
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie lada gratka trafi³a 

siê w sobotê 16.02.2008r. 
mieszkañcom Kosorowic. 

Bez uprzedzenia do 
wsi przyjecha³ niesamowity 
jeŸdziec, dosiadaj¹cy 280 ko-
ni, by odbyæ jeden ze swoich 
treningów w lesie obok boiska 
miejscowego LZS. Konie by³y 
czystej krwi, bardzo narowiste, 
ale pod okiem doœwiadczo-
nego zawodnika ani razu nie 
wymknê³y siê spod kontroli.  

O kim mowa? 
Naszym goœciem by³ aktualny 
Wicemistrz Polski w rajdach 
szosowych - Tomasz Kuchar. 
Ten utytu³owany zawodnik 
rozpoczynaj¹cy w³aœnie swój 
13 sezon w rajdach samocho-
dowych odby³ w sobotê jeden 
ze swoich treningów. Konie  
w ogromnej iloœci – na szczêœ-
cie mechaniczne - zosta³y 
zgrabnie upakowane pod lœni¹-
c¹ mask¹ Subaru Imprezy 
WRX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne samochodu: 
- Pojemnoœæ 2L, 4 cyl. – boxer 

- Napêd - 4x4 
- Moc – 280 KM 

- Max. mom. obr. 500 Nm 
- Prêdkoœæ max. – 198 km/h 

- Zu¿ycie paliwa –  
ok. 80 L/100km 
Trening trwa³ od rana 

do godz. 16:00, trasa zosta³a 
odpowiednio zabezpieczona. 
W treningu oprócz kierowcy 
brali udzia³ zaproszeni goœcie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zawodnik przez ca³y dzieñ 
pokona³ 100 km., czyli pêtlê 
przejecha³ 40 razy. Czas 
przejazdu jednego okr¹¿enia to 
nieca³e dwie minuty. Najwiêk-
sza rozwiniêta w czasie tre-
ningu prêdkoœæ to 186 km/h.  

W przerwie Tomek 
zd¹¿y³ udzieliæ krótkiego 
wywiadu. 
Tomasz Rega (TR): Tomku, 
który sezon wystêpujesz w raj-
dach samochodowych? 
Tomasz Kuchar (TK): W tym 
roku bêdzie 13 lat. 
TR: Zaczyna³eœ tak jak ka¿dy 
w tym sporcie od gokartów? 
TK: Oczywiœcie. 
TR: Du¿o sukcesów masz na 
koncie? 
TK: (Œmiech) Nie lubiê siê 
chwaliæ. 
TR: Ostatni? 
TK: Wicemistrz Polski z roku 
2007. 
TR: Jak to siê sta³o, ¿e zna-
leŸliœcie siê w naszej wsi? 
TK: Szukaliœmy miejsca do 
treningu i uzyskaliœmy zgodê 
tutejszego nadleœnictwa. 
TR: Jak d³ugo bêdzie trwa³ 
trening? 
TK: Tylko dzisiaj. 
TR: Przygotowujecie siê do 
sezonu? 
TK: Sezon siê ju¿ rozpocz¹³,  
a to jest dalszy etap treningów. 
Szykujemy siê do Rajdu Kra-
kowskiego 
TR: Mo¿e powiesz coœ o tra-
sie? 
TK: Trasa, to pêtla o d³ugoœci 
2,4 km. Jest to krêty w¹ski 
odcinek o nawierzchni w 
wiêkszoœci szutrowej. Trasa 
jest doœæ wymagaj¹ca, mo¿na 
nawet powiedzieæ, ¿e trudna. 
Koñcówka to d³uga prosta, na 

której mo¿na rozwin¹æ znacz-
n¹ prêdkoœæ. 
TR: Jak d³ugo trwa sezon  
w rajdach? Jak d³ugo w ci¹gu 
roku trenujesz? 
TK: To jest ciê¿ka praca 
praktycznie przez dwanaœcie 
miesiêcy. Ostatni rajd sezonu 
jest w grudniu, a ju¿ w sty-
czniu, lutym wyje¿d¿amy zno-
wu na trasê. 
TR: To znaczy, ¿e niczym in-
nym siê nie zajmujesz? 
TK: O nie, czasy kiedy ¿y³o 
siê tylko z rajdów ju¿ dawno 
siê skoñczy³y. Prowadzê te¿ 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. 
TR: Gdzie s¹ wiêksze emocje, 
w wyœcigach na torze bok  
w bok z przeciwnikiem, czy na 
rajdzie szosowym œcigaj¹c siê 
z czasem? 
TK: Wed³ug mnie wyœcigi na 
torze s¹ nudne, bo jeŸdzi siê  
w kó³ko. Tutaj mo¿e nie widaæ 
go³ym okiem rywalizacji, ale 
w czasie rajdu pokonujemy ok. 
20 OS-ów, ka¿dy jest inny,  
a ró¿nice czasowe na mecie 
mog¹ byæ naprawdê niewiel-
kie. To s¹ bardzo du¿e emocje, 
kiedy wiesz, ¿e wygra³eœ lub 
przegra³eœ o centymetry. 
TR: PrzejdŸmy do trudniejsze-
go tematu, czyli do wypad-
ków. Du¿o ich mia³eœ w swo-
jej sportowej karierze? 
TK: Ooooo, by³o tego doœæ du-
¿o, ale na szczêœcie samocho-
dy s¹ bardzo bezpieczne i od-
pukaæ nigdy nic mi siê nie 
sta³o. 
TR: Teraz pytanie sztanda-
rowe. Kierowcy rajdowi w ¿y-
ciu prywatnym je¿d¿¹ …..? 
TK: (Œmiech) Wiesz, jeŸdzimy 
jak…hmmm. JeŸdzimy bardzo 
spokojnie. 
TR: Gdzie cz³owiek bardziej 
nara¿a ¿ycie, w samochodzie 
rajdowym na wyœcigu, czy  
w samochodzie seryjnym, je¿-
d¿¹c szybko na zwyk³ej dro-
dze? 
TK: Zdecydowanie je¿d¿¹c 
szybko na zwyk³ej drodze! 
Ludzie nie zdaj¹ sobie sprawy 
jakie mog¹ byæ skutki wy-
padku ju¿ przy ok. 50 km/h. 
Mnie chroni wiele rzeczy, 
specjalna klatka, fotele, szel-
kowe pasy bezpieczeñstwa. 
Cz³owiek w seryjnym samo-
chodzie w zderzeniu np.  
z drzewem ma niewielkie 
szanse na wyjœcie z wypadku 
bez szwanku. 

TR: Zainteresowania poza 
rajdami? 
TK: Lubiê snowboard, jestem 
fanem Play Station. Mam na-
wet konsolê w Motor Home 
(samochód towarzysz¹cy
zawodnikowi) 
TR: Jakie gry preferujesz? 
TK: Wy³¹cznie rajdowe z jed-
nym wyj¹tkiem, uwielbiam grê 
Buzz, to taki teleturniej mu-
zyczny. 
TR: Czy gra np. w Collina 
Mc’Rae przydaje ci siê w jeŸ-
dzie w wyœcigach? 
TK: Nie, to tylko i wy³¹cznie 
forma rozrywki, ale na pewno 
ma wp³yw na koordynacjê 
ruchow¹, która jest bardzo 
wa¿na w rajdzie. 
TR: Wróæmy do rajdów, widzê 
dzisiaj dwóch mechaników. Ilu 
jest w czasie wyœcigu? 
TK: Na rajdy szutrowe jest ich 
ok. 12-14, a na asfalt ca³a 
ekipa wynosi nawet 20 osób. 
Ka¿dy z nich ma w¹sk¹ 
specjalizacjê. Tutaj, podobnie 
jak w F1 te¿ liczy siê czas. 
Podczas rajdu mamy 20 min. 
na naprawê auta. 
TR: To wystarcza? 
TK: Musi. Mechanicy s¹ tak 
zgrani, ¿e potrafi¹ w tym 
czasie wymieniæ np. skrzyniê 
biegów. Nad ca³ym zespo³em 
czuwa dwóch panów Wojciech 
Dobrzyñski, zajmuje siê 
logistyk¹ i Leszek Jaskólski  
z firmy Motul, która dostarcza 
wszystkie œrodki smarne do 
naszego auta. 
TR: Ile eliminacji jest w tego-
rocznym sezonie? 
TK: Dziewiêæ. 
TR: Jaki masz cel, czy macie 
cel jako zespó³ w tegorocznym 
sezonie? 
TK: Cel jest jasno sprecyzo-
wany. Chcemy zdobyæ tytu³ 
Mistrza Polski. 
TR: W takim razie nie pozo-
staje mi nic innego, jak ¿yczyæ 
tobie i ca³emu teamowi suk-
cesu. 
TK: Nie dziêkujê, ¿eby nie za-
peszyæ. A teraz zapraszam do 
samochodu. 
TR:???? 
Po ok. 5 minutach 
TR: Uff. Ile jechaliœmy na tej 
ostatniej prostej? 
T.K: Bardzo szybko, 185 
km/h. 
 

Z Tomaszem Kucharem 
rozmawia³ Tomasz Rega 
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