
Tadeusz Adamski, ur. w Lublinie 31 stycz
nia 1941 r. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego
im. hetmana Jana Zamojskiego w 1958 r. oraz
Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lubli
nie, aplikacja sędziowska pozaetatowa w Sądzie
Wojewódzkim w Lublinie i egzamin sędziowski
w 1976 r. Członek Automobilklubu Lubelskiego od
1959 r., obecnie członek honorowy, działacz AL,
przewodniczący sekcji akademickiej AL, członek
Zarządu AL, wiceprezes AL w latach 19992002,
licencjonowany zawodnik samochodowy i kartin
gowy (wicemistrzostwo w Rajdowych Samocho
dowych Mistrzostwach Polski w klasie II strefy
centralnej w 1970 r.), licencjonowany sędzia sa
mochodowy i kartingowy AL. W latach 19631965 zbudował z dwoma
kolegami z AL pierwsze na Lubelszczyźnie 3 gokarty. Kierownik Ośrod
ka Szkolenia Motorowego AL, wykładowca i instruktor na kursach na
prawo jazdy. Od 1975 r. kierownik biura Zespołu Rzeczoznawców Tech
niki Samochodowej i Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motoro
wego w Lublinie, od 1990 r. dyrektor Oddziału Eksperci TechnicznoMo
toryzacyjni „Rzeczoznawcy PZM” SA. Od 1978 r. rzeczoznawca techni
ki samochodowej i ruchu drogowego PZM, a od 2005 r. certyfikowany
rzeczoznawca samochodowy, ekspert z dziedziny historii motoryzacji
i oceny pojazdów zabytkowych rekomendowany przez Zespół Porozu
miewawczy Ekspertów ds. Pojazdów Zabytkowych Krajowego Poro
zumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych. Za pracę
społeczną i zawodową odznaczony wieloma odznaczeniami resorto
wymi, samorządowymi i państwowymi.

POCZĄTKI KARTINGU w LUBLINIE
Gokart w encyklopedycznym zapisie: „mały, 1osobowy samochód wy

ścigowy bez nadwozia 0 uproszczonej budowie mechanizmów, napędzany
silnikiem dwusuwowym, rozwija prędkośćdo ok. 150 km/h".

Karting w tradycji 40lecia swojego istnienia w Polsce jako widowiskowa dyscyplina
sportowa zyskiwałentuzjastów, a jeszcze więcej kibiców i wzbudzałwyjątkowe ich zaintere
sowanie. Wieści głoszą, że do narodzin kartingu przyczynili siępiloci amerykańscy. Prawda
i rzeczywistość jest inna. Płk pilot WitoldŁokuciewski niemal 40 lat temu, widząc u swoje
go kolegi Wacława Jędrzejka w warsztacie AutoNaprawa przy ul. Buczka 4 w Lublinie pierw
szy egzemplarz gokarta, stwierdził, że był to pomysł lotników polskich dywizjonów walczą
cych w czasie II wojny światowej w Anglii. Dla zabicia nudy, wypełnienia długich dyżurów,
lotnicy i mechanicy wymyślili nietypowąkonstrukcjęwózków  toczydełek. Pożytek był zna
czący, bowiem poprawiali tym swoją sprawnośćpsychomotoryczną. Konstrukcje były pro
ste, a jednostkami napędowymi były przeróżne silniczki spalinowe.

Swit gokartów
,

Prelekcja Tadeusza Adamskiego
i wernisaż wystawy archiwalnej fotografii
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Spotkanie z prelekcją i wernisaż wystawy fotografii odbędzie się
we wtorek 19 września 2017 r. o godz. 18.00

w Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
WWssttęępp wwoollnnyy

65km/h

W sierpniu 1956 r. z inicjatywy Artura Ingelsa
mechanikaKurtisCraffCompanyzIndianapolis,po
wstałpierwszy kart wyczynowy napędzany silnikiem
opojemności750ccm,któryzaprezentowanonawyści
gachsamochodowychwPomona.

DoEuropykartingzawitałw1958r. iszybkozy
skałzwolennikówientuzjastów.Punktemzwrotnym
było przyjęcie kartingu pod opiekę FIA (Federation
lnteniationaledel'Automobile)naczelnąmiędzyna
rodowąwładzęsportusamochodowego.Pierwszemi
strzostwa świata i Europy odbyły sięna torze Rossa
wMediolaniew1961r.wdwuklasach:100i200ccm.
Pierwszym mistrzem świata został Bob Allen. Prze
ciętnaprędkośćbiegufinałowegowynosiła65km/h.

WPolscepierwszyegzemplarzgokartazbudo
wali inżynierowiezCzęstochowy,braciaRyszardiAn
drzejPopko,wykorzystująckołaodsamochodu„Mi
krus”, a napędzany był on silnikiem ILO200 ccm
omocy5,5KM.Szybkopowstałykolejnekonstrukcje,
wktórychwykorzystywanosilnikiWFM125.WCzęsto
chowie22lipca1960r.,nabieżnistadionużużlowego,
wystartowało9kartów.ZwycięzcązostałZygmunt.Piet
kiewicz(LPŻGdynia).Byłytojużprofesjonalnezawo
dy.Natomiastgokartyporazpierwszyzaprezentowa
ne zostały 15 maja 1960 na długiej trasie ulicznej we
Wrocławiu.

Pionierzy

Nakolejnejuż,czwartezawodyzokazjiBarbór
ki4grudnia1960r.naPlacuDefiladwWarszawieuda
łemsięzaparatemfotograficznym,rejestrującnietyl
ko rywalizację23 kartów. Zwyciężyłwówczas Rudolf
Piecka z Automobilklubu Katowice. Powstała wów
czas pierwsza fotograficzna dokumentacja skonstru
owanychwPolscekartów.WLubliniew1960r.,z ini
cjatywy Jerzego Jędrzejka, powstała pierwsza w Pol
sce Akademicka Sekcja Motorowa, którą „usynowił"
AutomobilklubLubelski.Szybkowłączylisiędopracy
jejczłonkowie,pasjonacigokartów:TadeuszAdamski
(kolegazZamoya)iArturWojciechSłomiński.Tenże,
kiedyzauważyłdwie6metrowejdługościrurynauli
cyKrólewskiej,postanowił jezagospodarować.Prawie
10kmopłotkamilubelskimizaniesionezostałyonena
działkęAdamskichnaSławinku,gdzieokazałasię ich
zupełna nieprzydatność jako materiału na ramy kar
tingowe.

Wówczas w Ośrodku TechnicznoZaopatrze
niowymprzyKickiegowWarszawieznanyzawodnik
ikonstruktorinż.JerzyJankowski(Jankiel)zbudował
prototypowyegzemplarzgokartawyposażonywkoła
10caloweodMikrusaisilnikWFM125.„Horyzonty
Techniki" opublikowały uproszczoną dokumentację
technicznąprototypuinż.JerzegoJankowskiego.Zwy
konanejwówczaskrótkiejseriiprodukcyjnej jedentra
fiłszczęśliwymfartem(sprawcąbyłJJ)doLubelskie
go Automobilklubu. Sekretarz i główny księgowy AP

Lublin,przerażenikoniecznościązapłatyza„prezent”,
podjęlidecyzję,abyszybkoukryć i zawiesićgopodstro
pemstacjiobsługisamochodów.Trzej„muszkietero
wie”: Adamski, Jędrzejek, Słomiński, wymyślili pod
stępny plan. Po wypożyczonej drabinie zdjęli wózek
iodjechalidolepszejdlaniegosiedzibyprzyBuczka4,
czylidogarażyAutoNaprawymojegotaty.

Treningiskoroświt

Dziękiwyjątkowejżyczliwościzastępcykierow
nikaWydziałuKomunikacjiRadyMiejskiejwLubli
nieIgnacegoZbyluta,otrzymaliurzędowezezwolenie
najazdytreningowewgodzinachwczesnorannychod
4.00do6.00naczworobokuulicprzygmachuFizyki
UMCS, wówczas przy Nowotki, dziśRadziszcwskie
go.Zezwoleniepozwalałonadojazdykartemulicami
Lublina.Zwielkimhałasemhistorycznygokartmknął
znacznąszybkością trasą:Buczka,Królewską,Krakow
skimPrzedmieściem,Al.Racławickimi,namiejscetre
ningów.Szczęśliwymkierowcąbyłemjainieżałowa
łemgazu.Był toniespodziewany„budzik"dlamiesz
kańców, którzy nawet nie zdążyli pogrozić pięścią,
bowiemjechałemzszybkością80km/h.Przedgodz.
4czekałalicznagrupkaentuzjastów:TadekAdamski,
Wojtek Słomiński, Leszek Siczek, Leszek Chlebiński,
ZbyszekSuryś(videfoto) i jedynaczkaAnkaPodgór
ska. Entuzjaści nie mogli pokonać jedynie słabej wy
trzymałościzwrotnickółprzednich.Nakolejnychtre
ningach byliśmy bardziej zabezpieczeni, w skrzynce
narzędziowejbyłowzapasiekilkawcześniejprzygoto
wanychlepszej jakościwytoczonychzwrotnic.Mimo
szczególnej pory treningów, odgłosy dyfuzora docie
rałydoakademikówiblokówprofesorskichprzySo
wińskiego, przyciągając coraz to większe zaintereso
wanieumęczonychstudentów.

Treningi wówczas mogły trwaćpełne 2 godzi
ny. Stworzyłsięzgrany team wyczynowoserwisowy.
Częstoniewystarczałzapaspaliwawzbiorniku.Niejed
nokrotnieuzupełnianopaliwo.Nadrecepturą jegoczu
wał i nocami eksperymentował Wojtek Słomiński.
DziałaczeAutomobilklubuzpolitowaniemikiwaniem
głowamitraktowalipasjonatówlubelskiegokartingu,
wierząc,że wcześniej czy później zacznie wygasać ich
entuzjazm.Przysłowiowy„wążwkieszeni"głównego
księgowego miał zamknąć na trwałe tę kartę sportu
motorowego.Aletrudnobyłopokonaćkartingowych
muszkieterów,bowiemszybkonawiązalikontaktzdy
rektorem Smolarkiewiczem z WSKŚwidnik i pasjo
nacizAkademickiejSekcjiMotorowejprzyAutomobil
klubieLubelskimzyskalinietylkosprzymierzeńca,ale
isponsora.DyrektorSmolarkiewiczhołubiłkartingow
ców,udostępniającpotrzebneimmateriały,surowce.
SekretarzigłównyksięgowyAKLublinbylibliscy„za
wału",kiedyzorientowalisię,żerodząsię trzykolejne
bliźniaczekonstrukcjenowych,bardziejwyczynowych
gokartów.

JerzyJędrzejek

POCZĄTKI KARTINGU w LUBLINIE
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