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      ⚫  NEWS 

I edycja naszego konkursu skierowanego do 

miłośników fotografii dobiegła końca. Po Rajdzie 

Świdnickim do naszej redakcji wpłynęło 9 fotografii 

i musimy przyznać, że wszystkie były na naprawdę 

dobrym poziomie technicznym, więc wybór nie był 

łatwy, ale zależało nam na nagrodzeniu zdjęcia 

ciekawego, z przekazem i w kontekście ... 

ostatecznie zdecydowaliśmy się nagrodzić koszulką 

Alpinestars (ufundowaną przez naszego partnera * 

Sklep AUTORACING.PL) fotografię autorstwa 

RYSZARDA SZUMNEGO ! 

 

Zdjęcie, które możecie zobaczyć powyżej, w naszej 

ocenie zasłużyło na zwycięstwo właśnie za kontekst 

(kontrowersyjny łącznik szutrowy podczas 

świdnickiego klasyka był szeroko komentowany) 

oraz za klimat "rajdu terenowego" jaki rzadko 

spotyka się na popularnym "Elmocie" w połowie 

kwietnia. W naszej ocenie na wyróżnienie zasługuje 

także fotoreporterskie wyczucie miejsca i czasu 

autora zdjęcia ☺  

 

Limitowane zestawy naklejek z logo naszej redakcji 

otrzymali autorzy 3*ech pierwszych, najszybciej 

nadesłanych do nas, fotografii:  
 

* Tomasz Oczkowski 

* Mariusz Szczepaniak 

* Ryszard Szumny  

 

Gorąco dziękujemy za udział w naszym konkursie, a 

zwycięzcy i wszystkim nagrodzonym serdecznie 

gratulujemy ! 
 

Wszystkich miłośników fotografii oraz 

rajdów serdecznie zapraszamy do 

uczestnictwa w kolejnym konkursie 

podczas 27. RAJDU KARKONOSKIEGO !  
 

KONKURS FOTOGRAFICZNY Z 

40. RAJDU ŚWIDNICKIEGO6

KRAUSE ROZSTRZYGNIĘTY !  

 
 

↑ Zwycięska fotografia autorstwa Ryszarda Szumnego. 

 

PONIZEJ PREZENTUJEMY WSZYSTKIE 

NADESŁANE FOTOGRAFIE: 

 

        ↑ Fot. Dawid Bielan 

  ↑ Fot. Konrad Gut 

   

 

         ↑ Fot. Dawid Brzeziński                                           ➣ 
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      ⚫  NEWS 

 

 

 

        ↑ Fot. Mariusz Szczepaniak 

 

 

 

        ↑ Fot. Mariusz Szczepaniak 

 

 

 

        ↑ Fot. Sławomir Mulka 

 

 

 

 

        ↑ Fot. Stanisław Dobosz 

 

 

 

        ↑ Fot. Tomasz Oczkowski 

 

 

www.rallycup.pl/konkurs_karkonoski.pdf 

REKLAMA: 
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      ⚫  RELACJE 

walka na sekundy z Mariuszem Kanigowskim (Golf) w 

klasie 3 była godna uwagi i ostatecznie kierowca 

czarnego golfa, pilotowany przez Magdę Kęskę, 

wygrał ten pojedynek z przewagą 2.8 s. nad 

„Wikarym”. 
 

Świetnie jechała także załoga BC Rally Team, która 

pechowo i przedwcześnie zakończyła poprzednią 

rundę. Spokojną i pewną jazdą Patryk Epner z 

Grzegorzem Kunką (CC) zapewnili sobie drugie 

miejsce w klasie 2 ze stratą 37,6 s. do zwycięzcy – 

Jana Kruczka (SC). 
 

Po dłuższej przerwie na trasy jeleniogórskich KJSów 

powrócił także Paweł Szczypka, który w nowym 

samochodzie, Toyocie Starlet po Piotrze Janickim, 

pokazał, że potrafi jeździć bardzo szybko i już ostrzy 

sobie zęby na kolejne rundy, w których zamierza 

walczyć co najmniej o podium w klasie. 
 

Na uwagę zasługuję także fakt, że KJS ten ukończyły 

wszystkie załogi jakie do niego wystartowały. A więc 

tym razem jednostka nie była jednak taka dziurawa i 

nie pourywała nic w autach uczestników. ☺  ➣ 

 

6 maja 2012 w stolicy Karkonoszy odbyła się 2. 

runda Konkursowej Jazdy Samochodem „Mistrz 

Jeleniej Góry”. Organizatorzy przygotowali trasę 

znaną z poprzedniej edycji, lecz z kilkoma bardzo 

ciekawymi zmianami. 25 uczestników ścigało się na 

6 różnych próbach sportowych zlokalizowanych na 

terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Sudeckiej 

oraz w Marczycach. 
 

Ciekawym rozwiązaniem na popularnej „Jednostce” 

był fakt różnicowania prób. Sz 5 została odwrócona 

w stosunku do Sz 2, zaś ostatnia Sz 9 to przejazd 

połączonych obu prób na „Jednostce”.  
 

Jeleniogórska pogoda w ten weekend sprzyjała, 

zarówno kibicom jak i zawodnikom. Pochmurne 

niebo i wilgotna ziemia zapewniły odpoczynek od 

wszechobecnego kurzu i pyłu. 
 

Pomimo niskich recenzji poprzedniej edycji do 

drugiej rundy jeleniogórskich zawodów zgłosiła się 

dość duża ilość załóg. Na starcie w siedzibie 

Automobilklubu Karkonoskiego przy ul. Kolejowej 5 

ustawiło się 25 aut. 
 

Zmagania były interesujące głównie za sprawą 

powrotu na trasę Macieja Wikorejczyka (Colt). Jego  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          fot. Sławomir Mulka 

2. runda KJS „Mistrz JG” 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   fot. Oskar Dobek 
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      ⚫  RELACJE 

 Swój debiut, jako jedyna kobieta za kierownicą w 

całej stawce, podczas 2. rundy „Mistrza JG” 

zaliczyła także Kinga Sładczyk znana z pilotowania 

m.in. Rafała Zabuskiego w poprzednich 

eliminacjach. Kinga poprzez kilka błędów nie 

zdobyła dobrego wyniku, ale trzeba przyznać, że 

jak na debiut to jest to świetny rezultat. (Wywiad z 

Kingą Sładczyk możecie przeczytać na str. 19) 
 

Najszybszą załogą podczas całego KJS okazali się 

Rafał Zabuski / Krzysztof Mazur (Civic) jadący w 

klasie 3. Drugi czas wykręcili Maciej Jary / Tomasz 

Żołyniak startujący Nissanem Sunny w klasie 4, zaś 

podium w niepisanej generalce wywalczyli Mariusz 

Kanigowski / Magda Kęska (Golf). 

 

Kolejna eliminacja KJS z cyklu „Mistrz Jeleniej Góry” 

odbędzie się w Zgorzelcu w ramach KJS ”Noc 

Świętojańska” w dniach 23<24. czerwca 2012 r. 

Serdecznie zapraszamy !  ¶ 
 

Tekst: Oskar Dobek 

 

WYNIKI 2. RUNDY: 

 

Klasa 1: 

1. Tomasz Ochrombel / Danuta Posadowska (SC), 

2. Włodzimierz Poliński / Krzysztof Dąbek (126p). 

 

Klasa 2: 

1. Jan Kruczek / Robert Kuzdrowski (SC), 

2. Patryk Epner / Grzegorz Kunka (CC), 

3. Marek Piela / Michał Rychter (CC). 

 

Klasa 3: 

1. Rafał Zabuski / Krzysztof Mazur (Civic), 

2. Mariusz Kanigowski / Magdalena Kęska (Golf), 

3. Maciej Wikorejczyk / Kamil Królikowski (Colt). 

 

Klasa 4: 

1. Maciej Jary / Tomasz Żołyniak (Sunny), 

2. Paweł Janiak / Kuba Rusiński (Kadett), 

3. Kamil Domino / Konrad Domino (BMW E30). 

 

 

       

 
 

 
 

                                               fot. Oskar Dobek 

 

↑ Kinga Sładczyk pilotowana przez Marcina Misiurę podczas 
    2. rundy KJS „MJG” zaliczyła swój debiut za kierownicą. 

       

 
 

 
 

 
 

 

                        fot. Mariusz Szczepaniak 
 

↑ Jary / Żołyniak – zwycięzcy klasy 4 i drugi czas całego KJS. 

       

 
 

 
 

 
 

 

                        fot. Mariusz Szczepaniak 
 

↑ Kruczek / Kuzdrowski po słabym wyniku w poprzedniej 
    eliminacji tym razem pokazali na co ich stać. 
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      ⚫  RELACJE 

 

 

 

 

 

 

o rygorach jakie panują na ziemi kłodzkiej) 

wszyscy, którzy przyjechali z poza regionu po 

imprezie chwalili sobie przebieg badania. 

 

Sobota, godzina 17.00 " Lew Kłodzki startuje ze 

stadionu. Wszystkie dopuszczone załogi, chętne 

do udziału w tym widowisku, udają się na 

pierwszą próbę, która nie jest zaliczana do 

klasyfikacji całego KJS, lecz oceniana osobno, 

czyli „BIELINEX"BETON”. Jedni z zamiarem 

wywalczenia pucharu Prezesa firmy BIELINEX"

BETON, który fundowany jest co roku za 

zwycięstwo w Prologu, inni na ocenę nawierzchni 

przed kolejnym dniem. Próbę tę z najlepszym 

czasem pokonuje Daniel Łopatka w Mitsubishi 

Lancer Evo II, lecz jak się później okazało nie 

zatrzymał się on na mecie, w wyniku czego 

doliczono mu 5 s. kary i tym samym zwycięzcą 

zostaje, już dawno nie widziany na trasach, 

niezawodny duet „Krystian Kulis i Mariusz 

Kupiec”. Po prologu mówiło się to tak jak by 

Wiślak wrócił do Hołka ... i mamy z tego wynik ☺. 

Warto dodać ze załoga jechała tylno"napędowym 

Fordem Sierra Cosworth ... 
 

Niedziela to najważniejszy dzień Lwa Kłodzkiego. 

To właśnie podczas 7 prób sportowych i 4 MiniOS, 

miały   się   rozstrzygnąć   zmagania  w  każdej  z  

klas ... ➣ 

 

Jak co roku, z okazji Dni Kłodzka, Automobilklub 

Ziemi Kłodzkiej organizuje KJS „Lew Kłodzki”. 
 

Jak już powszechnie wiadomo jest to jedna z 

najstarszych imprez tego typu w kraju (starszy 

jest tylko Rajd Polski).  Nawet impreza taka jak 

Rajd Świdnicki (dawniej Elmot) odbył się w tym 

roku dopiero po raz 40"sty czyli jest młodszy od 

„Lwa” o dwie eliminacje. 
 

Od paru lat dyrektorem KJS"u jest niezmiennie 

Jacek Sorokowski i to ten człowiek, młody i pełen 

zapału, podnosi poprzeczkę i pokazuje jak 

powinny wyglądać KJS"y na Dolnym Śląsku oraz, 

jak ośmielę się powiedzieć, w całym kraju. W tym 

roku Jacek wraz ze swoim zaufanym sztabem 

ludzi podnieśli poprzeczkę prawie na sam szczyt 

... dlaczego „prawie” ? Bo w przyszłym roku 

pewnie znowu ją podniosą ☺ 
 

Jak co roku impreza jest dwudniowa. I tak, w 

sobotę mamy odbiór administracyjny oraz 

Badanie Kontrolne. Na zgłoszone 102 załogi 

niedopuszczone zostały tylko 3. Jest to naprawdę 

niewiele biorąc pod uwagę, że na mniejszych 

imprezach niedopuszczonych do startu bywa 

znacznie  więcej.  Pomimo  burzliwej  dyskusji  na 

jednym z wrocławskich forów na temat BK (m. in. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          fot. Sławomir Mulka 

42. Lew Kłodzki 
 

 

 

 

... Rajdowe Dni Kłodzka 
          

                 fot. Sławomir Mulka 
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      ⚫  RELACJE 

Za nimi toczy się jednak walka, bo panowie 

Sidorowicz / Zarówny nie chcieli tak łatwo sprzedać 

skóry i starali się dogonić Fiata SC z nr 17. Prawie im 

się to udało na dwóch ostatnich próbach, ale ... jak 

wiadomo „prawie” czyni wielką różnicę ☺ Najniższy 

stopień podium wywalczyła zaś załoga Makuchowski 

/ Denkiewicz (CC), która podróżowała z przygodami, 

ale potrafiła z miejsca piątego wbić się na podium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 3 2 Ta klasa też miała swojego zwycięzcę 

jeszcze na długo przed startem ... po pojawieniu się 

na liście zgłoszeń nazwiska Dwornik wiadomo było 

czego można się spodziewać, gdyż jest to taki Polski 

„Loeb”, ale nie wiadomo było kto będzie za nim. W 

klasie mieliśmy takich kierowców jak Tomasz Kupiec, 

Artur Żechowski, Piotr Konior ... i właśnie wśród nich 

pojawił się dylemat kto jaką pozycję zajmie.  
 

12sza próba pokazała, że załoga Dwornik / Goldman 

(Civic) jedzie swój własny KJS i nie myśli czekać na 

innych. Wygrywając prawie wszystkie próby dnia i 

mając niemal 30 s. przewagi nad drugą załogą w 

klasie, wygrali oni pewnie Lwa Kłodzkiego w klasie 3. 

Tak więc do wzięcia było już tylko 2.2 lub 3. miejsce 

na podium. I tak jak było do przewidzenia bój 

zaczęły załogi Kupiec / Syper (Corsa) oraz Konior / 

Gilewski (Corsa). Walka była zawzięta miedzy tymi 

dwoma załogami i co rusz zamieniali się miejscami 

na podium nie spodziewając się tego, że za ich 

plecami chrapkę na pudło dostała debiutancka załoga 

Rudzki / Juranek (Saxo), która to z 6. miejsca 

postanowiła mocno gonić elitę ☺ I tym oto sposobem 

miedzy drugą załogą a czwartą była różnica 4,1 s. po 

pierwszej pętli. Załogi wiedziały już, że nie będzie  ➣ 

Klasa 1 2 Pierwsze trzy odcinki padają łupem braci 

Miszkiewicz, którzy wysuwają się na prowadzenie. Tuż 

za nimi załoga Bober / Kosterski (CC). Kolejne 

miejsce należy do załogi  z Wałbrzycha – Gajb / 

Jakubowicz (126p). Niestety falstart na „Bagietce” 

powoduje, że załoga ta łapie 1 minutę kary.  

 

Próba nr 6 niestety eliminuje lidera klasyfikacji, a na 

jego miejsce wskakuje załoga Bober / Kosterski,  

która nie oddaje już prowadzenia do końca dnia. Na 

2. miejsce po siódmej próbie wskoczyła załoga Fedyk 

/ Fedyk (CC), która jadąc bez większych błędów 

utrzymała swoją pozycję do mety zawodów. Najniższy 

stopień podium zajęła załoga Gajb / Jakubowicz,  

która mimo poważnych kłopotów z samochodem 

dotarła do celu. Niestety ... jednostka napędowa 

odmówiła posłuszeństwa tuż przed samym wjazdem 

na rampę i załoga wraz z kibicami zmuszona była 

wepchać samochód o własnych siłach ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 2 – Tu, jakby od samego początku, było 

wiadomo kto będzie na podium ... pytanie tylko w 

jakiej kolejności ? ☺ 

 

I tak, na pierwszej próbie prowadzenie obejmuje 

załoga Sidorowicz / Zarówny (Swift GTI), tuż za nimi 

plasują się Makuchowski / Denkiewicz (CC), a na 

miejscu trzecim Lis / Kucharski (SC).  Kolejna próba 

to teren Gazowni, na której załoga Lis / Kucharski 

pokazuje,  że  na twardej nawierzchni nie mają sobie 

równych odrabiając straty z próby „Bielinex”. To samo 

czynią na próbie „Ingbud” wysuwając się na 

prowadzenie i dzielnie go broniąc do samego końca 

imprezy ☺   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          fot. Sławomir Mulka 

 

↑ Jarosław Gajb / Łukasz Jakubowicz zajęli 3. miejsce w kl. 1 

    po walce z awariami swojego samochodu. 

 

↑ Damian Lis i Jacek Kucharski pewnie wygrali klasę 2. 

         

                 fot. Sławomir Mulka 

         

 

 

 

 

 

 

 

                           fot. Sławomir Mulka 
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      ⚫  RELACJE 

klasie wskoczyła załoga Więcławek / Żyliński (Astra), 

zaś najniższy stopień podium powinien się należeć 

załodze Zajączkowski / Łoś w Renault Clio ... 

 

Klasa 5 (Nie wyodrębniona klasyfikacji, w 

rzeczywistości klasa 4) � Właśnie tu powinny być 

czteronapędowe potwory typu Subaru Impreza czy 

Mitsubishi Lancer. Tu od samego początku rywalizacja 

toczyła się pomiędzy załogami Łopatka / Korona 

(Impreza), Łopatka / Jaszewski (Lancer) i Dziczek / 

Bałys (Impreza). 
 

Z potworami walczyła dzielnie załoga Kuklis / Kupiec 

(Sierra), lecz niestety na próbie nr 6 ich Ford uległ 

awarii i załoga zmuszona była wycofać się z 

rywalizacji.    
 

Klasę wygrali Łopatka / Korona, 5.9 s. przed załogą 

Łopatka / Jaszewski, a na najniższym stopniu podium 

stanęła załoga Dziczek / Bałys ze stratą 19.2 s. do 

zwycięzcy oraz 13.3 s. do drugiego miejsca. 

 

42. Lew Kłodzki przeszedł do historii ze swoim nowym 

rekordem ... gdyż nigdy na jego starcie nie stanęło 

tyle załóg, których w tym roku było aż 99 ! Co Jacek i 

jego sztab ludzi przygotuje nam na kolejny rok tego 

nie wiemy ... Teraz muszą już pracować nad 

wyścigiem w Siennej oraz Rajdem Dolnośląskim, ale z 

początkiem nowego roku ruszają do pracy nad 43. 

edycją LWA ! ☺ 

 

Osobiście uważam, że brakuje u nas w regionie takich 

imprez jak Lew Kłodzki, KJS Rajd Ziębicki czy KJS 

Austeria Krokus. Może ktoś się podejmie 

organizowania takich imprez ... mamy też nadzieje, 

że Jarek reanimuje w Wałbrzychu swoja grupę i za 

rok będziemy mieli, choć dwie takie syte imprezy ☺  ¶ 
 

Tekst: Tomasz Juranek 

 

łatwo i jechały wszystko co potrafiły. Po 7. próbie na 

najniższy stopień podium wskoczyli goniący Rudzki / 

Juranek, tuż za nimi byli Konior / Gilewski. I gdy już 

się wydawało, że tak zostanie ... niestety na 

przedostatniej próbie odpadła załoga Kupiec / Syper 

oddając tym samym 2. miejsce załodze Rudzki / 

Juranek, muszącym mocno się bronić przed  

Koniorem i Gilewskim, którzy nie chcieli się poddać i 

mocno deptali po piętach debiutantom. Chłopakom z 

czerwonego Saxo udało się jednak utrzymać swoją 

pozycje i zdobyć, po raz pierwszy, puchar za drugie 

miejsce w rundzie DMO. Trzeci, najniższy, stopień 

podium zajęli Konior / Gilewski tracąc jedynie 1,4 s. 

do drugiej załogi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 4 E Tutaj jest chyba największy problem w 

polskich KJSach ... Po połączeniu 4 i 5 klasy walka 

załóg jadących np. Astrami GSi z takimi potworami 

jak Subaru Impreza czy Mitsubishi Lancer wydaje się 

bez sensu ... wielu uczestników mocno skarżyło się 

podczas imprezy, że w tym roku muszą, uciekając z 

klasy 4, przenosić się do klasy 3. A co jeśli za rok 

ktoś w PZM postanowi połączyć znowu jakąś klasę i 

tym oto sposobem za 5 lat będą tylko dwie ?!  
 

Umówmy się, że my zostaniemy przy starych 

zasadach i poniżej dokonamy sprawiedliwego opisu 

zmagań tych dwóch, jakże różnych, klas. 

 

Tak więc od samego początku prowadzenie w klasie 

4, gdyby nie klasyfikować w niej czterołapów, 

obejmuje załoga Dominikowski / Najda (306), która 

nie oddała go do samego końca. Na drugie miejsce w  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          fot. Sławomir Mulka 

 

↑ Zwycięzcy „królewskiej” klasy 3. 

         

                 fot. Sławomir Mulka 
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      ⚫  RELACJE 

 

 

 

Wiele   adrenaliny widzom jak i pasażerom, którzy 

odważyli się wsiąść na prawy fotel, dostarczyli 

kierowcy  bolesławieckiego zespołu rajdowego BC 

Rally Team. Chłopaki nie oszczędzali swoich 

samochodów  i w widowiskowy sposób wozili 

pasażerów. 

 

Nie zapomniano również o bezpieczeństwie oraz 

wiedzy, która może uratować czyjeś życie. 

Ratownik medyczny oraz pasjonat motoryzacji 

znany  jako Hemi, wraz z żoną Kasią, ratowniczką 

Sylwią oraz Greexem, zademonstrowali jak w 

profesjonalny, a zarazem prosty sposób, można 

uratować czyjeś życie. 
 

Impreza obfitowała również w wiele innych 

atrakcji jak np. samochody terenowe 

bolesławieckiej grupy „4×4”,  konkursy z 

nagrodami, w których uczestniczyli ochotnicy z 

publiczności, a dla głodnych przygotowane było 

stoisko bistro z menu bolesławieckiej pierogarni. 

 

Piknik zjednoczył wielu pasjonatów żyjących „z 

benzyną we krwi” i pokazał, że w Bolesławcu, 

mieście ceramiki, takie imprezy są bardzo 

potrzebne. Organizatorzy imprezy udowodnili, że 

światy 26óch oraz 46ech kółek są sobie przyjazne 

i najważniejsza w tym cały motoryzacyjnym 

świecie jest dobra zabawa. 
 

Miejmy nadzieje, że władze miasta dostrzegą 

starania ludzi zaangażowanych w  I edycję 

imprezy i wesprą organizacyjnie kolejny moto– 

piknik, który na pewno się odbędzie !  ¶ 
 

Tekst: BC Rally Team 

 

 

 

 

Profesjonalne pokazy Stunt6u, pokazy motocykli, 

efektowna jazdy samochodami RWD, przejazdy 

samochodem rajdowym, pokazy pierwszej 

pomocy, możliwość obejrzenia aut terenowych i 

wiele, wiele więcej ...  Pewnie ciężko w to  

uwierzyć, ale wszystko to miało miejsce 20 maja 

w Bolesławcu !  
 

Główni organizatorzy i pomysłodawcy imprezy, 

czyli bolesławieccy motocykliści Jacek i Kogut 

przy wsparciu bolesławieckiego zespołu BC Rally 

Team oraz pomocy kilku bolesławieckich firm, 

udowodnili, że pasja oraz chęci wystarczają, aby 

trochę „rozruszać” nasze miasto.  
 

„I Moto6piknik Bolesławiec”, jak większość 

dobrych imprez, „zaliczył” drobne opóźnienie z 

przyczyn niezależnych od organizatorów. 

Zakorkowana autostrada A4 zatrzymała główną 

gwiazdę festynu 6 wrocławskiego stuntera Michała 

Pakosza, zwanego „Młodym125”. Zrehabilitował 

się on jednak za spóźnienie dając świetny pokaz 

Stunt6u, czyli akrobacji na motocyklu. Pokazy 

tego utalentowanego motocyklisty na długo 

pozostaną w pamięci mieszkańców miasta. 
 

W „temacie” Stunt6u swoje  dwa  zdania  miał  do 

powiedzenia także mieszkaniec Bolesławca 6 

Przemek,  który  do  perfekcji  opanował  triki  na 

swojej  nietypowej  maszynie.    

Moto - p i kn i k  w  Bo l es ł awcu   
 
 

 
 

. . .  M o t o c y k l i śc i  w s p ó l n i e  z  r a j d o w c a m i .  

                   fot. BC Rally Team 
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      ⚫  RELACJE 

 

 

 

 

 

 

Kolejna runda odbędzie się 9 czerwca. 

Będzie to już przedostatnie spotkanie 

zawodników pod szyldem Crusar w tym 

sezonie. Mamy nadzieje, że dopisze 

frekwencja wśród kibiców, a także wśród 

zawodników.  ¶ 

 

Tekst: Dariusz Bednarek 

 

 

Po raz kolejny najlepszym zawodnikiem 

podczas zawodów Crusar Cup okazał się 

Paweł Danys. Kierowca Evo na torze Redeco 

nie ma sobie równych i pewnie zmierza po 

zwycięstwo w tegorocznej edycji zawodów.  

 

Na listę majowej rundy pucharu wpisało się 

aż 56 kierowców gotowych sprawdzić swoje 

siły na wrocławskim torze samochodowym. 

Zawody podzielone są na klasy w zależności 

od pojemności silnika samochodu. 

Dodatkowym smaczkiem Crusar Cup jest 

rywalizacja w grupie Subaru & Evo. 

Zestawienie tych dwóch popularnych marek 

w Polsce to doskonały pomysł.  

 

Deszczowa aura sprawiła, że tor był 

niezwykle śliski i kierowcy musieli dobrze 

dobrać ogumienie. Dlatego nie wszystkim 

udało się rywalizację zakończyć. Warto 

jednak walczyć o jak najlepszy czas. Impreza 

jest organizowana przez firmę Crusar i każdy 

może wziąć w niej udział. Regulamin 

zawodów znajduje się na stronie 

organizatora. Dla najlepszej trójki całego 

cyklu organizatorzy przygotowali bardzo 

interesującą nagrodę 9 poprowadzenie auta 

klasy WRC, z Grzegorzem Grzybem w roli 

instruktora i pilota. Jest to wyjątkowy sposób 

uhonorowania najlepszych kierowców Crusar 

Cup.  

 

4. runda   Crusar  Cup 

 

⚫ Klasa I: 

1. Tomasz Godlewski (Micra),  

2. Marcin Pietrzyk (Civic), 

3. Mateusz Sznajderski (Swift). 

 

⚫ Klasa II: 

1. Piotr Kuropka (Corsa),  

2. Mariusz Bartczak (Astra),  

3. Karol Zajączkowski (Clio).  

 

⚫ Klasa III: 

1. Artur Sękowski (Megane RS),  

2. Rafał Cisek (Dodge Stealth).  

 

⚫ Klasa RWD: 

1. VIRNIK (BMW M3), 

2. Janusz Grabowski (BMW M3).  

3. Mariusz Preś (E30 318 IS) 

  

⚫ Klasa Subaru&Evo: 

1. Paweł Danys (Evo IX),  

2. Jacek Sokólski (Subaru RA),  

3. Menci (Evo VI). 

       

 
 

 
 

        fot. Agnieszka Kujawa 

� WYNIKI � 

     

 
 

 
 

          fot. Agnieszka Kujawa 
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      ⚫  RELACJE 

Kolejne zawody już 23 czerwca. Warto obejrzeć tą 

rywalizację gdyż po zakończeniu Rajdu 

Karkonoskiego aż do sierpnia będziemy musieli 

czekać na kolejną rundę RSMP. Warto wtedy 

odwiedzać lokalne imprezy i wypatrywać 

kolejnych zdolnych kierowców ... ¶ 
 

Tekst: Dariusz Bednarek 

 

Po raz 5 w tym sezonie, organizatorzy 

Wrocławskiej Ligi Time Attack i Wrocławskiej Ligi 

Rajdowej, udowadniają, że połączenie dwóch 

imprez motorowych w jedno jest możliwe. Mało 

tego ... to  połączenie sprawdza się znakomicie. 
 

19. maja na torze Redeco została rozegrana V 

runda WLTA i WLR. Organizatorzy z Mikołajem 

Kwiatkowskim i Agnieszką Celką na czele stanęli 

na wysokości zadania. Dzięki ich pracy około 70 

kierowców sprawdzało swoje umiejętności i 

rywalizowało w sobotni poranek. Całe zawody to 6 

prób po nowo wyznaczonej trasie. Ostatnia z prób 

była rywalizacją o bony na nowy tor kartingowy 

WRC we Wrocławiu.  
 

W tym sezonie zdążyliśmy się przyzwyczaić, że 

każdego miesiąca tor Redeco kilkukrotnie 

wykorzystywany jest jako arena zawodów 

sportowych. Zdążyliśmy się także przyzwyczaić, 

że w większości tych zawodów zwycięzca jest 

tylko jeden 9 Paweł Danys ! Tak było i tym razem. 

Kolejny raz kierowca Mitsubishi Evo IX udowodnił, 

że jest ekspertem od wrocławskich imprez 

motorsportowych. Podium zawodów, podobnie jak 

w poprzedniej rundzie, zdominowali kierowcy aut 

marki Mitsubishi. Na drugim miejscu uplasował 

się Darek Zawada w Evo IX, a najniższy stopień 

podium zajął Piotr Kałużny, także w Evo IX. 
 

 

    5. runda 

 
 

Wyniki WLTA: 
 

Klasa: 0 
1. Paweł Górski (Swift FTI) � 1:16.078 
2. Krzysztof Stodolak (106 Maxi) � 1:18.960 
3. Magda Misiarz (Civic) � 1:18.970 
 
Klasa: 1 

1. Paweł Kopeć (Civic) � 1:12.008 
2. Mirosław Gądek (Civic) � 1:13.738 
3. Zbigniew Balcerak (CRX) � 1:14.100 
 
Klasa: 2 
1. Jakub Jurek (BMW 323ti) – 1:12:513 
2. Mariusz Preś (E30 318IS) � 1:13.684 
3. Adrian Piekaj (Civic) Type�R � 1:14.275 
 
Klasa: 3 
1. Przemysła Mielewski (BMW M3) – 1:12.017 
2. Jan Grabowski (BMW M3) – 1:12.553 
3. MPower (BMW E30) – 1:12.983 
 
Klasa: 4 
1. Paweł Danys Mitsubishi (Evo IX) – 1:08.494 
2. Menci (Evo IX) – 1:09.681 
3. Asgaard (Evo IX) – 1:09.863 

 

     

 
 

 
 

 
 

 

                                            fot. Agnieszka Kujawa 

Dominacja Danysa ! 



 

REKLAMA: 
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      ⚫  Z POLSKI 

 

sekundy do Jarosława Szeji. Piąty 

zameldował się Adam Kamisiński, a 

szósty Sławomir Ogryzek. 

Ostatni odcinek specjalny rajdu # 

"Kozienice", należał do faworyta tej 

imprezy – Sylwestra Płachytki. Drugi 

czas wykręcił Damian Tomala, a trzeci 

Jacek Jurecki. Kolejne pozycje zajęli 

Szeja, Ogryzek i Kamiński. 

 

Po siedmiu odcinkach specjalnych w 

klasyfikacji generalnej rajdu 

zwyciężyli Sylwester Płachytka / 

Jacek Nowaczewski (C2). Jako druga 

załoga, ze stratą 1,5 sekundy, na 

mecie zameldowali się Damian Tomala 

/ Mateusz Martynek, a podium 

zamknęła załoga Jacek Jurecki / 

Michał Trela, tracąc do lidera niemal 

24 sekundy. 

 

W klasie Gość kolejność była 

następująca: 1. Mariusz Stec / Michał 

Przystupa (Evo IX), 2. Mariusz Kosiński 

/ Radosław Raczkowski (DS3), 3. 

Łukasz Byśkiniewicz / Maciej 

Wisławski (Fiesta R2). 

 

Tak kończy się podsumowanie 3. 

rundy Rajdowego Pucharu Polski, a 

już dziś zapraszamy na kolejną 

startującą 3. czerwca w ramach 27. 

Rajdu Karkonoskiego w Jeleniej 

Górze.  ¶ 

Tekst: Patryk Koperek 

 

Kolejną, trzecią już, rundę Rajdowego 

Pucharu Polski w sezonie 2012 

rozegrano w ramach 10. Rajdu 

Mazowieckiego. Impreza organizowana 

w okolicach Kozienic zebrała aż 65 

zgłoszeń, jednak na start 

dopuszczonych zostało tylko 61 załóg. 

 

Na OS 1 "Nowodwór" pierwszą lokatę 

zajęli Damian Tomala i Mateusz 

Martynek startujący Citroenem C2#R2. 

Druga pozycja należała do zespołu 

Jurecki / Trela (Civic Type#R), a 

trzecia do startujących z numerem 

pierwszym Sylwestra Płachytki i Jacka 

Nowaczewskiego. Początek rajdu 

okazał się bardzo pechowy dla Patryka 

Osowieckiego pilotowanego przez 

Macieja Wronę. Załoga jadąca Renault 

Clio wypadła z trasy i po dachowaniu 

zakończyła zmagania w przydrożnym 

stawie co wyglądało bardzo groźnie 

jednak nikomu nic się nie stało. Już 

na pierwszym oesie wycofała się 

załoga Kubat / Dachowski (Civic Type#

R). Przyczyną była awaria linki gazu. 

 

Kolejny odcinek specjalny # "Celejów", 

należał do Jacka Jureckiego. Zaledwie 

0,6  sekundy    za    nim    przyjechał 

Sylwester Płachytka, a trzeci 

zameldował się Jarosław Szeja 

(Astra). Kolejni byli Tomala, 

Siemieńczuk i Kamisiński. 

 

OS 3 "Kaleń" zwyciężyła załoga 

Płachytka / Nowaczewski. Następni na 

mecie zameldowali się Jurecki, Szeja, 

Kamisiński. Po zwycięstwie dwóch 

oesów w klasie "Gość", z dalszej jazdy 

wycofał się Tomasz Kuchar (Impreza 

TMR 08), oddając prowadzenie 

Mariuszowi Stecowi (Lancer Evo IX 

RS).  

 

Po OS 4 "Nowodwór 2" sytuacja wśród 

czołówki pozostała bez zmian. 

Sylwester Płachytka jechał równym 

tempem utrzymując rywali w 

bezpiecznej odległości. Damian 

Tomala wyprzedził Adama 

Kamisińskiego zdobywając 4. lokatę.  

 

Drugi przejazd odcinka Celejów 

przyniósł awans załodze Szeja / Szeja, 

którzy zyskali 2. lokatę. Tym samym 

na trzecie miejsce spadł Jacek 

Jurecki, a na czwarte – Damian 

Tomala. Dalej byli Kamisiński i 

Ogryzek (C2#R2 MAX). Awarii uległ 

Civic   Janusza   Knopta,    a   z   trasy 

wypadła załoga Siemieńczuk / 

Grzenia. 

 

OS 6 "Kaleń 2" został przejechany 

,przez dwie pierwsze w klasyfikacji 

załogi, bezbłędnie zapewniając im 

miejsca na wcześniejszych pozycjach. 

Damian Tomala pokonał załogę 

Jurecki  /  Trela i przybliżył się na 0,3 

 

         

                    fot. Dariusz Ołtuszyk 
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      ⚫  ZAWODNICY 

2 sekundy za Patrykiem Epnerem. 

 

Jadąc do „Streeta” stwierdziliśmy że 

jeśli będziemy w okolicach 5$6 

miejsca to plan został zrealizowany w 

100%. Okazało się, że jesteśmy na 

czwartym miejscu w klasie, 4 sekundy 

za Markiem Pielą i 2 sekundy przed 

Jackiem Adamskim ! ☺ Plan 

wykonany w 120%, ale mimo to te 4 

sekundy bolą $ jeden słupek mniej ... 

Następnym razem bez pucharu nie 

wracamy do domu !  
 

Dziękujemy naszemu sponsorowi $ 

FORNAL WULKANIZACJA, media$

manowi Adikowi i Kristofowi za 

wszelką pomoc. No i oczywiście 

licznie przybyłym kibicom !  

 

Do zobaczenia w Zgorzelcu !  ¶  

 

Informacja Prasowa 

 

 

Załoga Szczypka / 

Lewandowski po 2. 

rundzie KJS Mistrz JG”. 
 

Druga runda KJS o Mistrza Jeleniej 

Góry przyniosła nam dużo nowości $ 

nasze Clio poszło na żyletki, zastąpił 

ją sprzęt znany z okolicznych rajdów, 

czyli Toyota Starlet Super 1300 od 

Janci ☺ Założenia na ten rajd były 

proste $ nauka samochodu, szutrówek, 

dojechanie (w końcu bez problemów) 

do mety i w miarę możliwości walka w 

klasie.  

 

Oes pierwszy pojechaliśmy dość 

płynnie, i oprócz błędu na nawrocie z 

pachołkiem gdzie uciekło parę sekund 

uplasowaliśmy się na 4. miejscu w 

klasie, ex aequo z Jackiem Adamskim. 

Pierwsza, bardzo szybka i śliska, 

„Jednostka” pokazała, że jest 

trudniejsza niż wygląda $ 2 cofania 

przed szykanami + potrącenie słupka, 

ale okazało się jednak, że nie tylko 

my mieliśmy problemy na tym odcinku 

i ponownie zajęliśmy 4. pozycję na 

oesie. Druga jednostka niestety 

pokonała nas $ szerokie wyjście z 

wysepki i objechanie słupka nie od tej 

strony dało nam taryfę. No nic, 

alleluja i bokiem do przodu ! Drugie 

„Marczyce” byłyby naszym pierwszym 

oesowym zwycięstwem, gdyby nie 

potrącenie opony na nawrocie. Na 

drugiej pętli „Jednostki” znowu nie 

były łaskawe, ale czasy nie były złe. 

Do oesowego zwycięstwa na, 

odwróconych „Marczycach” zabrakło 

tylko 0.3 sekundy. Na ostatnim, 

połączonym oesie na jednostce 

uplasowaliśmy się na trzecim miejscu, 

 

 
 

 
 

            fot. Mariusz Szczepaniak 

Wejdź na www.PAJACYK.pl ! 

 
 

REKLAMA: 



  
  
  
  
  

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Rally CUP  |  8 / 2 0 1 2   c z e r w I e c 

 

 

 
 

 
 

 

      ⚫  WYWIAD 

 

 

2. W tym sezonie zgłosiliście się do Castrol 

EDGE Fiesta Trophy, a więc pucharu 

markowego Forda Fiesty R2. Powiedzcie 

jak oceniacie tę inicjatywę od strony 

zawodnika ? Czy uważacie, że powinno być 

więcej takich przedsięwzięć ? 

 

Zdecydowanie powinno być takich pucharów jak 

najwięcej ! Świetna organizacja przez ludzi z pasją. 

Cieszymy się, że możemy brać udział w tym pucharze 

i być częścią takiego wielkiego wydarzenia 

medialnego, jakim zdecydowanie jest CEFT. 

Marzyliśmy o tym, żeby ścigać się w markowym 

pucharze, gdzie każdy zawodnik ma równe szanse 

sprzętowe. Puchar Fiesty jest nowym 

przedsięwzięciem, a już na dzień dzisiejszy 

zdeklarowanych jest 9 zawodników ! Mamy oczywiście 

nadzieję, że chętnych do podjęcia walki w CEFT 

będzie jeszcze więcej ! 

 

3.Pierwsza runda CEFT już za nami. 

Zajęliście bardzo dobre, 2. miejsce. 

Powiedzcie jak oceniacie zmagania na 

trasie 40. Rajdu Świdnickiego0KRAUSE w 

ramach Pucharu ? Czy konkurencja jest 

mocna ? Jak pierwsze wrażenia ?  ➣ 

 

 

1. Każdy wywiad zaczynamy naszym 

sztandarowym pytaniem, na które 

odpowiedź często nie jest wcale taka 

oczywista. A więc powiedzcie nam, jak 

zaczęła się Wasza przygoda z rajdami ? 

 

A. Jaroszewicz: Urodziłem się w Świdnicy, więc 

rajdy mam we krwi od urodzenia ☺ Odkąd pamiętam 

rajdy były moim głównym zainteresowaniem. Kiedy 

byłem mały mój tato zawsze zabierał mnie na odcinki 

specjalne i już wtedy wiedziałem, że kiedyś sam 

będę siedział za kierownicą rajdówki. W 2005 roku 

pierwszy raz wystartowałem w KJS5ie za kierownicą 

Fiata 126 p. 
 

P. Tarapacki: Moja przygoda z rajdami rozpoczęła 

się w 1997 roku, kiedy z całą klasą uciekliśmy z zajęć 

w liceum, aby popodziwiać rajdówki podczas 

Dolnośląskiego Rajdu Zimowego. To były piękne 

czasy. Fiat 125p, w którym zawsze brakowało paliwa 

oraz termos gorącej herbaty na 5 osób. Rajdy były 

zawsze bardzo ważna częścią mojego życia i mam  

nadzieję, że tak zostanie. Przechodząc do startów z 

Olkiem to nasz wspólny start miał miejsce w 2006 

roku. Właśnie wtedy podjęliśmy zmagania na oesach 

II5ligowych eliminacji (Puchar PZM) startując 

Peugeotem 206. 

 

         

                 fot. Tomasz Filipiak 

Aleksander Jaroszewicz / Paweł Tarapacki,Aleksander Jaroszewicz / Paweł Tarapacki,Aleksander Jaroszewicz / Paweł Tarapacki,Aleksander Jaroszewicz / Paweł Tarapacki,  
czyli o Pucharze Fiesty i nie tylko ... 

         

                 fot. Oskar Dobek 
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      ⚫  WYWIAD 

 

 

Zdecydowanie należałoby ograniczyć kary 

finansowe nakładane na zawodników i będzie OK ☺ 

Ta sytuacja, która obecnie ma miejsce w polskich 

rajdach jest dosyć przygnębiająca i stresująca.  

Nigdy nie wiemy czego możemy się spodziewać w 

biurze rajdu ... Czasami są to niemiłe 

niespodzianki, które nie mają podstaw i racji bytu. 

Poza tym w PZM potrzebne są gruntowne zmiany, 

więcej osób, które są lub były zawodnikami z 

praktyką na podwórku rajdowym, a mniej 

wybitnych znawców teoretycznych.  

 

8. To pytanie od naszych czytelników. 

Aleksander, jak wiesz, nasz magazyn 

poświęcony jest także rajdom 

amatorskim, czyli popularnym KJS. Jak 

wiemy Ty także brałeś  kiedyś  udział  w  

naszym  lokalnym KJS  z  cyklu  „Mistrz 

Jeleniej Góry”.  Jak  je wspominasz ? Co 

najbardziej utkwiło Ci w pamięci ? 

 
A. Jaroszewicz: KJS w Jeleniej Górze wspominam 

najmilej ze wszystkich, a w szczególności próbę na 

Jednostce Wojskowej ☺ Zdobyłem nawet  vice 

Mistrza Jeleniej Góry w swojej klasie ☺ Starty w 

tych KJS/ach naprawdę mile wspominam, ze 

względu na panującą tam atmosferę.  ➣ 

 

 

 

Rywalizacja była po prostu świetna ! Różnice 

pomiędzy zawodnikami niekiedy wynosiły tylko 0,1 s.  

Dawało nam to dużo frajdy z jazdy i już nie możemy 

się doczekać kolejnego rajdu ☺ Konkurencja jest 

bardzo mocna i każdy ma szanse na zwycięstwo. 

Pokazał to Rajd Świdnicki, gdzie kilku kierowców 

wygrywało na przemian odcinki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Startujecie już od wielu lat w rajdach 

RSMP .... Co sądzicie o obecnej sytuacji na 

polskim rajdowym podwórku ? Czy macie 

jakieś pomysły od strony zawodników co 

należałoby poprawić, aby zmienić polskie 

rajdy ? 

 
 

         

                 fot. Tomasz Filipiak 

         

                 fot. Łukasz Żbik 
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9. Ford Fiesta R2 ... to chyba nadal trochę 

jeszcze mało poznany samochód, choć jest 

ich już w tym roku na naszych oesach 

coraz więcej. Aleksander, powiedz jakie są 

Twoje odczucia w stosunku do tego auta ? 

Jak je oceniasz w porównaniu do 

poprzednich rajdówek jakimi się ścigałeś ? 

 

A. Jaroszewicz: Maluch, którym jeździłem dawał 

dużo frajdy z jazdy. Nie był to seryjny fiat 126p ☺ 

Peugeota też miło wspominam, ale Fiesta R2 jest 

prawdziwym samochodem rajdowym z krwi i kości. 

Rozwiązania techniczne zastosowane w tym aucie 

powodują, że auto jest bezawaryjne. Zaskakująca, 

genialna, trakcja sprawia, że Fiesta prowadzi się  

wspaniale ! Starty za kierownicą Forda Fiesty R2 

dają mi jeszcze większy „fun” z jazdy niż starty 

moim maluchem ! ☺  ➣ 

 

 

         

                 fot. Ryszard Szumny 

10. Paweł, powiedz nam jak to jest w 

Waszym zespole ? Kto za co odpowiada w 

czasie rajdu ? Nie macie profesjonalnej 

ekipy zajmującej się całością podczas 

rajdu, więc na pewno jest to dla 

wszystkich niezła nerwówka. 

 
P. Tarapacki: Oczywiście mamy wspaniała ekipę. 

Wszyscy jesteśmy bardzo zgrani i staramy się sobie 

pomagać. Tato Olka, Pan Zbigniew jest „głową” 

zespołu. Wraz ze swoim synem, a bratem Olka, 

Łukaszem przygotowuje samochód do każdego rajdu. 

Sami zresztą zbudowali naszą rajdówkę. Generalnie 

zespół mechaników jest bardzo zorganizowany i ma 

wszystko zapięte na przysłowiowy „ostatni guzik”. 

Podczas rajdu pomagają nam również przyjaciele i 

bliscy, którzy nas wspierają i zajmują się różnymi 

sprawami związanymi z organizacja serwisu itp. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego zespołu. 

Posiadamy już pewny staż odnośnie startów w RPP, a 

przede wszystkim w RSMP i śmiało możemy 

powiedzieć, że niedaleko nam do profesjonalizmu.  ¶ 
 

Rozmawiał: Oskar Dobek 

         

                 fot. Oskar Dobek 

         

 
 

 
 

              fot. Marcin Misiura 
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swoich sił jako pilot w zastępstwie dotychczasowego 

pilota, który akurat nie mógł jechać. Pamiętam 

wielki stres, a na koniec wielką radość, gdy okazało 

się, że wygraliśmy klasę, więc wydaję mi się, że się 

spisałam. W 2010 startowałam z Rafałem 

sporadycznie, sezon 2011 przejeździłam prawie 

cały, ale prawy fotel troszkę zaczął mi się już 

nudzić. Z Szymonem przejechałam jeden KJS, bo 

akurat jego pilot się „wysypał”. Nie to chciałam 

robić jako małe dziecko ... więc przyszedł czas na 

zajęcie miejsca za kierownicą. Auta szukałam dość 

długo, początkowo myślałam o czymś małym jak 

np. CC. Później narodził się pomysł na Corsę GSi 

albo Colta, ale nie mogłam znaleźć nic co by mnie 

zainteresowało. Na „Justynkę” natrafiłam całkiem 

przez przypadek. W ogóle nie brałam pod uwagę 

tego auta. Pojechałam obejrzeć, przejechałam się i 

stwierdziłam „dobra bierzemy”. Wiele osób mówiło, 

że to kiepski pomysł, ale póki co nie narzekam. 

Jeździ mi się całkiem nieźle, jeszcze parę treningów 

i zaczniemy dogadywać się idealnie (przynajmniej 

mam taką nadzieję). Jest to samochód mały, dość 

zwinny, z napędem 4x4. Mocy nie za wiele bo tylko 

69 KM, ale na kręcenie się wokół pachołka jak ➣ 

1. W ostatnim sezonie oglądaliśmy Cię w 

roli pilotki Rafała Zabuskiego i Szymona 

Chadżego. Teraz zaskoczyłaś wszystkich 

pojawiając się na ostatniej rundzie KJS w 

roli kierowcy, prowadząc Subaru Justy o 

niezwykle urodziwym oklejeniu. Jak to się 

stało, że zamieniłaś prawy fotel na lewy 

oraz co nam możesz opowiedzieć o 

wybranym przez siebie samochodzie ?  

 

K. Sładczyk: Rajdami interesowałam się od dziecka. 

Już jako mało dziewczynka chodziłam z Tatą na 

odcinki „Karkonoskiego” oraz „Śnieżki”, które akurat 

zawsze przebiegały w pobliżu mojego domu. 

Pamiętam (i rodzice mogą to potwierdzić), że już 

wtedy mówiłam że kiedyś będę kierowcą rajdowym 

☺. Kiedy robiłam prawo jazdy jeszcze nie myślałam o 

KJS. Wtedy wydawało mi się to nie osiągalne, a poza 

tym zaczęłam obracać się w towarzystwie, które nie 

za mocno interesowało się rajdami. Później przyszedł 

czas na studia w Gdańsku, więc nie było czasu na 

tego typu zabawę. Dopiero w 2010, kiedy po wielu 

latach spotkałam Rafała Zabuskiego (a znamy się od 

dziecka), powstał pomysł, żebym spróbowała z nim  

 

 

         

                 fot. Tomasz Filipiak 

KINGA SŁADCZYK 
KJSKJSKJSKJS����owa przesiadka z lewego na prawy ...owa przesiadka z lewego na prawy ...owa przesiadka z lewego na prawy ...owa przesiadka z lewego na prawy ...    

         

                  fot. Oskar Dobek 
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�stko było dyktowane bezbłędnie, za co dziękuję. 

 

3. Na tym KJS byłaś jedyną 

przedstawicielką płci pięknej, która 

usiadła za kierownicą. Wyniki jakie 

osiągaliście do ostatniej próby były 

imponujące jak na debiutantów. Gdyby 

nie przygoda na trasie to zabrakło 

niewiele do zajęcia 3. miejsca w klasie. 

Jak oceniasz swoje szanse w zestawieniu 

do męskiej części uczestników i jak 

zostałaś przez nich przyjęta ?  

 
K. Sładczyk: Moim celem podczas debiutu była 

pierwsza 10�tka klasy, biorąc pod uwagę, że 

miałam jedyny „mini trening” w życiu. Gdybać to 

my sobie możemy… gdyby nie wypadł mi bieg na 

jednej z prób, gdybym nie wpadła za szybko na 

pierwszą szykanę, gdyby nie obróciło mnie na 

jednym z pierwszych nawrotów i o mało co nie 

miałabym bliskiego spotkania z drzewkiem to w 

ogóle była by rewelacja. Nie ma co gdybać, po 

prostu brak doświadczenia i treningu dał się we 

znaki. Zdecydowanie za dużo moich błędów było i 

nie ma co ukrywać, trzeba wziąć się do roboty i 

ćwiczyć, a wtedy bójcie się Panowie ! Żartuję 

oczywiście ☺ Czasy prób pokazują, że jakiś 

niewielki potencjał chyba mamy z „Justynką”. Co 

będzie dalej czas pokaże. O to jak zostałam 

przyjęta przez przedstawicieli tej mniej pięknej płci  

to musisz ich zapytać, ja nie słyszałam nic na ten 

temat ☺  ➣ 

 

na początek wydaje mi się wystarczająco. Póki co 

praktycznie wszystko jest seryjne, dorzucone są 

tylko rozpórki, płyta pod silnik, „kubełki” i pasy. Na 

razie nie ma planów, aby cokolwiek robić z silnikiem. 

Nie widzę takiej potrzeby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Twojemu debiutowi towarzyszył jeszcze 

jeden wielki element zaskoczenia, a 

mianowicie osoba która zasiadła na 

prawym fotelu. Pilotował Cię dawny 

dyrektor jeleniogórskich KJS'ów . Marcin 

Misiura, dla którego również był to debiut 

w roli pilota. Jak układała się Wam 

współpraca ? Jaka panowała atmosfera w 

samochodzie ? Czy nie miałaś obaw, że 

jako ‘nowicjusz’ w tym temacie może nie 

podołać zadaniu ? ☺ 

 
K. Sładczyk: Początkowo moim pilotem miał być 

Tata, ale akurat w dniu KJS miał inne ważne zajęcia i 

nie mógł ze mną pojechać. Z Marcinem zgadałam się 

podczas jednych z testów, które organizował nasz 

AK. Zaproponował, że może mnie pilotować, a ja się 

zgodziłam. Szczerze powiedziawszy byłam pewna, że 

już kiedyś występował w tej roli, dopiero parę dni 

przed KJS dowiedziałam się, że to będzie jego debiut. 

W sumie nie brałam tego pod uwagę, że może nie 

podołać. Dla mnie KJS to dobra zabawa, nawet jak 

by się pomylił to nie miałabym żadnych pretensji. 

Marcin jest bardzo spokojną osobą, przez co i w 

aucie panował spokój, musiał wysłuchiwać tylko 

mojego strasznego śpiewu na odstresowanie ☺.  

Dogadywaliśmy się bez większych problemów, wszy� 

 

         

                 fot. Tomasz Filipiak 

         

                  fot. Oskar Dobek 

         

 
 

 
 

 
 

 

                                              fot. Oskar Dobek 
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Na koniec chciałam bym bardzo podziękować 

chłopakom z JRG 1 w Jeleniej Górze, szczególnie 

Pawłowi Świątkowi „Wielbłądowi”, który 

reanimował na szybko „Justysię” po małej 

przygodzie i bez którego mój pierwszy start byłby 

opóźniony oraz Wiktorowi Błażejewskiemu za  

oklejenie. Oczywiście pamiętam o pomocy 

pozostałych, tj. „Cycu”, „Mleko”, „Shrek”, 

„Kondziu”, „Zapałka” i inni. Podziękowania również 

kieruję w stronę Rodziców, szczególnie Taty, który 

bardzo wspiera mnie w moich startach z całych sił, 

Marcinowi za pierwszy pilotaż oraz Łukaszowi 

Bułatowi za wsparcie wyposażeniowe. Lista mogła 

by być jeszcze dłuższa, ale nie o to tu chodzi. 

Pozwolę sobie jeszcze wymienić Autotech Jelenia 

Góra, którego właściciel wykazał się dużym 

zrozumieniem dla świeżego, niezamożnego i 

niedoświadczonego kierowcy KJS ☺ ¶ 
 

Rozmawiał: Oskar Dobek 

4. Opowiedz nam o swoich planach. Czy 

był to Twój jednorazowy start czy też 

zapowiedź stałej obecności i walki na 

każdej rundzie cyklu „Mistrza Jeleniej Góry 

w KJS” ? 

 
K. Sładczyk: W planach na ten sezon mam 

uczestnictwo w pozostałych rundach cyklu i 

utrzymywanie się w pierwszej 109tce klasy. Ten 

sezon chcę poświęcić na naukę bezbłędnego 

pokonywania prób, bez żadnych potrącanych 

pachołków, przestrzelonych met … Przyszły sezon 

myślę, że już zacznę walczyć o lepsze lokaty oraz 

starty w DMO. W przyszłości marzy mi się mocniejsze 

auto i próba swoich sił w Kamionkach. W tym roku 

miałam okazję pierwszy raz w życiu pilotować Karola 

Zajączkowskiego (za co bardzo dziękuję) na 

pierwszej eliminacji tej imprezy, muszę przyznać, że 

jest to coś niesamowitego … Nawet na prawym są 

rewelacyjne emocje, szczególnie jak po 3 podjazdach 

okazuje się, że zajmujemy 2. miejsce w klasie. Na 

pewno nie zamierzam zaprzestawać moich startów w 

imprezach amatorskich, wręcz przeciwnie, cały czas 

się rozwijać, a … na starość jak zbiorę odpowiedni 

budżet marzy mi się Rajd Karkonoski, jak z 

pewnością większości osób z naszej okolicy ☺. 

Uważam, że skoro ma się jakieś pasję, marzenia, 

należy za wszelką cenę do nich dążyć, oczywiście 

wszystko w granicy zdrowego rozsądku ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

         

                 fot. Tomasz Filipiak 

         

 
 

 

                           fot. Jan Sładczyk 

         

 
 

 
 

 
 

 

 

                                                fot. Jan Sładczyk 

         

                  fot. Oskar Dobek 
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     ⚫ PSYCHOLOGIA KIEROWCY RAJDOWEGO 

Mechanizm ten działa na zasadzie odruchów 

warunkowych i bezwarunkowych. 

 

Według ogólnego modelu funkcjonowania 

kierowcy samochodowego Bronisława 

Biegeleisena – Żelazowskiego2, w pierwszej fazie 

percepcji bodźca kierowca odróżnia wrażenie 

wzrokowe od spostrzeżenia. Widzi on różne 

przedmioty, znaki, linie itp. na swojej drodze, ale 

odróżnia je dopiero wtedy, gdy uświadomi sobie, 

że dany przedmiot jest sygnałem drogowym. 

Wiąże się to z procesem poznawczym, którego 

sprawność zależy od doświadczenia kierowcy. 

Prowadzący pojazd wybierze te bodźce, w 

których zapisane będą ważne dla danej sytuacji 

komunikaty. 
 

Odczytywanie i rozpoznawanie komunikatu 

wywołuje u kierowcy odpowiednie działanie jako 

reakcję na bodziec. Cały ten proces odbywa się 

w świadomości człowieka i może trwać ułamek 

sekundy. Jeżeli bodźce docierające podczas 

jazdy do kierowcy występują po sobie z taką 

szybkością, że rozpoznanie i reakcja na nie 

jeszcze się nie zakończyły, a już pojawiają się 

nowe, to następuje ominięcie pewnych faz w 

procesie percepcji albo reakcje stają się 

niewłaściwe (np. długi czas reakcji). Po 

przekroczeniu pewnej granicy w odbieraniu 

napływających masowo bodźców następuje 

przekroczenie możliwości psychicznych 

człowieka, co może prowadzić do zmęczenia 

psychicznego i fizycznego. Reakcje na bodźce u 

kierowcy samochodowego zależą od jego cech 

osobowości.  
 

Dzisiejsza technika, rozbudowana sieć dróg i 

przede wszystkim duże nasilenie ruchu 

drogowego wymagają od kierowców większej 

czujności, dużej koncentracji na jeździe, 

szybkiego  reagowania  na  sytuację  drogową  ➣ 
 

⚫ Modele funkcjonowania kierowcy  

 podczas kierowania samochodem. 

 
Analizując schematy układów sterowanych 

Tadeusza Tomaszewskiego i teorię modelową 

syntetycznego badania pracy kierowców 

Bronisława Biegeleisena = Żelazowskiego, 

możemy wykorzystać najogólniejsze zasady i 

prawa dotyczące funkcjonowania wszelkich 

układów zdolnych do wykonywania czynności 

człowieka.  
 

Według tej teorii wszelkie sterowanie dokonuje 

się dzięki krążeniu informacji. Każdy układ 

wykonujący czynności otrzymuje informacje i na 

ich podstawie funkcjonuje. 
 

Krążenie informacji dokonuje się w trzech 

wielkich procesach: 
 

= pobieranie informacji, 

= przetwarzanie informacji, 

= przekazywanie informacji. 
 

W przypadku człowieka = kierowcy wyróżnimy 

procesy orientacji, procesy podejmowania 

decyzji i procesy wykonawcze. W strukturze 

każdego układu muszą istnieć odpowiednie 

organy, które będą zdolne do wykonania 

powyższych trzech procesów. Muszą istnieć 

zatem odpowiednie "wejścia", przez które 

docierać będą informacje, mechanizmy 

centralne przetwarzające odebrane informacje 

oraz tzw. "wyjścia", czyli mechanizmy działania 

zewnętrznego1. 
 

U człowieka "wejściami" są organy zmysłu, takie 

jak narząd wzroku, słuchu, kinetyczny i inne. 

Mechanizmem centralnym jest system 

nerwowy, a  mechanizmem "wyjściowym" w 

głównej mierze układ kostno=mięśniowy pod 

warunkiem, że jest zdolny do wykonania 

ruchów.  

 

Psychologia kierowcy � cz. 4 
 

Modele funkcjonowania 

kierowcy ... 
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     ⚫ PSYCHOLOGIA KIEROWCY RAJDOWEGO 

układu nerwowego do "wyjścia" (najczęściej do 

sprawnego układu mięśniowo ) szkieletowego).  

 

Wynika więc z tego, że wszystkie czynności 

wykonywane przez kierowcę są świadome, bądź 

też są świadome tylko w pewnym stopniu.  

Zależy to od stopnia świadomości człowieka.  

 

Procesy świadomości biorą udział w regulacji i 

reakcji na napływające bodźce. Dotyczy to 

również czynności wyuczonych przez 

prowadzącego pojazd. Nie występują one 

zupełnie bez udziału świadomości; mają tylko do 

minimum zmniejszony jej udział.  

 

U kierowcy występują różne rodzaje 

świadomości: 
 

)    stan czuwania (jawa, przytomność); 

) percepcyjna (wrażliwość zmysłowa lub 

emocjonalna, doznania wrażeń i prostych 

emocji takich jak przyjemność, przykrość, 

złość, żal)
4
. 

 

W czasie jazdy samochodem, każdy kierowca 

odbiera wrażenia wzrokowe i słuchowe. Te 

pierwsze informują prowadzącego pojazd o 

sytuacji na drodze i o aktualnym położeniu 

samochodu względem drogi. Natomiast 

wrażenia dźwiękowe informują kierowcę o 

jakości pracy silnika, a dodatkowo kierowca 

rajdowy informowany jest na bieżąco przez 

swojego pilota o zbliżających się fragmentach 

drogi. Długotrwały dźwięk w kabinie samochodu 

wywołuje u kierowcy zmęczenie oraz senność, 

które powodują pogorszenie skuteczności jazdy, 

a nawet mogą wywołać stan drzemki.  

 

Procesy spostrzeżeniowe w czasie jazdy 

samochodem są ściśle powiązane z procesami 

uwagi i czujności, które wymagają stale wysokiej 

aktywności. Wysoki stopień czujności i uwagi 

jest warunkiem prawidłowego i szybkiego 

reagowania na wszystkie zmiany zachodzące w 

czasie prowadzenia samochodu. Nie wystarczy 

widzieć – należy rozumieć to co widzimy i umieć 

przewidzieć konsekwencje naszego 

postępowania.  ➣ 
 

oraz przewidywania zdarzeń jakie mogą 

zaistnieć na drodze. Ważne jest więc 

dostosowywanie kierowców (praktyczne i 

teoretyczne) do zmieniającego się systemu 

zdarzeń na drodze i wpojenia w nich 

odpowiedniego systemu czynności. Kierowca 

rajdowy jest doskonałym przykładem osoby, 

która ciągle dąży do poszerzania wiedzy 

teoretycznej i  praktycznej o wszelkich 

możliwych do zaistnienia systemach zdarzeń 

i układa do tego odpowiedni układ czynności.  

 

System zdarzeń na jezdni składa się z 

następujących czynników
3
: 

 

) stan drogi, a na niej: rodzaj nawierzchni, 

zakręt, wzniesienie, mosty, sygnały 

dźwiękowe, sygnały świetlne, znaki 

drogowe, w sporcie samochodowym sygnały 

podawane przez sędziów; 
 

) warunki atmosferyczne ) deszcz, śnieg, 

mgła, mrok, kurz, gołoledź, wiatr; 
 

) przedmioty ruchome i stałe na drodze ) 

inne pojazdy uczestniczące w ruchu, 

przechodnie, zwierzęta, otwarte studzienki 

na jezdni, kamienie, dziury itp.;  
 

) zdarzenia w samochodzie ) wstrząsy 

spowodowane jazdą po drodze o fatalnym 

stanie technicznym, jazda w ciężkich 

warunkach atmosferycznych, jazda w 

trudnym terenie, rozmowa z pasażerem, 

telefon komórkowy, palenie tytoniu, 

spożywanie posiłku podczas jazdy itp. 

 
⚫ Funkcjonowanie kierowcy jako  

   funkcja czynności świadomych 

 

Podczas prowadzenia pojazdu, czynności 

umysłowe kierowcy spełniają rolę 

regulatora i są kierowane przez ośrodkowy 

układ nerwowy. Z kolei we wszystkich 

czynnościach umysłowych człowieka 

decydującą rolę odgrywają czynności 

świadome, które zależą od jego stopnia 

świadomości. Bodźce docierające z zewnątrz 

poddawane są rozpoznaniu i ukierunkowaniu 

w ośrodkowym systemie nerwowym. 

Wynikiem końcowym tego procesu jest 

przekazanie   "polecenia"    z    ośrodkowego  
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     ⚫ PSYCHOLOGIA KIEROWCY RAJDOWEGO 

kierowcy. Złudzenia występują zarówno przy 

uwadze napiętej, jak i biernej
7
.  ¶ 

 

Tekst: Patryk Korbel 
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W przypadku złożonych i skomplikowanych 

sytuacji drogowych, procesy spostrzeżeniowe i 

wrażenia słuchowe u kierowcy są znacznie 

ograniczone i nie zawsze jednakowe. Zależą one 

od podzielności i koncentracji uwagi oraz od 

prędkości z jaką się poruszamy. Im prędkość 

jest większa, tym trudniej jest nam „uchwycić” 

w pełni wszystkie informacje z zewnątrz 

pojazdu. Może zaistnieć sytuacja, w której 

kierowca dostrzeże lub usłyszy informację, a nie 

będzie potrafił zrozumieć jej szczegółowej 

treści. Często u młodych kierowców rajdowych 

zauważam, że w czasie szybkiej jazdy stwarzają 

pozory odizolowania się od rzeczywistości. U 

doświadczonego pilota stwarza to stan lęku 

wewnętrznego, gdyż czuje, że nie jest słuchany 

i ma mały wpływ na jazdę.  

 

„Zjawisko samoświadomości ma u kierowców 

szczególne znaczenie przy wszystkich ich 

czynnościach, ale szczególnie przy ocenie 

odległości i w sytuacjach, kiedy zachodzi w 

czasie jazdy zjawisko złudzenia”
5
.  

 

Złudzeniem nazywamy zjawisko, kiedy 

występują spostrzeżenia niezgodne z 

rzeczywistością. Zjawiska rzeczywiste są wtedy 

nie zauważane lub ulegają zmianie
6
. Takie 

zjawiska zachodzą najczęściej w czasie jazdy 

nocnej lub w złych warunkach atmosferycznych 

(we mgle, podczas dużych opadów deszczu i 

śniegu, itd.). Napotykane na drodze przedmioty 

czy też drzewa stojące przy drodze bierze się za 

ludzi, auta i inne. Powoduje to, że kierowca 

wykonuje wiele niepotrzebnych manewrów np. 

omijając przy dużej prędkości nieistniejący 

samochód przy drodze, kierujący wykonuje 

gwałtowne odbicie kierunku jazdy w lewo, 

narażając siebie i pasażerów na 

niebezpieczeństwo związane z poślizgiem 

samochodu. 

 

Powstawanie   złudzeń    wzrokowych   zależy  

nie  tylko  od  warunków otoczenia, ale także od 

ogólnego       stanu      psychicznego       i       od  
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