
[ 7 ]ĄD OSIECKI

- Na gokartach można jeździć
dopiero jak się skończy osiem lat
- wyjaśnia Jakub. - A ja marzy-
łem o tym dużo wcześniej. Dla-
tego rodzice kupili mi quada.
Pamiętam, że kiedy w czasie
pierwszej jazdy zahamowałem,
przewrócił się na mnie. Na szczę-
ście miałem kask.

Bezpieczeństwo w tym sporcie
jest wymogiem podstawowym.
Jakub zna tę zasadę od samego
początku. Kiedy więc mówi, że nie
boi się szybkości, zaraz dodaje,
że musi być uważny, odpowie-
dzialny, że siada do gokarta tylko
wtedy, gdy wszystko jest sprawne
i sprawdzone. Inaczej zresztą na
wyścigi nigdy nie zgodziłby się

Jakub na torze
Jakub Masztalerz z Kąkolewa ma dopiero 10 lat, a już trzeci sezon jeździ na gokartach. Swoją
przygodę z motorowym sportem zaczynał od jazdy na dziecięcym quadzie wokół domu.
Potem był większy quad, w końcu wypożyczony pojazd na kartingi. Teraz ma już swój własny
i licencję pozwalającą mu startować w zawodach.

tato, który z Jakubem jest na każ-
dym treningu i wszystkich zawo-
dach kartingowych.

Jakub należy do Automobil-
klubu Leszczyńskiego i jest za-
wodnikiem sekcji sportu
kartingowego AL. Właśnie przed
kilkoma dniami do szkoły w Kąko-
lewie dotarło pismo, w którym
członkowie Zarządu klubu gratu-
lują dyrekcji szkoły takiego spor-
towca i zdobytych przez niego
medalowych miejsc w kraju i za
granicą.

Aż trudno uwierzyć, ale Jakub
już znalazł się w rankingu kierow-
ców startujących na kartingach. W
swojej grupie wiekowej, a więc
wśród zawodników od 8 do 12 lat,

zajmuje 41 miejsce na świecie. W
ubiegłym roku był na 80 miejscu,
a więc jeździ coraz lepiej. Ale
żeby to było możliwe musi po pro-
stu trenować. A to wymaga dojaz-
dów do Gostynia, Poznania,
Zielonej Góry.

- Tam najbliżej są tory - wyjaś-
nia Aneta Masztalerz, mama Ja-
kuba. - W sezonie. a więc od
maja do paździenika Jakub tre-
nuje przynajmniej dwa razy w ty-
godniu, najczęściej w weekendy.

Wtedy czas dla niego musi zna-
leźć także tato. A na zawody jeź-
dzi też dziadek Jakuba i
mechanik. To są naprawdę całe
wyprawy.

Dodajmy, że odbywają się na
własny koszt. Zawodnik sam musi
zapłacić za wynajem toru, dojazd,
startowe na zawodach, za sprzęt,
strój, paliwo. Mama Jakuba mówi,
że nie ma pewności, czy zawsze
będzie ich stać na tak kosztowny
sport dla syna. Na razie mogą
wspierać pasję Jakuba i razem się
z tego cieszyć. Co będzie dalej,
zobaczą. Może kiedyś Jakub re-
prezentować będzie kraj, albo
jakiś team samochodowy, może
znajdzie sponsora?

- W przyszłości chciałbym jeź-
dzić w Formule 1, jak Kubica -
marzy Jakub. - Ale najpierw
muszę skończyć szkołę. Rodzice
pozwalają mi na sport, ale muszę

Jakub w swoim pierwszym gokarcie oraz podczas ostatnich zawodów

Puchary razem z Jakubem pokazuje też braciszek Maciuś

Na podium we Włoszech

mieć dobre stopnie. Na razie jes-
tem w trzeciej klasie, przede mną
jeszcze gimnazjum i liceum.

Próbowaliśmy policzyć, ile go-
dzin Jakub spędza na torze. Albo
ile kilometrów na nim pokonał?
Okazało się to niemożliwe. Nigdy
nie robił takich statystyk. Ale wie,
że w sezonie bierze udział w
około dziesięciu zawodach. W
każdym starcie pokonuje do 29
okrążeń toru. Na prostych odcin-
kach osiąga szybkość 80 km na
godzinę. Był już na zawodach w
Suwałkach, Poznaniu, Koszalinie,
Lublinie, Gostyniu, Biłgoraju, Byd-
goszczy i kilku innych miejscowo-
ściach. Najwyższe trofeum
uzyskał w Jesolo we Włoszech w
Finale C Światowego Pucharu
Easykarta. Tam zdobył II miejsce.
Natomiast w Lublinie podczas za-
wodów o Puchar Ministra Sportu i
Turystyki stanął na trzecim stop-

niu podium. W domu ma już sześć
pucharów, które bardzo chętnie
pokazuje. Wśród nich są i te ze-
społowe, zdobyte razem z kole-
gami z klubu.

- Za kilka dni jadę na zawody
do Biłgoraju, a w październiku na
mistrzostwa świata do Włoch.
Chciałbym tam wypaść jak najle-
piej - dodaje Jakub.

I opowiada jeszcze, że atmo-
sfera na takich zawodach jest nie-
zwykła. Zjeżdżają tam ludzie z
całego świata. Wielu zatrzymuje
się tuż obok torów, w swoich sa-
mochodach, namiotach. W dzień
rywalizują ze sobą, a wieczorami
spotykają się, grają w piłkę,
bawią. Tworzą jakby jedną wielką
rodzinę. Jakub mówi, że o takiej
przygodzie nie można zapomnieć.
Nic dziwnego, że marzy, by trwała
jak najdłużej.
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