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Czas pandemii CoVlD-19 to okres wyjąt-
kowo trudny dla sportu samochodowego
na całym świecie' oczywiście nasz klub
nie jest pod tym względem zadnym wyjąt-
kiem'Zaraza koronawirusa zmusiła nas do
odwołania sztandarowych imprez Auto-
mobilklubu Krakowskiego w sezonie 2020
_ mam na myśli Rajd Memoriał Janusza
Kuliga iMariana Bublewicza w Wieliczce,
Rajd Polski Historyczny oraz Rajd Zubr w.
Nie inaczej było z wielickim Memoriałem
r wniez w obecnym roku; pewną namiastką
tych zawod w stał się rallysprint, urządzo-
ny przez nas W październiku 2020 na Polach
Papieskich w podwielickich Brzegach.

Jesteśmy bardzo radzi, Że po rocznej prze-
rwie powracamy do rozgrywania Rajdu
Zubr w. To im preza o ustalone renomie
itradycji, liczonej od roku 1966. Na te za-
wody pilnie oczekują nie tylko zasłuzeni
dla sportu samochodowego byli zawod-
n icy i działacze oraz liczn i sym patycy
wyczynowego automobilizmu, ale takze
szeroka publicznoś c. Z tym większą rado-
ścią witamy wszystkich uczestnik w na
imprezie, zainicjowanej 55 lat temu przez

Sobiesława Zasadę - Arcymistrza, ktory
W czerwcu tego roku ustanowił absolutny
rekord świata, w wieku 91 lat stając na star-
cie Rajdu Safari - rundy WRC.

Tegoroczny, 54. Rajd Żubrow ma ponownie
swą bazę w Zakopanem,zaś trasy pr b spor-
towych zostały wytyczone w powiatach ta-
trzariskim i nowotarskim. To swoisty powr t
do źrodeł, bowiem pierwszy Rajd Zubr w
r wniez zaczynał się i ko czył w Zakopa-
nem. R znica jest zaś taka, że w 1966 roku
jeszcze nie było hotelu ,,Kasprowy'' u st p
Gubał wki, a kwaterą głowną tamtych za-
wod w był mieszczący się przy ul. Bronisła-
wa Czecha hotel ,,Zakopane", wzniesiony na
odbywające się w lutym 1962 Mistrzostwa
Świata FlS, a potocznie zwany,,pepisem" (od
skr tu PP|S _ Pa stwowe Przedsiębiorstwo
lmprez Sportowych, czyli obecny Centralny
ośrodek Sportu).

Witając uczestnikow 54. Rajdu Zubr w skła-
dam im zarazem serdeczne życzenia Wspa-
niałych sportowych emocji, bezpiecznego
uko czenia zawod w oraz pięknych wspo-
mnieri z tradycyjnego Balu Zubrow.
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łlPRZEuIODNIK

PKCi PS Nazwa Km PS Km dojazd Km suma Czas Godz. l załogi

PKC.O ZAKOPANE - HOTEL MERCURE KASPROWY 9.00

PKC-1 PITONIOWKA 21,42 21,42 31' 9.31

PS-1 PlToNlÓWKA 1 1,88 9.34

PKC-2 SZAFLARY 7,45 30,75 15 9.49

PS-2 SZAFLARY 1 1,90 9.52

PKC-3 KNUROW 17,00 49,65 Ż6', 10.18

PS-3 KNURÓW 1 2,1O 10.21

PKC-4 KLUSZKOWCE 40,61 92,36 57', 1 1.18

PS-4 KLUSZKOWCE 1 2,O9 11.21

PKC-5 PITONIOWKA 35,61 130,06 52', 12.13

PS-s ProNlÓWKA 2 1,88 12.16

PKC-6 SZAFLARY 7,45 139,39 15', 12.31

PS-6 SZAFLARY2 1,90 12.34

PKC-7 KNUROW 17,00 158,29 26', 13.00

PS-7 KNURÓW2 2,1O 13.03

PKC-8 KLUSZKOWCE 40,61 201,00 57'. 14.00

P5-8 KLUSZKOWCE 2 2,O9 14.03

PKC-9 SZAFLARY 29,56 232,65 44', 14.47

PS-9 SZAFLARY 3 1,90 14.50

PKC-1 0 PITONIOWKA 17,50 252,05 28', 15.18

PS-1 O PtToNtÓWKA 3 1,88 15.21

PKC-1 1 ZAKOPANE - META 17,42 271,35 39', 16.00

19,72 271,35
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7 iipca 1930, Łuck, Ukratna 19 sierpnta 202L, Krakow

EMTASANA
Był luty 1952, gdy panna Ewa Goworowska
toWa rzyszyła sWemu narZecZonemu
Sobiesławowi Zasadzie w rajdzie do ojcowa,
zorganizowanym przez oddział Motorowy PZM
w Krakowie (taka wtedy obowiązywała nazwa
obecnego Automobilklubu Krakowskiego).
Młoda załoga,jadąca samochodem BMW 320
wygrała ten rajd - i to był pierwszy wsp lny
etap wspaniałej sportowej kariery paristwa
Zasad w, ktorzy poznali się jako uczniowie
liceum im. Adama Asnyka w Bielsku, a potem
pobrali się 27 grudnia 1952 r.

Ewa i Sobiesław Zasadowie zaliczyli blisko
70 wsp lnych start w, a pierwszy znaczący
wynik osiągnęli w XX Międzynarodowym Ra-
idzie Samochodowym, (1960) zbaząw Zako-
panem. Jadąc Simką P60 Montlhery zajęli 10.

miejsce w klasyfikacji generalnej - i była to
najwyzej sklasyfi kowa na polska załoga W tym
mocno obsadzonym rajdzie, wliczanym do
Mistrzostw Europy.

W tym Samym roku 'l960 Ewa Zasada zaliczyła
jedyny rajd, w kt rym pilotowała innego kie-
rowcę, a nie swego męza. W lV Raidzie Do|no-
śląskim zwycięstwo odniosła załoga Czesław
Wodnicki/Ewa Zasada (Simca P60 Montlhery).
w 1962 w wyścigu gorskim,,o błękitną wstę-
gę serpentyn ojcowa''zwyciężyła w kategorii
amator w w kl. 3 (Fiat 600 D). W 1963 zdobyła
w RSMP pierwszy mistrzowski tytuł w klasie do
750 cm3 kategorii Il (Fiat 600 D). Kolejne tytuły
przypadły jej w udziale w 1966 r. (klasa l gru-
pa B, Steyr-Puch 650 TR) i w 1 967 (klasa ponad
'1300 cm3 grupa B, Lancia Fulvia HF iPorsche
9'l 2). W 1969 r. Ewa Zasada otrzymała prestizo-
wy tytuł Mistrza Sportu.

w 1997 r.załoga Sobiesław Zasada/Ewa Zasada
wzbudziła sensację swym udziałem w 45. Raj-
dzie Safari. Liczący wtedy po 67 lat małzonko-
wie pojecha l i rewelacyj n ie, zaj m ując M itsu bish i

Lancerem Evo lll 2. miejsce w grupie N (konku-
rencja PWRC) izdobywając punkty klasyfikacyj-
ne do mistrzostw świata.

Była osobą niezwykle ciepłą i serdeczną, po-
wszechnie lubianą i szanowaną. Podziwiano ją
jako doświadczoną zawodniczkę rajdową, świet-
nie czującą się w sportowym światku, zdomino-
Wanym przezmężczyzn. Podziwiano ją r wniez
za piękne życie rodzinne, za blisko 70_letnie
małze stwo idealne, kt re stworzyła z ukocha-
nym Sobkiem. Pierwsza Dama polskich rajd w
spoczęła na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.



BOZ$TA.IIIA IZ

B wrzesnia 1940, Francja 30 listopada 2020, Krakow

JAN KULIG

W wieku 80 lat zmarł Jan Kulig - ojciec Ja-
nusza, znakomitego rajdowca i wyjątkowego
sportowca, kt ryzginął 13lutego 2004r.

Pan Jan był człowiekiem wielkiego formatu
i nadzwyczajnej szlachetności - po tragicz-
nej śmierci syna W wypadku na przejeździe
kolejowym w Rzezawie koło Bochni wspa-
niałomyślnie przebaczył sprawczyni d rama-
tu Janusza.

Przez kilka kadencji pełnił funkcję w jta
gminy Łapan w. Był wielkim przyjacielem
sportu samochodowego izawodnik w
rajdowych, osobą nadzwyczaj popularną
i szanowaną w kręgach wyczynowego au-
tomobilizmu. To za jego wstawiennictwem
sporo minionych edycji Rajd w Żubrow

miało swoje kluczowe odcinki w granicach
gminy Łapan w. Wrazz małżonką Heleną
wielokrotnie uczestniczył w Rajda ch Żu-
brow. Pa stwo Kuligowie startowali r w-
nież pojazdami funkcyjnymi w Rajdach
Krakowskich oraz w wielickich Memoria-
łach Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza.
Kr tko przed śmiercią _ w ostatni week-
end października 2020 _ był honorowym
gościem ra l lyspri ntu, zorganizowa ne9o
przez Automobilklub Krakowski w Brze-
gach koło Wieliczki; wręczał tam nagrody
dla najlepszych zał g.

jan Kulig spoczął na parafialnym cmenta-
rzu w Łapanowie. Władze gminy Łapan w
ogłosiły po jego śmierci pięciodniowy
okres żałoby.
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MISTRTJANUSTIII
Ktlka dni temu upłynęła
52 rocznrcaurodzin
nieodzałowanego
Janusza Kuliga
Pamiętamy o tej dacte

Janusz przyszedł na świat 19 października 1 969
roku w Łapanowie. Przez cały czas rajdowej
przygody reprezentował ba rwy Automobil kl ubu
Krakowskiego. Niekt re zamożne kluby kusiły
go i zachęcały do przyjęcia ich licencji, ale Kulig
odmawiał. Był lojalny i wierny...
Janusz był jednym z najwybitniejszych polskich
kierowc w rajdowych, ale miał i pozarajdowe
pasje. Czerpał radość z jazdy na motocyklu' Nie
był sza l o ny m,, u pa l a cze m'l swoj ą Ya m a hą jeździł
dynamicznie, aczbez brawury. Motocykl dawał
mu odpręzenie i spełnienie tęsknoty za wolnością
i niezaleznością.
M iał marzenie, kt re ucieleśn ia sentyment Janusza
do tego, co ubarwia ludzkie życią a dorosłym daje
dziecięcą radość.To był plan kupna Lancii Stratos,
rajdowej legendy lat 70. Stratos miał piękną
bryłę nadwozia, imponującą czystą estetyką
idrapieznym dynamizmem, a do tego perfekcyjny
silnik z Ferrari Dino. Janusz wiedział, że,,piękna
Włoszka" to kol ekcjo ners ki ra ryta s, kosztowny
itrudny do zdobycia. Ale fascynacja Stratosem była
tak silna, że dyskretnie rozglądał się za mozliwością
nabycia i w roku 2003 był juz na dobrym
tropi e, cor az bliżej tra n sa kcj i. Dop i n gowała g o
świadomość, ze byłby to jedyny okaz w Polsce. . .

Dzien ni ka zy da rzył sym patią i za ufa niem, zwi n n ie
poruszał się w tym środowisku, a dziennikarze
odwzajemniali się ogromną sympatią do Janusza.

Jego konferencje prasowe Zawsze były pełne
przedstawicieli medi w. Podczas rajdowych przerw
reporterzy tłoczyl i się przy sta nowisku serwisowym
Kuliga, Janusza ciasno otaczały kamery, mikrofony,
aparaty fotograficzne. Często gościł w programie

Radia RMĘ kt re było jego patronem medialnym.
Efektownie prezentował się w programach
telewizyj nych. Swoje po rady i opi n ie pu bl i kował
w tygodniku,,Przekro)".
Miał także swe zasługi dla organizacji Rajdow
Żubrow _ parokrotnie był sędzią pr b sporto-
wych, a w latach 2000 i 2001 pełniłfunkcję prze-
wodniczącego Zespołu Sędzi w Sportowych.
Po śmierci zasłużył na poświęcone jego pamięci
obeliski - nie tylko w miejscu tragicznego wy-
padku w Rzezawie koło Bochni, ale i w Walimiu
koło Wałbrzycha, przy trasie kultowego odcinka
specjalnego. Ma tez symboliczne pomnikiw po-
staci ksiązek,,Medal iony. Janusz Ku l ig" (2005),

,,ostatni przejazd.opowieści o mistrzu Kuligu"
(2005, 201 8),,,Janusz Kulig. Niedokolrczona
historia" (2019) i albumu,,Janusz Kulig" (2005).
o sportowej karierze idramacie śmierciJanu-
sza opowiad a)ąfilmy ,,Przerwany oes" (Wojciech
Majewski, 2005) i,,Miejsca przeklęte - ostatni
pr zejazd Ku I i g a" (Do m i n i ka Affe k, 2009). W 2007
na Uniwersytecie Wrocławskim Anna Zorawo-
wicz o bron iła pracę ma g isterską,,Aksjotyczne
i mitotworcze aspekty sportu samochodowego.
Studium przypadku Janusza Kuliga'i

Żywym pomnikiem jest Rajd MemoriałJanusza
Kuliga i Mariana Bublewicza, rozgrywany
wWieliczce od 2007;te zawody utrwalają pamięć
o obu wybitnych sportowcach.
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