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      ⚫  NEWS 

 

 

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER 

 

Chcesz dostać przypomnienie o 

najnowszym numerze magazynu 

na swojego e-maila ? 

 

 

NIC PROSTSZEGO !!! 

 

 

Wyślij do nas e-mail na adres: 

newsletter_rallycup@wp.pl 
 

W temacie wpisując „subskrypcja” 

i dopisz się do listy mailingowej ... 

 

 

Na podany adres e-mail wyślemy 

informację o wydaniu 

najnowszego numeru wraz z jego 

spisem treści. 

 
 

POLECAMY I ZAPRASZAMY  :-) 
 

 

    

 

 

                  fot. Natalia Dziubek 

    Więcej pod adresem:  
 

   http://rallycup.pl/news.php?readmore=1057 
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      ⚫  NEWS 

Sklep RallyShop.pl dla 

WOŚP ! ! ! 
 

Zdobądź unikatowy album rajdowy Rally Zoom z 

autografami najlepszych polskich rajdowców i 

kierowców wyścigowych oraz buty Tomasza 

Kuchara ! 

 

Zapraszamy do licytacji unikatowego albumu 

przekazanego przez sklep www.RallyShop.pl na 

rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sklep jak co roku wspiera aktywnie akcję. Kronika 

Polskich Rajdów Rally Zoom 2011 z podpisami 

najlepszych polskich kierowców rajdowych, 

wyścigowych i drifterów oraz buty kartingowe, w 

których startował Tomasz Kuchar – Rajdowy Mistrz 

Polski, już od 1 zł! 

 

Album to prawdziwa gratka dla miłośników rajdów 

samochodowych i innych sportów motorowych. Rally 

Zoom to podsumowanie rajdowego roku w formie 

eleganckiego leksykonu w sztywnej oprawie. 

Znajdziecie w nim relacje ze wszystkich rund 

Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, 

wypowiedzi zawodników i pilotów oraz najlepsze 

zdjęcia minionego sezonu, a wszystko na ponad 220 

kartach w formacie 295 mm x 240 mm ! 

 

Dodatkowo album został podpisany przez 

najlepszych polskich kierowców zarówno rajdowych, 

wyścigowych jak i driftingowych, którzy 

rywalizowali na początku grudnia 2011 roku na torze 

kartingowym Silver w Szczecinie podczas zawodów 

Lotto Wyścig Mistrzów.  

 

Na wewnętrznej stronie okładki swoje autografy 

złożyli tacy zawodnicy jak: 

 

 

• Kajetan Kajetanowicz – Mistrz Polski RSMP 2011 

• Leszek Kuzaj – 4:krotny Mistrz Polski 

• Tomasz Kuchar – wielokrotny Rajdowy  Mistrz Polski 

• Grzegorz Grzyb – 2:krotny Mistrz Polski w klasie 

Super 1600 

• Maurycy Kochański – 4:krotny Mistrz Polski w 

Formule 2000 

• Jakub Litwin – polski reprezentant w Volkswagen 

Scirocco Cup 

• Grzegorz Hypki – Vice:Mistrz Driftingowych 

Mistrzostw Polski, Mistrz drużynowy 

• Zbigniew Szwagierczak – 8:krotny Mistrz Polski w 

Wyścigach Samochodowych 

• Karol Basz – obiecujący polski zawodnik kartingowy 

testowany w F1 

• Maciej Marcinkiewicz – Mistrz Polski w wyścigach 

płaskich 

• Maciej Steinhof – Mistrz Polski w wyścigach górskich 

• Waldemar Doskocz – wielokrotny Mistrz i Vice Mistrz 

Polski w rajdach samochodowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie znajdziecie nigdzie drugiej takiej publikacji z 

podpisami najlepszych polskich kierowców. 

Dodatkową gratką są oryginalne kartingowe buty 

Sparco K:High, w których występował Tomasz Kuchar 

podczas zawodów Lotto Wyścig Mistrzów ! 

 

Dołącz unikatowy album oraz buty jednego z 

najlepszych polskich kierowców rajdowych do swojej 

kolekcji gadżetów rajdowych i wspomóż Wielką 

Orkiestrę Świątecznej Pomocy licytując przedmioty na 

naszej aukcji. ¶ 

 

ZAPRASZAMY DO LICYTACJI POD PONIŻSZYM 

LINKIEM:  
 

http://aukcje.wosp.org.pl/show_item.php?item=561036  
 
 

Informacja Prasowa 



Kajto - zdobywca Karowej  
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      ⚫  Z POLSKI 

 

 

 

 

 

a trzeci Bryan Bouffier – 2:00,74. 

Największym pechowcem całej 

Barbórki i przede wszystkim 

Kryterium został Tomek Kuchar, 

który na ostatnim nawrocie 

dookoła beczki nie zmieścił 

swojego "wieloryba" w ciasny 

przesmyk i zatrzymał się w tym 

miejscu tracąc swoje kolejne 

zwycięstwo ... Tomek po tym 

wydarzeniu miał łzy w oczach ... 

Niestety, takie są rajdy. 
 

W całym rajdzie spokojną i 

skuteczną jazdą zwyciężył Bryan 

Bouffier (207 S2000( z przewagą 

+03.27 sekundy nad Tomkiem 

Kucharem (307 WRC). 3.miejsce 

zajął Kajetan Kajetanowicz 

(Impreza R4) tracąc do lidera 

+11.58 sekundy. 
 

Tak oto zakończyła się rajdowa 

rywalizacja na polskich trasach w 

sezonie 2011. My życzymy 

wszystkim niezwykłego, rajdo:

wego Nowego Roku i zapraszamy 

do czytania kolejnych relacji. ¶ 
 

Tekst: Patryk Koperek 

Pierwszy weekend grudnia nie 

przywitał nas ani śniegiem, ani 

mrozem. I choć to już najwyższa 

pora na obfite opady białego 

puchu to temperatura podczas 49. 

Rajdu Barbórka z pewnością by mu 

nie sprzyjała .. 
 

Na starcie niemal legendarnej już 

imprezy zobaczyliśmy 90 załóg 

przygotowanych i zmobilizo:

wanych na ostatnie rajdowe 

starcie tego roku. Gorący olej 

rozchlapywany przez tłoki, 

charakterystyczne warkot silników 

i wszechobecny zapach wysoko:

oktanowej benzyny ... To musiało 

się tak skończyć. Zaczynamy ? 

Start ! 
 

OS 1 "Żerań FSO" rozpoczął się 

szybkim starem francuskiej załogi 

Bouffier/Panseri (207 S2000). Tuż 

za nimi ze stratą +5.7 sekundy 

znalazł się Maciek Rzeźnik (Xsara 

WRC) i dalej z niewielką stratą 

Tomek Kuchar (307 WRC). Ponad 

minutową stratę na tym oesie po 

przebiciu opony zanotował Tomasz 

Czopik (206 WRC). 
 

Sytuacja zmienia się jednak  po 

kolejnym oesie  na torze wyścigów 

konnych    na   Służewcu.   Tomek 

Kuchar   odrabia   straty  i  spycha  

  „„BBBB””  wwyyggrryywwaa  ppoo            

                                              rraazz  11--sszzyy  
 

francuski duet na 2. lokatę ze 

startą niemal 9 sekund. Kajto 

również podejmuje wyzwanie i 

przechodzi rywala, Maćka 

Rzeźnika, odrabiając poprzedni 

oes. Kierowca Citroena wypada 

poza podium tracąc ponad 5 

sekund do Mistrza Polski.  
 

OS 3 "Bemowo" przynosi duże 

zmiany w czołówce. Bryan 

Bouffier odzyskuje prowadzenie, a 

wyrywający do przodu Kajto 

zdobywa 2. lokatę ze stratą +0.6 

sekundy. Na trzecim miejscu 

uplasował się Maciek Oleksowicz 

(Fiesta S2000), wyprzedając 

Tomka Kuchara i Michała 

Sołowowa (Fiesta S2000), którzy 

kolejno zajęli czwarte i piąte 

miejsce na odcinku.  
 

Do odbywającego się na słynnej 

ulicy Karowej rajdowego 

kryterium zgłoszone zostały 32 

załogi, a ukończyło je 29. Było 

wiele efektownych przejazdów, 

było też wiele walki o czasy. 

Ostatecznie  w  kryterium  najszy:

bszy okazał się Kajto – 1:58,33, 

drugi   Maciek  Rzeźnik  –  2:00,45, 

 

 

 
 

 
 

                                        

                                                                 fot. Kajto.pl  
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      ⚫  LAUSITZ CUP 
 

Dziś, aby zaprezentować Wam czym dokładnie 

jest Rally Tourist i jak wygląda w praktyce, 

mamy dla Was jedną z atrakcji które zwiedzić 

można (i nawet należy ☺ ) będąc na Rajdzie 

Karkonoskim, który od wielu już lat jest drugą 

eliminacją Rajdowego Pucharu Łużyc, a także 

Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 

oraz Rajdowego Pucharu Polski ... 

 

... „Western City – Miasteczko 

prawdziwych kowbojów” w Ściegnach 

koło Karpacza to bez wątpienia 

wyjątkowe miejsce w skali całego kraju, a 

jego usytuowanie u samych stóp 

Karkonoszy daje niesamowicie 

malownicze widoki i tworzy wspaniały, 

niezapomniany, klimat. 

 

Western City powstało w 1998 roku, 4 lipca, w 

rocznicę Amerykańskiej Deklaracji 

Niepodległości, właściciel i Szeryf miasta – 

Jerzy Pokój strzałem w powietrze oficjalnie 

otworzył Western City dla świata. Miasteczko 

ma powierzchnię ok. 65 hektarów, większą 

część z tego stanowią rozległe pastwiska dla 

bydła i koni.  

 

To jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie każdy 

może się przenieść w czasie do świata 

szeryfów, rewolwerowców i poszukiwaczy 

złota. Przekraczając bramę Western City 

odkryjecie prawdziwy Dziki Zachód. 

 

Na terenie znajduje się także mini zoo, gdzie 

odwiedzający mogą obejrzeć tak zwierzęta jak: 

konie rasy American Quarter Horse, kuce, kozy 

świętokrzyskie, krowy szkockie, jaki, osły, 

daniele, kaczki czy bizony.  ➣ 

 

„Rally Tourist to propozycja dla 

wszystkich, którzy przyjeżdżając na rajd 

samochodowy chcą przed lub po 

zawodach zobaczyć coś ciekawego w 

okolicy. Zamiast przeszukiwać Internet 

można zaczerpnąć z gotowych i 

sprawdzonych pomysłów...” – mówi 

Patryk Korbel, Promotor Pucharu Łużyc. 

 

Rajdowa turystyka, wśród kibiców 

podążających nieraz kilkaset czy nawet kilka 

tysięcy kilometrów za swoim faworytem, 

znajduje coraz większe uznanie. Wyjeżdżając 

na rajd trwający dwa czy nawet trzy dni 

nieraz opłaca się połączyć to z krótkimi 

wypoczynkiem i zostać jeden dzień dłużej, 

aby pozwiedzać okolicę, której być może 

gdyby nie odbywający się tam rajd, nigdy by 

się nie odwiedziło. Później można także 

podzielić się znalezionymi atrakcjami 

turystycznymi z innymi kibicami ... między 

innymi właśnie za pośrednictwem oficjalnej 

strony internetowej Rajdowego Pucharu 

Łużyc.  
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      ⚫  LAUSITZ CUP 
 

kowbojska, gdzie można strzelać z wiatrówek: 

westernowych koltów, rewolwerów, 

winchesterów.  

 

W Western City działa prężnie Centrum 

Szkolenia Jazdy Konnej w Stylu Western, 

zwane Akademią Westernu. Organizowane są 

kursy jazdy konnej na różnych stopniach 

trudności,     kursy    specjalistyczne    szkolące  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zawodników    w    wybranych    konkurencjach 

westu sportowego, a także kursy 

instruktorskie. Można także oczywiście 

pojeździć konno rekreacyjnie. 
 

Ceny biletów wstępu:  

� dla osoby dorosłej pn. – pt. – 9 PLN, 

                                 weekend – 11 PLN. 

� dla dzieci pn. – pt. – 7 PLN, 

                           weekend – 8 PLN. 
 

(pow. ceny są orientacyjne i mogą być nieaktualne) 

 

➣ 

Przez cały tydzień na terenie Western City 

odbywają się scenki pokazujące między 

innymi pojedynek rewolwerowców, pokazy 

tańca indiańskiego czy napad na bank. 

Dodatkowo w weekendy zobaczyć można 

także pokazy jazdy konnej w stylu western. 

Poniżej zobaczyć możecie mapkę całego 

obiektu z zaznaczonymi poszczególnymi 

atrakcjami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiedzając miasteczko kowbojów każdy 

może znaleźć coś dla siebie. Można tutaj 

rzucać do celu nożem, włócznią, nauczyć się 

rzucać prawdziwym kowbojskim lassem, 

które jest nieodłącznym atrybutem każdego 

kowboja pracującego z bydłem, a także 

strzelać z łuku indiańskiego. Dzieci mogą 

przejechać się kolejką jeżdżącą po 

wyznaczonym torze na początku miasta. W 

jednym  z  budynków znajduje  się  strzelnica  

 

        

               fot. Western City © 
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      ⚫  LAUSITZ CUP 
 

 
 
 

Western City organizuje także przez cały rok 

imprezy dla turystów, wycieczek, firm oraz 

grup szkolnych. A także imprezy integracyjne 

dla firm. 

Miasteczko Western City czynne jest przez 

CAŁY ROK w godzinach od 10:00 do 20:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na koniec zachęcamy wszystkich do 

wysyłania swoich propozycji atrakcji 

turystycznych wraz z krótkim opisem oraz 

ewentualnymi zdjęciami na adres e3mail: 

patryk_korbel@wp.eu oraz do odwiedzania 

oficjalnej strony Rajdowego Pucharu Łużyc 

po najświeższe informacje dotyczące tego 

międzynarodowego cyklu. 

 

Więcej propozycji atrakcji oraz o samym 

Rally Tourist znajdziecie na stronie 

internetowej Pucharu Łużyc 3 

http://www.lausitzcup.info/ ¶ 
 

Więcej o Western City 3 http://www.western.com.pl/ 

 

Tekst & Foto: Oskar Dobek 

 

        

               fot. Western City © 
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            fot. archiwum prywatne 

 

 

(ponad  100  kierowców 

sklasyfikowanych na koniec 

sezonu). 

 

„IRC” � Tu znowu porażka. 

Problemy ze sprzętem zmusiły 

mnie do rezygnacji z tych 

mistrzostw. 

 

„WROC” � To już zupełnie nowe 

dla mnie mistrzostwa i tu udało 

się mimo dużych problemów 

sprzętowych uzyskać 3 miejsce w 

klasie S1600 na koniec sezonu ☺ 

 

„AutoRacing & RallyCup Virtual 

Rally Team” jest to młody team 

który powstał rok temu z pomysłu 

naszego kolegi Przemka. Od 

samego początku nie kładziemy 

presji na wynik tylko dobrą 

zabawę ☺ Więc z miłą chęcią 

przygarniemy wszystkich 

kierowców, którzy chcą się 

dołączyć. 

 

Na koniec chciałbym bardzo 

podziękować naszym sponsorom, 

bez których by nie było tego 

teamu: firmie AutoRacing.pl, 

kierowcy rajdowemu Leszkowi 

Kapłanowi, portalowi RallyCup.pl, 

menedżerowi Przemkowi 

Rudzkiemu. 

 

PS: Poszukujemy również innych 

sponsorów na sezon 2012, więc 

jeśli jesteście zainteresowani 

czekamy pod mailem 

tomso@rallycup.pl . ¶ 
 

Informacja Prasowa 

Tomasz Juranek z 

Autoracing & RallyCup 

Virtual Rally Team – 

podsumowanie sezonu 

2011. 
 

Za nami koniec kolejnego 

pięknego sezonu w Wirtualnych 

Rajdach ☺ 

W tym sezonie było sporo pracy, 

mnóstwo rajdów i wiele krajów 

odwiedzonych. 

Różnie mi szło ... czasem się 

zdobywało punkty, czasem 

kończyło się dzięki Super Rally, a 

czasem nie dane było zobaczyć 

mety rajdu, ale sezon, ja i mój 

Civic R3, uznajemy za udany. 

 

Poniżej krótkie podsumowanie 

poszczególnych mistrzostw: 

 

 „WRSMP” � Tu nie idzie mi w 

ogóle, nie wiem dlaczego, ale 95% 

rajdów nie ukończyłem na skutek 

awarii lub wypadku. Może nie 

potrafię utrzymać ciśnienia presji 

w tych mistrzostwach i dlatego 

tak to się kończyło � Jedno co 

mnie martwi to, że jest tak mało 

rajdów szutrowych, które są 

ciekawsze od asfaltowych.  

 

„VWRC� ACADEMY” � Tu już było 

troszkę lepiej, niestety nie udało 

się przejechać wszystkich rajdów 

w sezonie, ale i tak jestem 

zadowolony z wyniku na koniec 

sezonu ☺ Udało mi się zdobyć 17 

pkt i awansować na 20 miejsce w 

generalce    na    koniec     sezonu  

 

 

 

BRONICZ Rally Team  &  

Już wkrótce powrót !!! 

 

Z radością informujemy, że zespół 

Bonicz  Rally  Team   już   wkrótce  

Powróci  !!! ☺  

 

Nasz samochód z niemałym 

trudem udało się odbudować. 

Samochód jest w takiej samej 

specyfikacji jak do tej pory, a na 

jego debiut planujemy pojawić się  

już wkrótce na jednej z rajdowych 

akcji na rzecz Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy ... 

 

Udało nam się także, z czego 

cieszymy są bardzo, nawiązać 

współpracę ze sklepem 

Autoracing.pl, więc na czarnym 

Saxo   pojawią   się   już   wkrótce  

nowe naklejki ☺  
 

Nadal poszukujemy też dalszych 

sponsorów gotowych do 

współpracy, gdyż naszym celem w 

nadchodzącym sezonie jest jedno 

� WYGRYWAĆ !!! ☺ I tego się 

trzymamy. Już wkrótce światło 

dzienne ujrzy film promocyjny, 

który na razie jest w fazie 

produkcji, nastąpi także oficjalna 

prezentacja naszej rajdowej 

broni.  

 

Mamy nadzieję, że w przyszłym 

sezonie będziemy mogli od nowa 

bawić rajdami siebie i kibiców ... 

zapraszamy    na    naszą    stronę:  

www.bronicz.rallycup.pl . ¶ 
 

Informacja Prasowa 
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Rajdy wirtualne �

Sławomir Mulka po 

sezonie 2011 w  

WRSMP. 

 
Tegoroczny sezon był moim 

drugim rokiem startów w WRSMP. 

W tym roku postawiłem na ciągłą 

naukę i jak największą 

dojeżdżalność do mety bez 

względu na zajęte miejsce. Cel 

udało się po części zrealizować, 

niestety kilka rund zakończyłem 

przedwcześnie, ale z optymizmem  

patrzę w przyszłość.  

 

Cały tegoroczny sezon przeje(

ździłem dobrze sobie znaną 

Subaru Imprezą N14, z wyjątkiem 

Rajdu Rzeszowskiego, gdzie na 

starcie    pojawiłem    się    tylno( 

napędową BMW M3. 

 

W przyszłym sezonie, tak jak w 

minionym, nie podpalam się na 

wynik, bo jeszcze za wcześnie na 

sukcesy i w dalszym ciągu uczę się 

dojeżdżalności do mety. Dziękuję 

sponsorom: RallyCup, Autoracing, 

Leszek Kapłan Rally Team i 

wszystkim, którzy przyczynili się 

do powstania i prowadzenia 

Teamu. Do zobaczenia w 

przyszłym sezonie.  ¶ 
 

Informacja Prasowa 
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Michał Węglowski    – 

podsumowanie 

sezonu 2011. 
 
To nie był udany sezon. 

Pierwszy start, KJS Babskie 

Ściganie, w którym to na 

prawym fotelu usiadła moja 

dziewczyna Magda, zakończył 

się dla nas po pierwszej pętli 

kompletnym zniszczeniem 

silnika. 

 

Wymiana motoru (wielkie 

podziękowania  dla  mojego 

wujka Krzysztofa Ciecierskiego, 

którego zakład Mechaniki 

Pojazdów w Oławie 

przeprowadził całą operację) 

spowodowała uszczuplenie 

budżetu i sporą przerwę. 

 

Drugi start nastąpił dopiero w 

maju, a był to Mini KJS o Puchar 

Rektora PWR, rozgrywany we 

Wrocławiu na torze Niskie Łąki. 

Okazał się bardzo szczęśliwy, po 

zaciętej walce pozostawiłem 

wszystkich jedenastu rywali za 

sobą zwyciężając w klasie 2. 

 

Następnie była znów długa 

przerwa i we wrześniu przyszedł 

czas    na    Walim    Trophy,  na  

 

 

prawym Mateusz Mateja. Brak 

treningu i sporo błędów sprawiło, 

że skończyliśmy dopiero na 10 

miejscu.  

 

Tydzień później wystartowałem w 

VII eliminacji Niskie Łąki CUP. 

Tragiczna jazda i dyspozycja 

kierowcy tego dnia i tylko 9. 

miejsce w klasie. 

 

Walimska Jesień w październiku to 

miało być dobre zakończenie 

sezonu. Na prawym Marek 

Serwański. Cały plan legł jednak w 

gruzach (a właściwie w rowie). 14. 

ostatnie miejsce w klasie i blisko 

cztery minuty straty do zwycięzcy 

... 

 

Dziękuję wszystkim którzy 

pomagali mi w startach, oraz 

moim pilotom: Magdzie, 

Mateuszowi i Markowi. Mam tylko 

nadzieję, że nowy sezon będzie 

dużo bardziej udany i szczęśliwy.¶ 
 

Informacja Prasowa 
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      ⚫  WYWIAD 

1) Od 2010 roku razem z Mariuszem 

Nowocieniem tworzysz załogę zespołu 

Huzar Rally Team. Powiedz z kolei jak Ty 

zaraziłeś się bakcylem do tego 

wspaniałego sportu bo na co dzień 

zajmujesz się czym innym ?  

 

Bartek Jakubowski: Moja przygoda z 

motorsportem zaczęła się kilka lat temu. KIA 

zaprosiła mnie do Kielc na rundę KIA Lotos Cup. 

Mieli dwa auta, do których najczęściej wsiadali 

dziennikarze motoryzacyjni. Zrobiłem licencję 

wyścigową i wystartowałem. Umiejętności nie 

miałem, tempo nie było zawrotne, do mety 

dojeżdżałem długo po całej stawce. ⇩  
 

1) Opowiedz nam jak zaczęła się 

przygoda z rajdami człowieka, który 

właśnie zwyciężył w Rajdowym 

Pucharze Polski ? 

 

Mariusz Nowocień: Od dzieciństwa 

wiedziałem, co chciałbym najbardziej w życiu 

robić. Pierwszy kontakt z rajdami miałem w 

wieku 4 lat. Latem byłem z rodzicami w 

Świdnicy. Wylądowaliśmy w Zagórzu Śląskim. 

Los chciał, że akurat odbywał się rajd. 

Zobaczyłem te wszystkie pięknie pomalowane 

rajdówki, z dodatkowymi światłami, ryczące, 

jeżdżące pięknymi poślizgami. No i się zaczęło, 

wkręciłem się. Od tamtej pory myślałem tylko o 

tym. Dorastałem i wciąż  marzyłem o karierze ⇩ 

 

  

    

              fot. Oskar Dobek  

 

        

                          fot. Oskar Dobek  

••  MMaarriiuusszz  NNoowwoocciieeńń  ••  BBaarrtteekk  JJaakkuubboowwsskkii  

Skąd – Radom 

Pierwszy start – Rajd Lubelski 2001 

Skąd – Radom 

Pierwszy start – Rajd Rzeszowski 2011 

         

 

                fot. Ryszard Grzonka 

         

 

                fot. Ryszard Grzonka 
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O ile w ogóle meldowałem się na mecie. 

Ceed'a na torze w Poznaniu rozbiłem na 

pierwszym zakręcie :) Doszedłem do wniosku, 

że zamiast kierownicy, wolę trzymać notatki, a 

obok siebie mieć kogoś, kto wie jak 

zapanować nad samochodem przy dużej 

prędkości. Miałem szczęście, że poznałem 

Mariusza i jakimś cudem zaczęliśmy jeździć w 

rajdach. Obaj wykazaliśmy się sporą odwagą 

przed pierwszym startem. To nie był żaden 

KJS, tylko wymagający i trudny Rajd 

Rzeszowski. Od tamtej pory potrzebuję 

adrenaliny tak bardzo, że z trudem znoszę 

przerwy. Jest na szczęście Ochotnicza Straż 

Pożarna i wyjazdy na akcje. Zdarza się, że 

podnoszę sobie ciśnienie w pracy, 

przygotowując materiał do „Teleexpressu” na 

ostatnią chwilę. Nie będę ukrywał – jestem 

uzależniony od adrenaliny. ⇩  

 

kierowcy rajdowego. Miałem krótki epizod 

gokartowy. Niestety budżet jakim dysponowali 

moi rodzice w tamtych czasach nie pozwolił mi 

na rozwinięcie skrzydeł. W tym miejscu 

zderzyłem się pierwszy raz z odwiecznym 

problemem sportów motorowych. Ale cierpliwie 

czekałem do momentu, kiedy będę miał prawo 

jazdy.  

 

Zaraz po odebraniu go, zaczęły się pierwsze 

KJS. W drugim sezonie startów wywalczyłem 

Mistrza Regionu Radomskiego i v;ce Mistrza 

Regionu Kieleckiego. Chcąc podwyższyć sobie 

poprzeczkę, odebrałem wtedy licencję R2 i 

zacząłem jeździć w Rajdowym Pucharze PZM.  
 

 

 

 

 

 

 

 

2) W swojej karierze rajdowej miałeś 

kilka przerw … czy uważasz, że są one 

nieodłącznie związane ze startami w 

rajdach i Twój przykład oraz rezultat 

mogą być przykładem na to iż nie należy 

się zniechęcać i trzeba dążyć w tym 

sporcie do spełniania swoich marzeń ? 

 

Mariusz Nowocień: Sport samochodowy wiąże 

się z dużym nakładem finansowym. Żeby 

wygrywać i być konkurencyjnym, trzeba 

nadążać za sprzętem konkurencji, która nie śpi. 

Stąd   też   niekiedy    wymuszone    przerwy.  ⇩ 

 

         

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                fot. Ryszard Grzonka 
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2) Pierwsze wspólne zwycięstwo, w 

Rajdzie Barbórki Cieszyńskiej 2010 

zaraz po powrocie Mariusza 

Nowocienia na trasy, było na pewno 

bardzo budujące. Czy już wtedy 

podejrzewałeś, że w przyszłym sezonie 

przyjdzie Ci stanąć na najwyższym 

stopniu podium w Pucharze Polski ? 

 

Bartek Jakubowski: Zwycięstwo w Barbórce 

Cieszyńskiej nie było przełomowe. To był 

ostatni rajd, pierwszego, wspólnego sezonu, 

który traktowaliśmy wyłącznie treningowo.  

Tak się jakoś na „Cieszynce” rozpędziliśmy, że 

trudno było nas zatrzymać, ale wtedy nie 

myśleliśmy, że będziemy wygrywać częściej i 

w miarę regularnie. Nie śniło nam się nawet 

podium w klasie na koniec następnego 

sezonu. Dwa razy drugie miejsce w Rajdzie 

Świdnickim i pierwsze w Mazowieckim w 2011 

roku sprawiły, że złapaliśmy wiatr w żagle i 

uwierzyliśmy w siebie. To po zwycięstwie w 

Kozienicach, zaczęło do nas docierać, że jest 

szansa na chociaż trzecie miejsce w generalce 

RPP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3) Mariusz to szybki kierowca, nie 

obawiasz się zasiadając na prawym 

fotelu równie szybkiej Hondy Civic ? 

Wielu nawet zawodowych pilotów 

często za główną wadę tej roboty 

uważa brak możliwości jakiegokolwiek 

wpływu na niebezpieczne wydarzenia 

w trakcie jazdy na oesie. Jak to jest u 

Ciebie ? 

 

Bartek Jakubowski: Mój serdeczny, nie tylko 

rajdowy, przyjaciel Grzesiek Gołda (pilot 

Aleksa Zawady), powiedział kiedyś: Jeśli 

zaczniesz odczuwać strach na odcinku 

specjalnym, przestań jeździć. Było kilka 

sytuacji, że robiłem „duże oczy”, ale ani razu 

nie brałem pod uwagę rozstania z rajdami z 

tego  powodu.   Może   dlatego,  że  wziąłem ⇩ 
 

 

 

 

Poziom rajdów amatorskich, czy też na znacznie 

wyższym szczeblu, rośnie z roku na rok. Mówię 

tu zarówno o budżetach jak i umiejętnościach. 

Przerwy w mojej karierze były spowodowane 

właśnie budżetem. A niestety wraz z przerwami 

spadają umiejętności. Siedząc w domu bardzo 

szybko zapomina się rajdowego rzemiosła. 

Miłość do rajdów pozwoliła mi na szczęście 

przetrwać i cierpliwie gromadzić fundusze żeby 

chociaż trochę zbliżyć się sprzętowo do 

czołówki. Chęć i samozaparcie pozwoliły 

nadrobić zaległości w jeżdżeniu na pierwszych 

kilometrach oesowych. Rajdy to całe moje życie. 

Wszystko robię przez pryzmat rajdów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3) Po sprzedaniu Peugeota 306 także 

miałeś przerwę, ale w zeszłym sezonie 

powróciłeś, chyba ze zdwojoną siłą, w 

barwach nowego zespołu Huzar Rally 

Team ? Opowiesz nam o powstaniu tego 

teamu ?  

 

Mariusz Nowocień: Sprzedałem Peugeota w 

najlepszym momencie. Auto pojawiało się w TV i 

w prasie. Było również doinwestowane jak na 

tamte czasy, a co najważniejsze dojeżdżało do 

mety. Wiedziałem, że będzie zainteresowanie, 

więc wystawiłem rajdówkę na sprzedaż. 

Zagrałem vabank sądząc, że dzięki zaciętej 

walce w sezonie 2007 i zainteresowaniu 

mediów, które temu towarzyszyło, nie będę miał 

problemu ze znalezieniem sponsora na 

następny sezon. Niestety mocno się sparzyłem i 

odczułem na własnej skórze, że znalezienie 

sponsora graniczy z cudem. ⇩  
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sobie do serca słowa Daniela Siatkowskiego, 

że Mario to mądry kierowca i nie ma co się 

bać. Co do braku wpływu na niebezpieczne 

wydarzenia, to myślę, że przychodzi taki 

moment, że pilot nabywa umiejętność 

spowalniania swojego kierowcy. Ja na razie 

jestem na etapie, gdy wyraźniej i głośniej 

mówię „ogień” niż „hamuj”. Być może to 

niedojrzałość, brak doświadczenia, a może 

chodzi o to, że jestem hardcore'm. ☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

4) W tym sezonie stworzyliście zgrany 

zespół czego dowodem jest świetny 

wynik sportowy. Czy w przyszłym 

sezonie również zobaczymy Ciebie na 

prawym fotelu rajdówki Huzar Rally 

Team ? 

 

Bartek Jakubowski: Z Mariuszem tworzymy 

zgrany duet. Jesteśmy przyjaciółmi w 

rajdówce i poza nią. To bardzo ważne. Dzięki 

temu szybko zbudowaliśmy ogromne zaufanie 

i możemy „cisnąć” od startu do mety. Dzięki 

przyjaźni, Mariusz nie podziękował mi za 

współpracę po przykrej wpadce na 

Dolnośląskim, gdy wjechaliśmy na PKC cztery 

minuty za wcześnie. Rewelacyjna atmosfera, 

pełna pozytywnych emocji jest w całym 

zespole. Panowie – dziękuję za ten sezon. 

Razem zdobyliśmy Rajdowy Puchar Polski. 

Niech i ten sezon przyniesie nam wszystkim 

kolejne sukcesy !  
 

 

 

 

 
 

Problemem było jak zainteresować i przekonać 

firmę do inwestycji w taki rodzaj reklamy. 

Spotkało mnie naprawdę duże szczęście, że na 

swojej drodze w poszukiwaniu budżetu trafiłem 

na „Huzarowców”. Sukcesem było samo 

spotkanie się i możliwość przedstawienia swojej 

oferty. Jak widać udało się i nasza rajdówka 

przybrała zbroję Huzara.  

 
Nasz team powstał jednak dużo wcześniej. Całe 

moje rajdowe życie towarzyszą mi ci sami 

ludzie. Najnowszym członkiem teamu jest 

Bartek Jakubowski : pilot i osoba odpowiedzialna 

za kontakt z mediami. Bardzo ważnym filarem 

naszej rajdowej rodziny jest Michał Marcula, 

który w poprzednich sezonach jeździł ze mną na 

"prawym". Michał teraz, tak jak w poprzednich 

latach, dba o to żeby auto dojeżdżało do mety. 

Jak widać skuteczność „Marsiego”, bo tak go 

nazywamy, jest stuprocentowa. Uzupełnieniem 

zespołu jest Marcin Guza : mechanik, który na 

swoich barkach ma też organizację serwisu oraz 

części zamiennych. Nie obyło by się bez Pawła 

Szerlinga : mechanik, Adama Sowińskiego, 

który jest odpowiedzialny za wygląd zespołu i 

Piotra Furmana : naszego fotografa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4) Razem z Huzar Rally Team startujesz 

de facto jeden pełny sezon i od razu 

udaje Wam się zatriumfować na czele 

klasyfikacji. To świetny wynik. Czy 

mógłbyś dla nas w telegraficznym 

skrócie podsumować wszystkie rajdy 

zakończonego sezonu i Waszą drogę do 

tegorocznego zwycięstwa ?  

 

Mariusz Nowocień: Walkę w ubiegłym sezonie 

zaczęliśmy odważnie, pokrzepieni zwycięstwem 

w Rajdzie Cieszyńskiej Barbórki. Chcieliśmy 

pokazać się z jak najlepszej strony oraz 

podziękować za zaufanie świeżemu sponsorowi 

świetnym wynikiem na Rajdzie Lotos.  

Niestety rajd zakończyliśmy uszkodzeniem 

układu kierowniczego naszej hondy o 

przydrożne ogrodzenie. Mocno zdołowani 

trenowaliśmy i czekaliśmy na Rajd Świdnicki. ⇩ 
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Ewentualne  zwycięstwo  dawało  tytuł  w  RPP.  

I tak się stało. Pierwszego dnia byliśmy 

najszybsi. Natomiast drugiego dnia Bartek 

przeszarżował z obliczeniami na jednym z PKC. 

Doliczono nam 4 minuty kary. Wycofaliśmy się, 

żeby zaoszczędzić auto i opony na Rajd Wisły.  

 
Niestety w Jastrzębiu Zdroju nie pokazaliśmy 

się z najlepszej strony. Myślę, że na 

wypadnięcie z drogi i uderzenie w drzewo 

złożyło się kilka czynników. Po pierwsze złe 

opony dobrane na pierwszą pętlę rajdu, po 

drugie coraz szybsze tempo na odcinkach. 

Może był to jakiś znak, żeby nieco zwolnić... 

 
Na „Cieszynkę”, mając tytuł w kieszeni, 

zgłosiliśmy się w klasie Gość, w której 

wystartowaliśmy taką małą niespodzianką dla 

naszych kibiców. Szkoda, że tak krótko 

mogliśmy się wszyscy z niej cieszyć.  
 

Koszyce natomiast były takim małym 

eksperymentem, żeby porównać się do 

zawodników startujących w RSMP. Jak widać 

eksperyment udany mimo niespodzianek i 

zwiedzania słowackiej natury. Uplasowaliśmy 

się na czternastym miejscu w klasyfikacji 

RSMP, co uznaliśmy za sukces i pomysł na 

przejście w sezonie 2012 właśnie do RSMP ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

5) W tym sezonie miałeś także okazję, 

przez około półtora odcinka 

specjalnego, podróżować zupełnie 

innym samochodem niż przez cały 

sezon ! Mitsubishi Evo X. Jak Twoje 

wrażenia z jazdy tym autem ? 

 

Na Cieszyńską Barbórkę przywieźliśmy N <

grupowego Mitsubishi Lancer Evo X ze stajni 

Pawła Dytki. Zrobiliśmy to w podziękowaniu 

dla naszych kibiców i sponsorów, bo jak 

wiadomo mocne auta czteronapędowe cieszą 

najbardziej. Chcieliśmy tym akcentem w 

wielkim stylu zakończyć zmagania w RPP. 

Zakończyliśmy je z wielkim hukiem ☺. 

Cieszyliśmy się jazdą przez półtora odcinka, 

krótko  co  prawda,  ale  wystarczająco, aby  ➣  

 

Startując w Górach Sowich założyliśmy sobie za 

cel metę. Cel osiągnęliśmy, dwa razy plasując 

się na drugim stopniu podium. Był to rajd, na 

którym przeżyłem jedne z cięższych chwil w 

życiu. Zginął zawodnik w czasie uprawiania 

sportu, który kocham i który jest dla mnie całym 

życiem.  
 

Rajd Mazowiecki – był szalenie ważny bo 

odbywał się na naszym „podwórku”. A do tego 

silna reprezentacja sponsora. W tej chwili wiem, 

że był to przełomowy rajd. Startowało w nim co 

najmniej dwóch szybkich kierowców. Jeden to 

Bartek Grzybek < pokazał na Rajdzie 

Świdnickim, że jest poza naszym zasięgiem. 

Drugim był Kuba Wysocki, który niejednokrotnie 

udowodniał swoją szybkość na odcinkach. 

Przybraliśmy strategię ucieczki od 

wspomnianych kierowców. Wynik pokazał, że 

możemy szybko jeździć.  
 

Utwierdzeni w tym przekonaniu 

wystartowaliśmy w Karkonoszach, gdzie też 

byliśmy poza zasięgiem kolegów z Rajdowego 

Pucharu Polski.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Później był Rajd Rzeszowski, gdzie równy rok 

wcześniej zacząłem współpracę z Bartkiem. 

Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo: po pierwsze 

trasy bardzo wymagające, po drugie paru 

szybkich okolicznych kierowców ostrzyło sobie 

zęby na nas. Jak się później okazało byliśmy po 

za zasięgiem nie tylko konkurencji, ale również 

przeciwieństw losu, które nam dokuczały przed 

rajdem.  

Na Rajd Dolnośląski przyjechaliśmy z 

nastawieniem  szczególnie  na  pierwszą  rundę.  
 

        

              fot. nowocien.pl 

        

                 fot. Artur Czyżewski 
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      ⚫  WYWIAD 

 

 

 

 

 

 

samochodem niż Honda. W tej chwili dopinamy 

budżet. Na ten moment wiadomo, że nie 

mamy tak dużego, żeby sięgnąć po auto klasy 

N4. Na razie celem jest samochód klasy R2. 

Zastanawiamy się nad markowym Pucharem 

Forda Fiesty. Czas pokaże na co nas będzie 

stać. Zostały jeszcze prawie dwa miesiące na 

decyzje co wpiszemy w zgłoszeniu podczas 

Rajdu Lotos. Mamy nadzieję, że Lancer albo 

Impreza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

7) W zespole Huzar Rally Team 

potencjał jest duży, czy w przyszłym 

sezonie planujecie pozostać w RPP czy 

zamierzacie przeskoczyć do RSMP i 

tam walczyć o dalsze tytuły ? 

 

Mariusz Nowocień: Zadeklarowaliśmy starty 

w RSMP i tego będziemy się trzymać nawet 

jeśli będziemy musieli przeprosić się z Hondą. 

 

Bardzo dziękuję za rozmowę oraz życzę 

całemu zespołowi kolejnych sukcesów 

w Nowym Roku 2012 ! ☺  ¶ 

 

Rozmawiał: Oskar Dobek 

 

spełnić marzenia. Jest to zupełnie inne auto niż 

to, którym do tej pory podróżowaliśmy. Różnica 

jest kolosalna i nie mówię tu tylko o napędzie 

na wszystkie koła. Lancerem jedzie się "dołem" 

wykorzystując maks 4500 obr/min silnika, gdzie 

w Hondzie przy tym zakresie obrotów nie dzieje 

się zupełnie nic. Bardzo złudnym zjawiskiem na 

pokładzie Evo jest brak wyczucia prędkości. Jest 

to spowodowane przede wszystkim masą, która 

jest większa prawie 400 kg w porównaniu z 

naszą "Hanią". Do tego stopnia, że na 

pierwszych kilometrach myślałem, że coś się 

chyba popsuło. Przestałem podejrzewać awarię 

tak szybko jak szybko przestałem patrzeć na 

prędkościomierz, który chwilę po starcie 

pokazywał już grubo ponad setkę. Nie ukrywam, 

że po tej krótkiej przygodzie, „czterołap” to 

nasz rajdowy cel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Czy przymiarka do samochodu 

czteronapędowego oznacza, że być 

może w przyszłym sezonie zobaczymy 

Cię w takim właśnie aucie ? Jeśli nie to 

czy możesz nam zdradzić jaka rajdówka 

miałaby się stać Twoją nową 

„partnerką” w sezonie 2012 ? Na 

Warszawskiej Barbórce powiedziałeś, 

że na pewno nie będzie to Honda … 

 

Mariusz Nowocień: Bardzo bym sobie życzył 

żeby zasiąść za sterami właśnie takiego auta, 

natomiast realia są brutalne i na takie auto jest 

potrzebny ogromny budżet. Racja, na Barbórce 

Warszawskiej   zadeklarowaliśmy   start    innym  

 
        

              fot. nowocien.pl 

        

 
 

 
 

 
 

 

                                fot. archiwum prywatne 

        

       

              fot. archiwum prywatne 

              Wejdź na www.PAJACYK.pl ! 
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      ⚫  SAMOCHODY RAJDOWE 

 

 

⚫  Skoda Fabia WRC 

 

Silnik:  4�cylindrowy, DOHC, 20�zaworowy z 
turbodoładowaniem o pojemności 1997cc. 

 
Moc:  300 KM przy 5500 obr. / min. 

 
Moment obr. :  600 Nm przy 3500 obr. / min. 

 
Skrzynia biegów:  sekwencyjna, półautomatyczna, 

5�biegowa. 
 

Napęd:  stały na 4 koła; sprzęgło trójtarczowe. 
 

Zawieszenie:  Proflex. 
 

Hamulce:   
Przód:        Asfalt:   378 mm wentylowane tarcze 
                 Szuter:  304 mm wentylowane tarcze 

  
Tył:           Asfalt:    356 mm wentylowane tarcze 
                 Szuter:   304 mm wentylowane tarcze 

 
Koła :  

Asfalt:    8” x 18” 
Szuter:  7” x 16” 

Śnieg:   5,5” x 16” 
 

Wymiary : 

Długość:          4002 mm 
Szerokość:      1770 mm 
Rozstaw osi:    2462 mm 

 
Masa :   1230 kg  

 

 

 

Skoda Octavia WRC  ⚫ 

 

Silnik:  4�cylindrowy, DOHC, 20�zaworowy z 
turbodoładowaniem o pojemności 1999cc. 
Rzędowy, umieszczony poprzecznie z przodu. 
 
Moc:  300 KM przy 5500 obr. / min. 
 
Moment obr. :  600 Nm przy 3250 obr. / min. 
 
Turbo: Garrett TR30R. 
 
Skrzynia biegów:  sekwencyjna, 6�biegowa. 
 
Napęd:  stały na 4 koła, sprzęgło: węglowe, 
dwutarczowe. 
 
Zawieszenie:  Proflex. 
 

Hamulce:   
Przód:         Asfalt:   376 mm wentylowane tarcze z  
                   6�tłoczkowymi zaciskami. 
                    
Tył:           Asfalt:    304 mm wentylowane tarcze z    
                               4�tłoczkowymi zaciskami. 
 
Koła :  
 
Opony: Michelin. 
 
Wymiary : 

Długość:          4511 mm 
Szerokość:      1770 mm 
Rozstaw osi:    2512 mm 
 
Masa :   1230 kg  
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                fot. Skoda 
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      ⚫  OGŁOSZENIA 

CHRYSLER NEON 2.0 133 KM, 175 
Nm, rocznik 1996, 3. miejsce w kl. 4 w 
cyklu „Mistrz Jeleniej Góry”. 
Utwardzone zawieszenie, tłumiki 
przelot, dolot, fotele kubełkowe, pasy 
3- oraz 4-punktowe, intercom, bardzo 
mocne hamulce Raybestos.  
Cena – 4.900 zł DO NEGOCJACJI  
Tel: 501-541-503  
E-mail: szymon_chadzy@wp.pl 

 

 

WYŚLIJ NAM SWOJE OGŁOSZENIE !!! 
 

 

 

Minimalne warunki jakie musi spełniać ogłoszenie to : 
 

Długość � maksymalnie 60 wyrazów. 

Określone warunki transakcji – cena lub „zamiana”. 

Dane kontaktowe – przynajmniej numer telefonu. 

Opcjonalnie jedna fotografia. 
 

• Ogłoszenia należy przesyłać na e)mail: biuro@rallycup.pl 
 

 

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ REGULAMIN POD ADRESEM: 

www.rallycup.pl/regulamin_ogloszen.pdf 
 

RENAULT    TWINGO   GT   1.2   TCe  
101 KM. 2007 r, 50 tys km, Auto jest 
własnością salonu Renault Dzięcioł-
łowski, używany na co dzień i 
sporadycznie w celach reklamowych 
na imprezach sportowych. Kubełkowe 
fotele Sparco z homologacją, pasy 
szelkowe Schroth, kierownica Sparco, 
żółte sprężyny KW (-30mm), wydech 
Ulter (oryginał dajemy w zestawie). 
Wystawiamy fakturę - kupujący nie 
płaci podatku. Cena – 19.800 zł 
Tel: 75 646 71 92 

 

    
 

 

                  fot. Natalia Dziubek 

Sprzedam opony letnie Dayton  w 
rozmiarze 205/55R16 do Peugeota 
605 wraz z FELGAMI. Opony w 
dobrym stanie. Możliwość sprzedaży w 
komplecie lub osobno. Felgi do 
uzgodnienia. Cena opon 100 PLN / 
sztuka.  
Tel: 509-628-567 


