolejne edycje to tak jak było na starcie w Bukowinie Tatrzańskiej, 
wszyscy uczestnicy zapewniali że spotkamy się za rok, a tym samym znowu wszyscy 
uczestnicy w jakieś małej formie mogą wspomóc Fundację Ewy Błaszczyk AKOGO. A na 
koniec powie do zobaczenia na kolejnej edycji TdP Amatorów. 
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