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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  :-) 
 

 
 
 
 

  KONKURS: 
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      ⚫  NEWS 

Crusar4Rally jest organizatorem nowego cyklu 

zawodów pt. „Crusar Cup”, składającego się z 6 

rund i przeznaczonego przede wszystkim dla 

kierowców amatorów.  
 

Do klasyfikacji końcowej liczy się 5 najlepszych 

wyników. Główną nagrodą za cały cykl dla 

pierwszych 3 osób z klasyfikacji generalnej 

Crusar Cup będzie przejażdżka samochodem 

WRC z tras Rajdowych Samochodowych 

Mistrzostw Świata (Fabia lub Octavia) na lewym 

fotelu. Gwarantowany jest przejazd minimum 3 

okrążeń po około 1 km każde z Grzegorzem 

Grzybem w roli instruktora na prawym fotelu. 

Przy tej okazji przeprowadzona będzie sesja 

zdjęciowa przy samochodzie WRC oraz 

udostępnione zostaną materiały filmowe 

(kamery onboard) z przejażdżki uczestnika. 
 

Dla zwycięzców klas nagrodą jest oferta o 

wartości 500 zł od Crusar4Rally na jazdę 

rajdową samochodem Subaru Impreza WRX STi 

12 okrążeń po Torze Redeco.  
 

Za zajęcie 2 miejsca w każdej klasie, nagrodą 

jest co?drive z Grzegorzem Grzybem w N?

grupowym Mitsubishi Lancerze Evo IX. Również 

za pierwsze 3 miejsca w klasach oraz 

klasyfikację generalną przewidziane są puchary.  
 

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w 

Crusar Cup jest posiadanie sprawnego 

samochodu oraz prawa jazdy.  Teren, na którym 

odbywać będą się wszystkie rundy, jest 

wyłączony z ruchu publicznego ? całość odbywa 

się w jednym miejscu, dokładnie na Torze 

Redeco przy ul. Rakietowej 39 we Wrocławiu. 

Pomiar czasu przeprowadzony będzie za 

pomocą fotokomórki, a wyniki przejazdów 

wyświetlane będą zaraz po przekroczeniu mety 

przez zawodnika.  

Cena wpisowego to 100 PLN płatne przelewem 

na konto. 

W dniu zawodów wpisowe wynosi 110 PLN. Pilot 

nie jest wymagany. Kaski są obowiązkowe 

(stosowane w motorsporcie albo motocyklowe). 
 

Podział na klasy: 

? Klasa I do 1400 ccm 

? Klasa II 1401 ccm –2000 ccm 

? Klasa III pow. 2001 ccm 

? Klasa RWD 

? Klasa Subaru i Evo 

 

W ramach klasy Subaru & Evo rozegrany będzie 

pojedynek pomiędzy tymi markami. Drużyna z 

większą ilością punktów wygrywa. Punkty 

przyznawane są wg zajętych miejsc w klasie 

Subaru i Evo. W zawodach może uczestniczyć 

maksymalnie 60 aut. W razie większej ilości 

zgłoszeń o uczestnictwie decyduje kolejność 

wpłat, a następnie kolejność na liście zgłoszeń. 
 

Program zawodów: 

9.00?9.45 ? potwierdzenie zgłoszeń w biurze zawodów 

9.45 – odprawa 

10.00 – start pierwszej załogi 

po 3 przejazdach przerwa 20 min. 

16.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
 

Terminy rund Crusar Cup: 

I ? 11.02.2012 

II ? 03.03.2012 

III ? 07.04.2012 

IV ? 12.05.2012 

V ? 09.06.2012 

VI ? 07.07.2012 
 

Regulamin będzie wkrótce dostępny na 

stronie www.Crusar4Rally.eu 
 

Zgłoszenie na zawody należy przysyłać na e?

mail: Przemek@Crusar4Rally.eu z następu?

jącymi informacjami: 
 

1. Imię Nazwisko / Nick, 

2. Samochód, 

3. Pojemność silnika w cm3; benzyna czy diesel, 

4. Turbo? 

5. RWD? 

 

Kontakt: 

Przemek Pauch, 697 137?728 

Przemek@Crusar4Rally.eu  ¶ 

 

Informacja Prasowa 

 

Na Torze Redeco rusza 

„Crusar Cup” ... 
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      ⚫  RELACJE 

Do Bolesławca zjechało się tyle załóg, że 

Organizatorzy martwili się o to czy 

wystarczy czasu i dlatego z 6 

zaplanowanych przejazdów odbyły się tylko 

4. Przypominamy, że planowano start ok. 

10,12 aut. Na Alei Tysiąclecia zaś stawiło się 

łącznie 16 samochodów. Koledzy i koleżanki 

z rajdowego grona nie zawiedli i przyjechali 

swoją jazdą pomóc w zebraniu jak 

największej kwoty na rzecz WOŚP dla 

ratowania życia wcześniaków i kobiet 

ciężarnych z cukrzycą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprócz 4 mierzonych przejazdów uczestnicy, 

za opłatą 10 PLN na rzecz WOŚP, wozili 

chętnych na prawym fotelu. Było bardzo 

wielu zainteresowanych i ich ilość także 

pozytywnie zaskoczyła Organizatorów.  ➣ 
 

Rajdowe akcje na rzecz Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy to już w naszym kraju 

swego rodzaju tradycja. Nie inaczej jest 

także na Dolnym Śląsku, gdzie odbywają się 

one w wielu miastach, które w większości 

związane są z szerszą działalnością rajdową, 

odbywają się tam np. rajdy RSMP czy RPP ... 

jednakże na zachodnich krańcach naszego 

województwa, od momentu kiedy w Jeleniej 

Górze już któryś rok z rzędu nie odbyła się 

żadna moto,orkiestra, niewiele się działo ... 

aż do czasu kiedy prawdziwi pasjonaci 

rajdów z miasta niemal zupełnie nie,

rajdowego postanowili wziąć sprawy w swoje 

ręce ! Do Bolesławca, miasta ceramiki i 

poligonów, BC Rally Team postanowiło 

sprowadzić rajdy samochodowe ☺ 

 
I tak 8 stycznia 2012 roku odbyła się w 

Bolesławcu pierwsza rajdowa WOŚP pod 

nazwą Mini KJS „Rajdowa Orkiestra 2012” ... 

Miniaturowe zawody zawierające 4 mierzone 

przejazdy trzech różnych porób ułożonych na 

jednym placu supermarketu TESCO 

rozpoczęły się o godz. 10:00. Pogoda nie 

była zbyt zachęcająca, lecz mimo to dobra 

promocja wydarzenia przyciągnęła dużo osób 

w naprawdę bardzo różnym wieku. Od dzieci 

(najmłodszy w wieku 4 lat) aż po osoby 

starsze.  

  

  

KKJJSS  „„RRaajjddoowwaa  OOrrkkiieessttrraa  22001122””  !!  
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      ⚫  RELACJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jak na miasto, w którym o rajdach 

samochodowych słyszy się tylko w  telewizji, 

to zainteresowanie kolorowymi samo�

chodami i zapachem palonej gumy podczas 

pierwszej rajdowej WOŚP było duże. A to 

bardzo dobrze świadczy, gdyż bolesławiecki 

zespół rajdowy BC Rally Team planuje 

poszerzać swoją działalność na rzecz 

propagowania rajdów w tej części naszego 

województwa i kto wie ... być może już 

wkrótce przybędziemy w okolice Puszczy 

Bolesławieckiej nawet na jakiś duży rajd... ¶ 
 

Tekst: Oskar Dobek 

Zdjęcia: Mariusz Szczepaniak 

 

Patryk Epner – jeden z twórców akcji, 

zapowiedział, że następnym razem będzie 

jeszcze więcej czasu na wożenie kibiców.  

 

Warunki atmosferyczne podczas części 

sportowej zmieniły się dość znacznie. Na 

początku kostka brukowa, którą wyłożono 

plac, była mokra, ale z każdym kolejnym 

przejazdem przesychała i na koniec słabsze 

auta nie jeździły już tak efektownymi 

poślizgami. Prawdziwą atrakcją były 

samochody tylnonapędowe. Największe 

show dawali kierowcy dwóch BMW – 

Grzegorz Kunka (E36) i Łukasz Pobiedziński 

(E30). Ale najbardziej oblegane było auto, 

którym przybył na imprezę Piotrek 

Czypionka ... czerwone CC to niezły szatan 

na takie małe i zakręcone próby. I świetny 

kierowca pokazał, że można nim zarówno 

efektownie wozić chętnych do zaznania 

rajdowych emocji, jak i wygrać mini KJS z 15 

innymi maszynami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W rywalizacji sportowej o puchary KJS 

„Rajdowa Orkiestra 2012” zmagali się 

wszyscy, nawet piękny bordowy Fiat 125p 

załogi Jerzy Gut / Laura Gut ... ale jak zwykle 

wygrał Piotr Czypionka ze swoim pilotem 

Grzegorzem Gruszczyńskim ☺ Drugie 

miejsce zajęła załoga Bronicz Rally Team – 

Przemek Bronicz / Oskar Dobek powracająca 

w czarnym Saxo, zaś podium uzupełnili 

Tomasz Zawadzki / Bartosz Smętek w Oplu 

Corsa. 
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      ⚫  RELACJE 

8 stycznia, na torze "Niskie Łąki", 

Towarzystwo Miłośników Sportu Motorowego 

"SPARTA" oraz WENA Group Piotr Plezia 

zorganizowali kolejną już edycję imprezy 

charytatywnej   na   rzecz  Wielkiej  Orkiestry  

Świątecznej Pomocy. 

 

We wrocławskiej "MOTO1ORKIESTRZE" 2012 

wystartowało ponad 70 załóg, a impreza 

miała wizę Polskiego Związku Motorowego. 

Zawodnicy ścigali się w wyścigach 

równoległych (2 okrążenia po asfaltowym 

torze). 

 

Przybyli również goście specjalni. 

Najważniejszym z nich był znany zawodnik z 

Mistrzostw Polski 1 Grzegorz Grzyb, który 

przewiózł dziesięciu szczęśliwców 

samochodem Mitsubishi Lancer EVO. 

Chętnych woziło również kilku kierowców w 

driftcarach oraz Sławomir "VIRNIK" Jarek 

ciągnikiem siodłowym marki Mercedes. 

 

Sponsorami upominków były firmy Subaru JM 

Auto Wrocław Jarosław Baran oraz LATEX 1 

hurtownia opon.  ¶ 
 

Informacja Prasowa 

 

 
 

 
 

                  fot. Oskar Dobek 

Kłodzko dla WOŚP. 
W Kłodzku także odbyła się rajdowa akcja na rzecz 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dwa Fordy 

Fiesta R2 przywieźli ze sobą Mariusz Woźniczko oraz 

Hubert Ptaszek. W Galerii „Twierdza” licytowano 

przejazdy na prawym fotelu rajdówek, a następnie 

jeżdżono na zamkniętym odcinku drogi do 

Wojciechowic. Cały dochód ze „sprzedanych” 

przejazdów został przekazany na rzecz WOŚP.  ¶ 
 

Tekst: Oskar Dobek                     

   fot. Sławomir Mulka 

Moto�orkiestra we Wrocławiu. 

 

 
 

 
 

 
 

 

                    

   fot. Stefan Wyszyński 

 

 
 

 
 

 
         

            

       fot. Miłosz Skrabek 
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      ⚫  RELACJE 

Każdy, kto w mniejszym, bądź większym 

stopniu interesuje się rajdami 

samochodowymi, na pewno choć raz miał 

okazję przejechać sie wirtualnym  

WuRCem.  

 

 

                                              Na rynku jest 

przynajmniej kilka tytułów dla rajdowych 

graczy, na czele z Colinem McRae i 

Richardem Burns'em. Jeżeli ten pierwszy jest 

typową arcadówką, która nie wymaga 

zbytniego wjeżdżenia się, tak Richard Burns 

Rally to typowy symulator, który od gracza 

wymaga pewnych umiejętności i dziesiątek 

godzin szlifowania rajdowej jazdy. Chociaż 

gra ma już kilka ładnych wiosen na karku to 

jej popularność nie maleje. A wręcz 

przeciwnie. Wszystko za sprawą portalu E/

Rajdy.pl, przy współpracy którego udało się 

zorganizować Pierwsze Nieoficjalne Zawody 

Richard Burns Rally. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wszystko zaczęło się w sobotę, 21 stycznia 

2012 r. w kawiarence internetowej "Cyberia" 

w Kłodzku. Punktualnie od godziny 12:00 

zaczęli zjeżdżać się pierwsi E/Rajdowcy, 

którzy już na kilka tygodni przed zawodami 

oferowali chęć przybycia. Do dyspozycji 

graczy oddano profesjonalny stelaż rajdowy 

okuty w kierownicę Logitech G25, a obraz 

wyświetlany był za pomocą projektora. Przed 

zawodami, specjalnie na tę okazję, na 

Pluginie RBRCzech został założony rajd, który 

składał   się   z   czterech   niezwykle   wyma/ 

 

 

 

 

 

                  fot. Oskar Dobek 

                    

   fot. Sławomir Mulka 

 

 

 

 

 

                    

      fot. Sławomir Mulka 

 
 

 

 

/gających   odcinków   specjalnych.  

Był   i   śnieg    i   
 

                                                       

                                                    szuter,  a na  
                   

                                      deser dziurawe asfal/

ty, na których niejeden zakończył jazdę.  Dla 

wyrównania szans (rodem z Race of 

Champions), każdy odcinek przejeżdżany był 

innym samochodem, więc każdy musiał 

dopasować tempo do swoich umiejętności w 

danej klasie. Po kilku godzinach rywalizacji, 

ale przede wszystkim wyśmienitej zabawy 

zwyciężył Jakub Marnik. Drugi na mecie 

zameldował się Damian Zyzak (+8,71), a 

trzeci był Marek Wężowski (+1,55,83). 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 

dyplomy, a pierwsza trójka dodatkowo 

puchary. Dzięki uprzejmości "FIA", 

administratora portalu E/Rajdy, zwycięzca 

jako jeden z pierwszych mógł przejechać się 

po tworzonym jeszcze, czeskim odcinku 

"Rakova". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dla każdego była to wyśmienita okazja do 

poznania swoich rywali na żywo oraz wymiany 

spostrzeżeń i uwag. Po przejazdach 

konkursowych i rozdaniu nagród wszyscy 

udali się do pobliskiej kawiarni, gdzie przy 

schłodzonych napojach rozmowom i 

śmiechom nie było końca. Spotkanie nie było 

może tak liczne jak dwa lata temu, podczas 

Meetingu E/Rajdy w Bielsku/Białej, gdzie w 

hotelu Transportowiec zjawiło sie ponad 100 

osób, ale jak na Kłodzkie warunki impreza 

spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem.  ¶ 
 

Tekst: Sławomir Mulka 

                    

   fot. Sławomir Mulka 
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      ⚫  ZAWODNICY 

 

 

Przemek Treliński (koordynator z 

ramienia Magneti Marelli 

Checkstar) – Fanom motorsportu 

nie trzeba przypominać, że 

Magneti Marelli jest obecne w 

tym sporcie od wielu dziesiątek 

lat zarówno na najwyższym 

poziomie WRC czy F1 jak i w 

mistrzostwach regionalnych. 

Wspierany przez centralę Luca 

Pedersoli w dwóch kolejnych 

latach zdobył tytuł mistrza Włoch, 

a w tym roku zobaczymy go na 

trasach Mistrzostw Świata. 

W roku 2012 postanowiliśmy 

rozpocząć swoją obecność na 

polskich trasach. W związku z 

tym, że to nasz początek w RSMP, 

przyjęliśmy metodę „małych 

kroków”, dlatego też podjęliśmy 

współpracę z załogą 

Automobilklubu Rzeszowskiego i 

wspólnie wystawimy Renault  Clio 

1.8 16V w klasie historycznej.  
 

Załoga wspierana jest również 

przez dystrybutora narzędzi King 

Tony Polska, mierzy czas na 

odcinkach specjalnych za pomocą 

zegarków CASIO G-SHOCK, o auto 

dba FABER-AUTO, zaś oprawę 

wizualną zapewniają GENERALNI.  

 

Zapraszamy na: 

http://www.facebook.com/zimny

mirek oraz www.zimnymirek.pl ¶ 
 

Informacja Prasowa 

 

 

Załoga Witold Zimny / 

Szczepan Mirek dołą�

czają do Luki 

Pedersoliego ! 
 

Nie oznacza to jednak startów 

naszych zawodników w 

mistrzostwach Włoch, ale dzięki 

wsparciu Magneti Marelli 

Checkstar, RSMP 2012 wzbogacą 

się o załogę, która pojawi się na 

wszystkich asfaltowych 

eliminacjach w Renault Clio 1.8 16 

V w klasie historycznej.  
 

Witek Zimny (kierowca) – To dla 

nas bardzo ważny rok. Dzięki 

współpracy z nowym sponsorem 

otrzymaliśmy szansę na starty 

praktycznie w całym sezonie 

RSMP. Ze względów finansowo – 

technologicznych ( konieczność 

przebudowy zawieszenia) opu:

szczamy zimowy Rajd Lotos i 

szutrowy Rajd Polski. Chcemy się 

pokazać z jak najlepszej strony – 

tak, aby nie zawieść pokładanego 

w nas zaufania i upewnić 

współpracujące z nami firmy o 

słuszności swojej decyzji. 
 

Szczepan Mirek (pilot): Ubiegły 

sezon to właściwie nasz 

jednorazowy start w Rajdzie 

Rzeszowskim i praca nad 

pozyskaniem sponsorów. Okazało 

się to słuszną decyzją i już dziś 

cieszymy się na nadchodzący 

sezon. Oczywiście, nie 

próżnujemy, tylko mocno 

pracujemy zarówno nad naszą 

kondycją, opisem jak i techniką 

jazdy. 

 

 

 

BRONICZ  Rally  Team  

pojechał  dla  WOŚP !!! 
 
8 stycznia 2012 zespół Bronicz 

Rally Team wystartował w 

Bolesławcu w MiniKJS na rzecz 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Zabawa była przednia, a 

najważniejszy cel został spełniony 

– dzięki widowiskowym przeja-

zdom zawodników zgromadzeni 

ludzie chętnie wsparli WOŚP. Za 

wrzucenie do puszki symboli-

cznych 10 złotych każdy chętny 

mógł przejechać się na fotelu 

pilota. Nasz zespół także 

uczestniczył w akcji, a 

zadowolone miny młodych ludzi 

dały nam dużo satysfakcji. 
 

W rozegranych mini-zawodach 

zwyciężył 8-krotny Mistrz KJS 

Piotrek Czypionka (CC), nasza 

załoga zajęła miejsce drugie, 

podium zaś uzupełnił Tomasz 

Zawadzki (Corsa). 
 

Zważywszy na to, iż typ 

przygotowanej podczas niedziel-

nych zawodów trasy nie jest naszą 

najmocniejszą stroną to uzyskany 

wynik pokazuje nam, że w naszym 

samochodzie i załodze jest 

potencjał. Teraz skupimy się 

maksymalnie na tym, aby go 

wykorzystać i wzmocnić :) 
 

Dziękujemy naszym partnerom i 

sponsorom:  

� Autoracing.pl,  

� Dolnośląskiemu Magazynowi �

Rajdowemu "RallyCup",  

� Portalowi TopRally.pl  ¶ 
 

Informacja Prasowa 

 

 
 

 
 

    

            fot. Mariusz Szczepaniak 
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      ⚫  WYWIAD 

3) Czy w tym roku w poczet trasy znów 

wejdzie znany i przyciągający dużo 

kibiców OS „Karpacz” ? 

 

M. Kisiel: Jestem zdania, że należy co roku 

coś zmieniać w konfiguracji trasy. Ale są 

pewne klasyki, które nie powinny znikać z 

harmonogramu rajdu. Szczególnie, że 

spotykamy się z bardzo dobrym odbiorem 

naszych działań na tym terenie. 

 

 

4) Czy start i meta znów odbędą się 

tradycyjnie na Placu Piastowskim ? To 

miejsce chyba bardzo przyciąga 

kibiców ? 

 

M. Kisiel: Zamiana Placu Ratuszowego na 

Plac Piastowski kilka lat temu była słuszną 

koncepcją dlatego pozostaniemy przy tej 

pięknej lokalizacji, która nabierze jeszcze 

większego uroku po renowacji Parku 

Zdrojowego. Jedyną zmianą będzie kierunek 

najazdu – będzie odwrotny niż dotychczas.  ➣ 

 

1) Ile odcinków specjalnych będzie 

mierzyła tegoroczna edycja Rajdu 

Karkonoskiego ? 

 

M. Kisiel: 27. Rajd Karkonoski będzie liczył 17 

odcinków specjalnych podzielonych na dwa 

etapy. W sobotę 9, natomiast w niedzielę 8. 

Zaproponujemy również kilka nowości, które 

liczę, że spodobają się kibicom. 

 

 

2) Czy w tym roku trasa rajdu także 

odwiedzi płaskie tereny bardziej na 

północ od Jeleniej Góry (Lubomierz, 

Lwówek Śl.) czy jednak pozostanie na 

górskich drogach ?  

 

M. Kisiel: Tak, pozostaniemy przy odcinkach 

położonych na płaskim terenie czyli Lubomierz i 

Grudza. Ale dołożone zostały odcinki w górskiej 

lokalizacji, tak więc przewaga będzie górskich 

oesów. 

 
 

 

            

   fot. Oskar Dobek 
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jak to jest z Rajdem Karkonoskim ? Ma 

słabe punkty ? 

 

M. Kisiel: Najważniejszym celem jaki zawsze 

sobie stawiamy to BEZPIECZEŃSTWO zarówno 

kibiców   jak   i   zawodników.   W   tym   

drugim przypadku idzie nam z pomocą system 

śledzenia załóg firmy AutoGuard, który 

pozwala w ciągu dwóch minut, a nawet 

szybciej, podjąć działania służb 

bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o kibiców od kilku 

lat współpracujemy z jednostkami OSP 

(Ochotnicza Straż Pożarna) i muszę  

powiedzieć,   że  współpraca  układa  się 

bardzo dobrze. Zawsze jest kilka uwag, ale jak 

do tej pory strażacy są skuteczni. Po każdym 

rajdzie przychodzi analiza co można poprawić 

nasza wewnętrzna jak również otrzymujemy 

ocenę obserwatora, w której zawarte są 

wnioski i uwagi. Za ubiegłoroczny rajd tych 

uwag nie było dużo, a jeśli były to takie, 

których nie powinniśmy mieć problemów 

poprawić. Mamy wiele pomysłów na 

uatrakcyjnienie rajdu, ale mamy również jeden 

bardzo duży problem 7 brak wystarczających 

środków na ich zrealizowanie, więc należy 

wybierać czy zrobić rajd solidnie czy też wydać 

pieniądze na fajerwerki, a resztę 

improwizować. Ja i komitet organizacyjny 

jesteśmy za tym pierwszym rozwiązaniem.  ¶ 

 

Rozmawiał: Oskar Dobek 

5) Ponoć były plany, aby Rajd 

Karkonoski 2012 odbył się jako runda 

Deutsche Rallye Serie tak jak Rally 

Luzickie hory w Czechach. To na pewno 

byłaby duża promocja dla regionu i 

samego rajdu. Czy są już jakieś 

ustalenia ? Istnieje szansa żeby tak się 

stało ? 

 

M. Kisiel: Owszem były plany co do dołączenia 

Rajdu Karkonoskiego jako rundy DRS, ale 

konflikt terminów z rajdem Turingen okazał się 

przeszkodą nie do pokonania. Może w przyszłym 

roku się uda. Skorzystali na tym Czesi i mają 

dwie rundy DRS u siebie. Ale należy się cieszyć, 

że kolejny raz będziemy gościć zawodników z 

zagranicy w Pucharze Łużyc.  
 

 

 

 

 

 

6) Czy w tym roku Organizatorzy 

stawiają sobie za cel poprawę jakiegoś 

elementu organizacji z poprzedniej 

edycji ? Czy jest takiego co szczególnie 

zamierzacie jeszcze usprawnić bo nie 

działało zbyt dobrze w zeszłym roku ? 

Chyba każde przedsięwzięcie dąży do 

ciągłego ulepszenia … 

REKLAMA: 
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      ⚫  WYWIAD 

 

... niestety konieczna była wymiana nadwozia. 

Udało się je dostać i dokonaliśmy remontu. 

Samochód jest w takiej samej specyfikacji jak 

poprzedni ... tamtym za dużo się nie 

najeździłem, ale udało nam się raz wygrać i 

zajmować dobre lokaty, więc wydaje mi się, że 

dalsza jazda Saxo to dobra opcja i tego się 

trzymam. 

 

3. Na dobry początek i debiut 

odbudowanej rajdówki pojawiłeś się na 

motoorkiestrze w Bolesławcu razem z 

wieloma innymi zawodnikami z okolicy 

Jeleniej Góry. Razem z naszym 

redakcyjnym kolegą na prawym fotelu 

udało Ci się zdobyć drugie miejsce ☺ 

Powiedz nam coś o tej imprezie i 

powiedz jak oceniasz osiągnięty wynik 

? Czy to dobry prognostyk na początek 

sezonu ? 

 

P. Bronicz: Z okazji WOŚP wystartowaliśmy 

razem z Oskarem w Bolesławcu. Był to nasz 

pierwszy start odbudowanym autem. Trasa nie 

była szczególnie wymagająca, ale nie to było ➣ 

 

 

1. Po przerwie, spowodowanej „utratą” 

rajdówki, zespół Bronicz Rally Team 

znów powraca na rajdowe trasy ... co 

robiłeś podczas tej przerwy ? Starałeś 

się jakoś nie wypaść z formy ?  

 

P. Bronicz: Tak, starałem się nie wypaść z 

formy i przede wszystkim po prostu jeździć 

czym się da ... Trenowałem służbowym Seicento 

☺ Startowałem nim we wrocławskiej lidze Time 

Attack. Szlifowaliśmy też opis jeżdząc i opisując 

niemal wszystkie górskie drogi w okolicach 

Jeleniej Góry. ☺ 

 

2. Twoja przerwa spowodowana była 

pechowym wypadkiem. W nim to 

właśnie ucierpiała twoja poprzednia 

rajdówka ... Jednak znów widzimy Cię 

za kierownicą Citroena Saxo ? Jak to 

było z Twoim samochodem ?  

 

P. Bronicz: Obecny samochód został z 

niemałym trudem odbudowany  z  poprzedniego 

         

 
 

 
 

 
 

 

                                                     fot. Mariusz Szczepaniak 
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5. Czy to wszystko oznacza, że 

zamierzasz poważnie powalczyć w 

przyszłym sezonie o wysokie miejsca 

w rajdach ? 

 

P. Bronicz: Tak, w tym sezonie planujemy 

mocno cisnąć rywali :P Mamy nadzieję, że 

dobre wyniki pomogą nam znaleźć sponsorów, 

którzy umożliwią nam dalszy rozwój kariery. 

 

6. Dowiedziałem się także iż zespół 

Bronicz Rally Team stawia przed sobą 

ciekawą misję ... poza karierą rajdową 

i zdobywaniem wysokich lokat Twoim 

celem jest propagowania sportu 

samochodowego wśród młodzieży i nie 

tylko ? Ponoć poszukujecie kolejnych 

partnerów medialnych, aby tę 

inicjatywę móc skutecznie realizować.  

 

P. Bronicz: Tak, rzeczywiście. Moim 

marzeniem jest, aby ten sport stawał się coraz 

bardziej medialny i żeby wiele dziewczyn i 

chłopaków próbowało swoich sił bo na prawdę 

warto. Jak to kiedyś mówił już na Waszych 

łamach Piotr Czypionka ten sport uczy życia i 

pomaga przezwyciężać trudności ... w moim 

przypadku także niedawno tego 

doświadczyłem. Na WOŚP w Bolesławcu 

zobaczyliśmy wraz z Oskarem, że te dzieciaki 

naprawdę dzięki choćby rozdanym naklejkom 

czy przejechaniu się na prawym fotelu być 

może na zawsze zapamiętają ten sport i tak 

jak my wszyscy, może za kilka, kilkanaście lat 

będą tworzyły jego historię ... Zapraszamy 

wszystkich na naszego Facebooka 

http://www.facebook.com/pages/Bronicz�

Rally�Team/326946597324270 oraz naszą 

stronę internetową www.bronicz.rallycup.pl  

Pozdrawiam ☺ 
 

Rozmawiał: Patryk Koperek 

 

 
 

celem tej imprezy ... Promując sport 

samochodowy jednocześnie zebraliśmy 

pieniądze na rzecz „orkiestry” ☺ Przy okazji 

udało sie zdobyć 2. miejsce w klasyfikacji 

generalnej i ładny pucharek ☺ Wydaje mi się, że 

to dobry znak na przyszłość bo auto było 

szybkie, ale niestety ta trasa nie pozwoliła do 

końca poznać jego możliwości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Po pokonaniu przeciwności od 

początku tego sezonu zaczynasz jakby 

ze zdwojoną siłą realizować swoje 

rajdowe cele. Coraz większa promocja 

zespołu, profil na portalu Facebook, 

strona internetowa, nowi partnerzy ... 

czy zespół Bronicz Rally Team ma 

jeszcze jakieś dalsze projekty w 

zanadrzu ? 

 

P. Bronicz: Aktualnie jesteśmy w trakcie 

realizacji filmu promocyjnego. Staramy się 

nawiązać współpracę z firmami i innymi 

zespołami. Jako ciekawostkę mogę zdradzić, że 

prowadzimy rozmowy z partnerem medialnym z 

USA ☺ Niedawno do grona naszych partnerów 

dołączył sklep Autoracing.pl oraz Portal 

TopRally.pl. Na profilu na Facebook planujemy 

prowadzić zespołowy blog, który będzie 

opisywał nasze starty oraz to co dzieje się w 

zespole pomiędzy startami. 

 

         

                fot. Oskar Dobek 
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     ⚫ PSYCHOLOGIA KIEROWCY RAJDOWEGO 

 

uprawiały sport samochodowy i osoby mniej 

związane z tym środowiskiem. Najstarszą 

charakterystyką kierowcy, jaką udało mi się 

odnaleźć jest notka napisana przez Kornela 

Makuszyńskiego (polskiego literata okresu 

międzywojennego) 5 "...dawno wiedziałem o 

tym, że umarli prędko jadą � po raz pierwszy 

jednak przekonałem się naocznie, że żywi jadą 

jeszcze prędzej. Ten wariat z gołą głową, Ripper, 

( Jan Ripper 5 sławny polski kierowca wyścigowy i 

rajdowy jeżdżący w latach międzywojennych ) 

dognałby każdego upiora na pierwszym 

kilometrze. Rozumiem, że można gonić za 

szczęściem, za sławą, ba nawet za kobietą, 

gdyby się na świecie znalazła taka co ucieka. Ale 

za własną śmiercią, to już wielka sztuka. Za 

wszystkie skarby tej ziemi ! Więcej ! Za 150 

złotych gotówką nie usiadłbym z Ripperem w 

jego maszynie, bo przede wszystkim to nie 

żadna maszyna, tylko prywatny dom wariatów 

na czterech kołach. Człowiek patrzy, oczy 

wytrzeszcza, w głowie mu się kręci. To stalowe 

bydlę huczy, drży, trzęsie się, jakby miało 

konwulsje, połyka drogę jak Italczyk makaron, 

zatacza się na zakrętach jak pijany, oddycha   ➣  

Wraz z nowym sezonem rajdowym 

przygotowaliśmy dla naszych czytelników cykl 

artykułów reprezentujących bardziej naukowe 

podejście do naszej ukochanej dyscypliny 

sportu jaką są rajdy samochodowe. Od tego 

wydania, zamiennie z samochodami rajdowymi, 

co drugi miesiąc ukazywać się będą artykuły 

dotyczące między innymi psychologii kierowcy 

rajdowego oraz innych aspektów jakie wpływają 

na organizm kierowcy podczas uprawiania tego 

sportu .... A więc, zaczynamy ! 

 

Przeglądając dostępną na naszym rynku 

literaturę polską i zagraniczną trudno natrafić 

na definicję kierowcy rajdowego. Stworzyłem 

więc własne pojęcie kierowcy rajdowego i mogę 

powiedzieć, że jest to osoba, która potrafi 

skoncentrować się doskonale na jeździe 

samochodem, posiada bardzo dobry refleks, 

racjonalnie myśli nad stylem, techniką i 

prędkością jazdy przy jednoczesnym 

zautomatyzowaniu większości odruchów 

wykonywanych podczas kierowania oraz umie 

przewidzieć różne sytuacje drogowe. Uważam, 

że jest to trafna charakterystyka patrząc na nią 

z punktu widzenia zawodnika. Przytoczę w tym 

momencie kilka charakterystyk kierowcy 

rajdowego   napisanych    przez    osoby,    które  

 

Psychologia kierowcy rajdowego – cz. 1 
„Kim jest kierowca rajdowy ?” 

 
   

 

 

 

 

 

                                                                                                                            fot. Oskar Dobek 
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     ⚫ PSYCHOLOGIA KIEROWCY RAJDOWEGO 

Andrzej Jaroszewicz, syn byłego premiera.  

 

Red: Po co Twoim zdaniem organizuje się rajdy? 

Większość społeczeństwa sądzi, że jest to 

zabawa dla "świrów", którzy mają za dużo 

pieniędzy i nie szanują swojego zdrowia ... 

 

A. Jaroszewicz: "Pewien element zabawy 

oczywiście w tym jest, ale wbrew opiniom, 

kierowcy rajdowi to tacy ludkowie, którzy 

legitymują się zdrowiem psychicznym o niebo 

lepszym niż niektórzy osobnicy potocznie 

uznawani za normalnych. Rajdy są poligonem 

doświadczalnym dla wszystkich wynalazków i 

udoskonaleń wprowadzanych przez 

konstruktorów do produkcji zwykłych cywilnych 

aut. Trzeba mieć świadomość, że samochód to 

konglomerat produktów kilku przemysłów % 

metalowego, precyzyjnego, elektronicznego, 

gumowego, włókienniczego i tworzyw 

sztucznych.  

Wszystko to trzeba sprawdzać w ekstremalnie 

trudnych warunkach, aby mieć pewność, że 

będzie służyło bezpieczeństwu kierowców i 

pasażerów aut seryjnych. Tak więc, rajdy nie są 

organizowane jedynie dla fanatyków, ale też i 

dla dobra kierowców "cienkasów" i "maluchów". 

Pytając współcześnie przeciętnego młodego 

mieszkańca Polski (mam na myśli osoby do 25 

roku życia) co oznacza dla niego słowo "rajd" 

albo "wyścig” usłyszymy w odpowiedzi, że to nic 

innego jak różnokolorowe samochody mknące 

po trasie z ogromną prędkością i piskiem opon 

po niebezpiecznych zakrętach. Za kierownicami 

tych super samochodów siedzą „super kierowcy” 

% ludzie, dla których postawić samochód na 

dwóch kołach, przekoziołkować kilka razy przez 

dach, a potem pojechać dalej to nic trudnego." 

"Nierzadko sądzą oni, że w tych dyscyplinach 

sportu najważniejsza jest ogromna prędkość, 

efekty zewnętrzne, a nawet nieuzasadnione 

ryzyko".  

Niestety jest to błędne rozumowanie roli 

kierowcy.  ➣ 

piekłem i wali w przestrzeń jak pocisk". 

Makuszyński podszedł humorystycznie do 

tematu, jednak po opisie możemy uświadomić 

sobie, że dla zwyczajnego człowieka niepojętą 

rzeczą są umiejętności kierowcy na poziomie 

mistrzowskim i to jak do nich doszedł oraz po co 

właściwie naraża się własne życie ścigając się z 

czasem. 

 

W przeprowadzanych kursach bezpiecznej jazdy 

dla kierowców amatorów z zakresu zachowania 

się na drodze w różnych sytuacjach, mogę 

stwierdzić, że kursanci mając wykonać 

skomplikowane manewry (uważane przez nich 

za zbyt trudne i zarezerwowane wyłącznie dla 

kierowców rajdowych) odczuwają zagrożenie dla 

siebie, swojego sprzętu i innych np. w sytuacji 

poślizgu bocznego, gdy zamiast hamulca 

nacisnąć mają pedał przyspiesznika i 

wyprowadzić auto na właściwy tor. Taki sam 

efekt daje przejażdżka z kierowcą rajdowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontynuując zaczętą dyskusję o poglądach 

społecznych na temat kierowcy rajdowego 

odnalazłem w jednym z magazynów 

poświęconych sportowi samochodowemu 

wywiad z człowiekiem < legendą sportów 

samochodowych, osobą będącą "jedną z 

najbardziej kontrowersyjnych postaci PRL", "z 

pasji kierowca rajdowy", "dwukrotnie trzeci w 

Europie, uczestnik rajdów krajowych i 

zagranicznych      o      najwyższej      randze"   <  

   

         

                   fot. Oskar Dobek 
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     ⚫ PSYCHOLOGIA KIEROWCY RAJDOWEGO 

Doświadczenie i umiejętności rajdowców 

powinno włączać się w proces szkolenia ludzi 

ubiegających się o prawo jazdy ... 

 

Ciekawą definicję podali dwaj Rosjanie, 

szkoleniowcy z zakresu techniki jazdy rajdowej w 

byłym ZSRR 2 Oleg Bogdanow i Ernest 

Cygankow. Obaj panowie wydali książkę pt. 

"Sportowa jazda samochodem", w której 

kierowca rajdowy to "...człowiek 

zdyscyplinowany, odpowiedzialny, umiejący 

analizować skomplikowane sytuacje, 

wyciągający wnioski, a co najważniejsze � po 

mistrzowsku panujący nad swym samochodem. 

"Stawanie się" zawodnikiem to proces 

długotrwały i trudny. Jest do tego potrzebna 

duża praktyka zdobywana w czasie treningów i 

startów w zawodach. Przyspieszenie tego 

procesu jest w gruncie rzeczy niemożliwe. 

Sportowiec musi umieć przede wszystkim 

narzucić sobie dyscyplinę, zdobywając 

doświadczenie wyrobić własną "skalę wartości", 

która pozwoli mu odróżniać rzeczy najważniejsze 

od drugorzędnych, "wyczuwać" samochód i w 

każdej sytuacji znajdować właściwe 

rozwiązanie". Uważam, że Bogdanow i 

Cygankow znakomicie scharakteryzowali 

kierowcę rajdowego, dlatego będę uważał ich 

definicję za bazową, stworzoną przez osoby nie 

będące zawodowymi psychologami. 

 

Kierowca rajdowy to przede wszystkim osoba, 

która w kręceniu kierownicą widzi cały sens 

swojego życia. Rajdom poświęca całego siebie, 

począwszy  od   marzeń,  poprzez  morderczą  ➣ 

Rajdy samochodowe dają możliwość 

rozładowania napięcia wewnętrznego u 

kierującego pojazdem i pozwalają nabrać 

pewnej pokory do prędkości.  

Szczególnie u ludzi młodych niedoświadczonych 

zauważyć można dużą brawurę, niskie poczucie 

odpowiedzialności, porywczość i przecenianie 

swoich możliwości. Organizowanie rajdów III2

ligowych (KJS2ów) dla amatorów lub kursów 

bezpiecznej jazdy (prowadzonych przez 

kierowców rajdowych) daje możliwość 

wykazania się swoimi możliwościami w 

prowadzeniu auta wszystkim młodym 

osobnikom szalejącym po ulicach miast.  

 

Sam organizuję takie imprezy i wiem, że "młody 

gniewny" lub "mistrz prostej i jednego zakrętu" 

wypada fatalnie pod względem umiejętności na 

tle osób, które podnoszą swoje kwalifikacje w 

prowadzeniu wozu. Rajdy amatorskie powodują, 

że młodzi ludzie zauważają faktyczny poziom 

umiejętności w prowadzeniu auta, mają 

możliwość "rozładowania się", wyzbycia agresji. 

Co więcej, imprezy te mają także charakter 

edukacyjny, ponieważ uczą jak należy 

prowadzić samochód w różnych warunkach oraz 

oswajają z sytuacjami trudnymi.  

Jednym słowem stawanie się kierowcą 

rajdowym zwiększa bezpieczeństwo na drodze. 

Niestety tylko pod względem panowania nad 

pojazdem 2 mam tu na myśli bezmyślność 

kierowców "upalaczy" i tych, którzy próbują 

pokazania swoich umiejętności (popisywania 

się) w ruchu ulicznym 2 NIE TRUDNO O JAKĄŚ 

TRAGEDIĘ !!!. 

                                                                                     fot. Oskar Dobek 
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     ⚫ PSYCHOLOGIA KIEROWCY RAJDOWEGO 

pracy. Mnie interesuje pierwszy typ kierowców 

(A), czyli takich, którzy są "na wysokim poziomie 

sprawności aktywności psychicznej podczas 

kierowania samochodem. Są to kierowcy o 

wysokiej sprawności, mający umiejętność 

praktycznego zastosowania czynności 

kontrolnych, potrafiący wykorzystywać potencjał 

czynności regulacyjnych. W zachowaniu są wolni 

od popełniania błędów, elastyczni, dostosowują 

się do sytuacji drogowych, mimo przeszkód i 

trudności szybko i właściwie rozwiązują 

najtrudniejsze sytuacje. Są to kierowcy 

najbardziej opanowani, zrównoważeni 

emocjonalnie, wykazujący cechy pełnej 

samodzielności w podejmowaniu trafnych 

decyzji. Zręczni, swobodni, ruchliwi. Ogólnie & 

kierowcy z tendencją do odpowiedniej reakcji na 

sytuacje drogowe, którzy potrafią utrzymać 

wysokie tempo aktywności psychicznej". 

 

Ta kategoria kierowców doskonale pasuje do 

opisu kierowcy rajdowego z punktu widzenia 

psychologii. Dlatego też postanowiłem 

przytoczyć charakterystykę kierowcy typu A i 

uznaję ją za bazową psychologiczną definicję 

kierowcy rajdowego ...  

 

Część 2 już w czerwcowym numerze „RallyCup” 

 

Tekst: Patryk Korbel 

drogę do sponsora, zasiadając w końcu za 

sterami swojego bolidu. Jest to droga pełna 

wyrzeczeń, oparta na zrozumieniu i poparciu 

rodziny, wymaga cierpliwości, siły przebicia, 

umiejętności rozmów z ludźmi. Trzeba być 

takim małym psychologiem, aby wiedzieć jak 

podejść do rozmowy z danym człowiekiem 

(sponsorem) wyczuć jego zamiary, oczekiwania, 

bo tylko wtedy można zaprezentować mu 

odpowiednią ofertę, która go zainteresuje i 

zmusi do wyłożenia tak niezbędnych pieniędzy. 

Tak więc, kierowca rajdowy to nie tylko osoba, 

która pędzi z zawrotnymi prędkościami po OS9

ach, ale także psycholog, menedżer, strateg, 

logistyk, osobnik umiejący zachować zimną 

krew w najtrudniejszych sytuacjach. 

Definicja ta ukazuje postać kierowcy rajdowego 

od drugiej strony, związanej z drogą, która 

prowadzi do krainy sportu samochodowego. To 

świadczy przede wszystkim o dojrzałości 

psychicznej takiej osoby 9 rozsądku, trzeźwym 

myśleniu, otwartości, łatwości w nawiązywaniu 

kontaktów, zdyscyplinowaniu, wierze w siebie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnią z moich definicji jest charakterystyka 

kierowcy stworzona przez psychologa, prof. 

Henryka Skłodowskiego, należąca do stworzonej 

przez autora typologii kierowców rajdowych. 

Autor podzielił kierowców pod względem 

przystosowania psychicznego  do  wykonywanej  
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