
KILKA SŁÓW Z TARNOWA! 
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Miesiąc przerwy w startach, spowodował, że cały nasz „pomarańczowy team” 
był ”głodny” zabawy w turystykę motorową. Punktualnie w południe 9-cio osobowa 
załoga z Tarnowa oraz Monika z Czarkiem z Poznania 25 maja 2012 wyruszamy na 
imprezę samochodową  RALLY GALA 2012 do Kędzierzyna – Koźla. Tempem 
turystycznym pokonujemy kolejne kilometry, późnym popołudniem dojeżdżamy do 
bazy rajdu w komplecie. Po „ciepłym” przywitaniu przez Organizatorów dopełniamy 
formalności w Biurze Rajdu. Miłym widokiem była obecność już wielu przyjaciół 
rajdowych z Polski, Czech, Słowacji i Rumunii. Po zakwaterowaniu i krótkim relaksie 
ruszamy na odprawę przedstartową. 

 

DOKĄD ZAWIOZĄ NAS NASZE RAJDÓWKI??? 

Zmagania rajdowe rozpoczęły się od próby sportowej zlokalizowanej na parkingu 
przy MOSiR, którą należało przejechać dwukrotnie. Cała oprawa, profesjonalna 
obsługa, media, liczna publiczność powodowała, że czułem się jak na sportowym 
rajdzie, a co za tym idzie emocje i adrenalina była znacznie większa niż normalnie. 
(Biorąc pod uwagę fakt, że w Poznaniu straciłem trochę cennych punktów, zależało 
mi, aby tym razem nie zaliczyć „taryfy”). Przypadło mi w udziale startować                 
z numerem pierwszym, a zatem jako pierwsza załoga stanęliśmy na linii startu. Mój 
przejazd nie był widowiskowy, ale zaliczony poprawnie (zauważyłem nawet lekki 
uśmiech na twarzy Moniki). Tuż po próbie wyruszamy na 1 z 3ech odcinków trasy 
turystycznej, która na tym rajdzie była bardziej nawigacyjna z czego osobiście ja się 
bardziej cieszę.  Jadąc po trasie rozwiązujemy zadania turystyczne, wypatrujemy 
obiektów na fotografiach.  Po pierwszym odcinku zwiedzamy Twierdzę Koźle, oraz 
rozwiązujemy test turystyczny. Ruszamy na kolejny etap, zbliża się północ, a to 
dopiero połowa przejechanej trasy. Zmęczenie coraz bardziej dawało się we znaki                
i niestety zabrakło koncentracji na końcu. Szczęśliwie docieramy do mety i pomimo 
późnej pory wspólnie analizujemy popełnione błędy. Dowiadujemy się również                  
o niespodziance Organizatora, ukrytym radarze prędkości (swój wynik przemilczę) 



Przez swoją głupotę skróciłem sobie sen o półtorej godziny (nie przestawiłem 
budzika) i w związku z tym miałem przywilej jako pierwszy czytać jeszcze ciepłe od 
druku wyniki rundy nocnej na tablicy ogłoszeń. Aż mi się oczy szerzej otwarły z 
radości, gdy zobaczyłem, że na drugim miejscu są Rafał z Grześkiem, ja z Moniką 
tylko, albo aż na 8 miejscu biorąc pod uwagę silną konkurencję. 

 

3, 2, 1 START... SZKODA, ŻE NIE TYM SUBARU                                MEDIALNIE... ANDRZEJ 

W pogodnych nastrojach rozpoczynamy kolejny dzień zmagań.  Tym razem miałem 
okazję podziwiać kolegów i koleżanki jak pokonują próbę jazdy na czas, (a nawet 
poczuć spaloną gumę), gdyż startowaliśmy w odwrotnej kolejności niż w nocy.         
W dzień poprawiłem swój przejazd o kilka sekund. Próby sportowe w całym rajdzie 
nie mają większego wpływu na wynik końcowy rajdu i ja to traktuję jako formę 
rozrywki, ale dają one wiele frajdy i zabawy samochodem. 

Pierwszy odcinek jechało nam się bardzo dobrze, nawet kilka minut przed czasem 
byliśmy na PKC, co pozytywnie nastroiło mnie na dalszą jazdę. Pilotka dobrze 
dyktowała kolejne kafelki itinerera, ja miałem okazję czerpać przyjemność z jazdy      
i  podziwiać otaczającą nas przyrodę, która w tym czasie jest piękna, tym bardziej, że 
większość rajdu odbywała się poza miastem i na drogach panował spokój. Pojawiali 
się na trasie kibice, mieszkańcy, którzy obserwowali nas, gdy rozwiązujemy 
nawigacyjne łamigłówki i kręcimy po kilka razy w to samo miejsce. Trafiali się również 
agresywni panowie co im kurz przeszkadzał. Ale to już jest bolączka naszego 
społeczeństwa, że generalnie wszystko przeszkadza… 

Między odcinkami zwiedzamy Zespół Pałacowo-Parkowy Pławniowice, piękne 
wnętrza, nastrój powodowały, że chciałoby się tam dłużej być, lecz program dnia jest 
napięty. Test rozwiązujemy w ekspresowym tempie i do przejechania kolejny 3 
odcinek. Łącznie  prawie 100 km, ktoś może powiedzieć co tam 100 km, fakt nie 
dużo, lecz dla tych co uczestniczą w takich rajdach wiedzą ile to wysiłku kosztuje. 
Gdzie dochodzą emocję, rywalizacja, chęć zwycięstwa w różnych konkurencjach,      
a pomysłowość Organizatorów nie zna granic co ubarwia tą naszą pasję. 

Wymęczeni zmaganiami na odcinkach docieramy do bazy Rajdu. Bardzo 
emocjonujące jest wyczekiwanie na wywieszenie prawidłowych przejazdów. Słowa 



uznania należą się temu kto zorganizował rejs statkiem  po Odrze co rozładowało 
sportowe emocje i mogliśmy cieszyć się ze spotkania. 

 Przyszedł czas na ogłoszenie wyników w iście uroczystej atmosferze 

Tarnowska załoga SRT Racing Team - Rafał Kiwior i Grzegorz Gondek po 
rewelacyjnej inauguracji sezonu 2012 z Rajdu Merkurego teraz miała okazję 
zmierzyć się w bezpośrednim pojedynku na trasach rajdowych z kolegami                  
z Wielkopolski. Różnice punktowe na poszczególnych odcinkach były minimalne, do 
końca zmagań ważyły się losy podium w „generalce” TMMP Rajdu RALLY GALA. 
Ostatecznie tarnowianie Rafał Kiwior i Grzegorz Gondek po rundzie nocnej i dziennej 
zajęli II miejsce ustępując pola Magdalenie i Piotrowi Soleckim z Automobilklubu 
Wielkopolskiego, a na III miejscu podium uplasowała się również załoga z 
Wielkopolski Anna i Tomasz Sudołowie. Kolejne tarnowskie załogi Jarosław 
Wawrzkiewicz i Monika Jaworska - 6 miejsce, Andrzej Ziembowki i Adam Bąk – 7 
miejsce, Łukasz Kocoł i Agnieszka Wawrzkiewicz – 9 miejsce oraz nasza najmłodsza 
stażem rajdowym załoga Cezary Banaszyński i Kamil Turek – 19 miejsce.                
W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski tarnowska załoga Kiwior i Gondek po 
czterech rundach przewodzi stawce.  

Tarnowskie załogi SPEED RACE TARNÓW RACING TEAM triumfowały także w 
klasyfikacji drużynowej oraz okręgowej zajmując I miejsce.   

 

W DRUŻYNIE SIŁA 

W klasyfikacji Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych -  I miejsce zdobyła załoga 
Jarosław Wawrzkiewicz i Monika Jaworska, II miejsce Andrzej Ziembowski i Adam 
Bąk i III miejsce Łukasz Kocoł i Agnieszka Wawrzkiewicz. 



 „Czułem się znakomicie na każdym kroku widać było olbrzymie 
zaangażowanie organizatorów, rajd był przeprowadzony perfekcyjnie, moje VII 
miejsce w klasyfikacji generalnej dało mi dużą satysfakcję, z przyjemnością będę 
wracał jeszcze nie raz do Kędzierzyna na rajdowe trasy. Jako przedstawiciel 
środowiska osób niepełnosprawnych cieszę się, że mogłem na równi rywalizować ze 
zdrowymi zawodnikami z całej Polski”  
 
Gratulujemy Organizatorom wspaniałej imprezy i rodzinnej atmosfery, która trwała, 
aż do zakończenia. 
 
Wierzymy, że nasza „Moto Leliwita” 2012 jako kolejne rundy Mistrzostw Polski 
przysporzą wiele pozytywnych wrażeń Wszystkim, którzy odwiedzą  Tarnów końcem 
sierpnia. 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezach turystycznych i poznawania 
ciekawych miejsc naszego kraju. 
 
Ze sportowym pozdrowieniem. 
 
Jarek Wawrzkiewicz SRT Racing Team 
 
 

 


