Nigdy nie wiemy z miłością do jakiej pasji się rodzimy.
Jednak kiedy ją odkryjemy, zdajemy sobie sprawę, że każdy kolejny cel
jest darem do jej kontynuacji.
Artur Puzio to zdecydowanie najbardziej rozpoznawalny absolwent naszego gimnazjum. Człowiek,
który osiągnął sukces, spełnia marzenia i rozwija swoją pasję, stawiając sobie kolejne cele. Jak każdy
sportowiec ma wiele zajęć i ciężko pracuje, jednak zgodził się opowiedzieć nam o sobie.
Jak wyglądały Twoje początki, marzenia, pierwsze treningi...
A.P. W okresie gimnazjum już mocno interesowałem się motocyklami. Dokładniej, próbowałem swoich sił
na żużlu. Dopiero w liceum przesiadłem się na motocykle crossowe. Niemniej jednak co niektórzy mogą
pamiętać moje pierwsze próby skoków z rampy zbudowanej ze starej bramy. Skoki na motorowerze,
którym dojeżdżałem do szkoły. Może wydaje się to zabawne, ale podczas pierwszych prób w motorze pękła
rama.
Tak z perspektywy kilku lat - zdawałeś sobie wtedy sprawę z zagrożeń, jakie wiążą się z tą
ekstremalną dyscypliną?
A.P. Będąc młodym, nie zdawałem sobie sprawy z zagrożeń. Myślałem, że kości są ze stali, a sam jestem
Iron Manem. Jak się później okazało, nie miałem racji. Pierwsza poważna kontuzja kolana zweryfikowała
rzeczywistość. Teraz używam już wszelkich możliwych zabezpieczeń, ponieważ ryzyko jest naprawdę
ogromne. Muszę też dodać, że to bardzo drogie rzeczy i do dziś mam problem z uzbieraniem budżetu na
odpowiednie ortezy czy buty.
Twoja recepta na to, by spełnić marzenia, odnieść sukces…

A.P. Trzeba wierzyć mocno w to, co chce się osiągnąć i wytrwale do tego dążyć. Niemniej jednak
najważniejsza jest ciężka praca, treningi i wytrwałość. Jeśli ktoś nie potrafi wysiedzieć 8h w pracy, niech
nawet nie zaczyna zabawy w sport, bo możecie mi wierzyć lub nie, jest to nienormowany czas pracyminimum 12 h dziennie (z weekendami włącznie)...
Artura mogliśmy oglądać w TVN podczas występu w 7 edycji programu Mam Talent (2014 r.) czy
w Dzień dobry TVN. Oto Jego wrażenia po występie przed Małgorzatą Foremniak, Agnieszką
Chylińską i Agustinem Eggurolą:
Od kiedy pamiętam chciałem spróbować swoich sił w programie tego typu. Jednak nie było to łatwe.
Ewolucje na motocyklach i Quadach wykonujemy na wysokości 12 metrów, potrzebujemy również pasa
w miarę równej ziemi o długości około 90 metrów. Nie było możliwości na prezentację swoich
umiejętności w teatrze. Początkowo chciałem spróbować pobić rekord Polski w miniflipach na scenie,
jednak gdy tylko dowiedziałem się, że TVN jest gotowy zrobić dla nas wyjątek i pozwolić
na zaprezentowanie swoich umiejętności na zewnątrz, postanowiłem, że zrobię, co w mojej mocy, aby
wystąpił tam nasz cały zespół. Niestety, nasza ekipa nie mogła zaprezentować się jurorom na castingu
w Bydgoszczy, ponieważ ja oraz zawodnicy MTB mieliśmy zawody w tym samym dniu. Na całe szczęście
na pomoc całemu teamowi Sky Fighters przyszli moi prywatni sponsorzy, którzy pomogli nam
sfinansować transport całego sprzętu do Warszawy oraz Kluby Motocyklowe „Boruta MC” i „The IRON
MC”, którzy wraz z Dzielnicą Ursynów zorganizowali dla nas plac w centrum Ursynowa, na którym
mogliśmy wystąpić.
W 2014 roku powstał spot promocyjny: „Barcin oczami Mistrza Polski Artura Puzio”.

Artur co roku podczas wakacji organizuje campy dla młodzieży. W tym roku planuje dwa obozy
w Wolicach. Sam osobiście trenuje i uczy chętnych. To niezwykle ciekawa propozycja dla młodych
ludzi, którzy chcą bliżej zaprzyjaźnić się z motocrossem. W dodatku będą mieli możliwość zrobić to pod
czujnym okiem samego mistrza.
Jeśli ktoś byłby zainteresowany wzięciem udziału we wspomnianym obozie, może skontaktować się
drogą mailową olkaskyfighters@gmail.com.

Arturowi życzymy dalszych sukcesów, bezpiecznych skoków i lotów, szczodrych sponsorów oraz
czasu na odpoczynek z rodziną.
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Najważniejsze osiągnięcia Artura Puzio:






Zdobywca Pucharu Polski FMX 2011
9 miejsce na Mistrzostwach Świata Night of the Jumps
Mistrz Polski FMX 2012
Mistrz Polski FMX 2013
Zdobywca dzikiej karty na udział w Mistrzostwach Świata 2014 Night of the jumps

Ulubiony zawodnik…
Ulubiony tor/obiekt…
Ścigam się od/ pierwszy skok od…
Za mój pierwszy sukces uważam…
Za mój największy dotychczasowy
sukces uważam…
Moja największa porażka…
Moim sportowym celem jest…

Travis Pastrana
mój własny
wrzesień 2010 pierwszy skok z rampy
wygrana w pierwszym sezonie startów Pucharu Polski FMX
9 miejsce na Mistrzostwach Świata
kontuzja kolana
dostać się do zawodów Red Bull X-fighters

FMX, to przede wszystkim odmiana motocrossu. W pewnym momencie,
zawodnikom uprawiającym motocross zaczęło czegoś brakować. Będąc
w powietrzu zaczęli puszczać, a to nogi, a to ręce. Wtedy to kolejna, jeszcze
większa grupka zapaleńców, postanowiła skakać wyżej i wyżej. Po jakimś
czasie powstał pomysł, aby poskakać na wydmach. Okazało się, że w locie
jest bardzo dużo czasu i zaczęto do tego dodawać różne ewolucje.
W skrócie, jest to akrobatyczna odmiana motocrossu. Obecnie ewolucje
wykonuje się z ramp, które umożliwiają lot na odległość 23 metrów
i wysokość 12 metrów. Do jednych z bardziej widowiskowych trików
należy backflip – salto na motorze, choć obecnie wykonuje się je
z dodatkowymi kombinacjami. Brzmi niewiarygodnie? Pora to sprawdzić!
ARTUR PUZIO

