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CIĄGNIKI

Rajd ze „Śląska na Śląsk” rozpoczął się 
23 lutego, a zakończył 2 marca – oczy-
wiście w gospodarstwie rolnym Marka 
Minkusa. Sponsorowały go takie firmy, 
jak m.in.: Agromix Rojęczyn, Michelin, 
Fuchs, Mandam, Agrarada oraz Organiza-
cja Imprez Pod Złotym Prosiakiem. W or-
ganizacji rajdu bardzo pomógł również 
zespół Powiatowego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Tarnowskich Górach. Patro-
nat medialny nad rajdem miał „Rolniczy 
Przegląd Techniczny”.

Wszystko w swoim czasie
Po zakupie John Deere’a 6930 Premium 

rolnik z Kamieńca ożenił się i został ojcem. 

Dlatego można pokusić się o stwierdze-
nie, że przysłowie „wszystko w swoim cza-
sie” doskonale pasuje do Marka Minkusa. 
Obecnie jego córeczka Zuzia ma dwa lata 
i jak uznał rolnik, mógł spokojnie poko-
nać trasę dookoła Polski. Żona Agnieszka 
od początku uważała, że rajd ciągnikiem 
to dobry pomysł. Żartuje nawet: – W cza-
sie jazdy Marka dookoła Polski, jak daw-
niej za czasów narzeczeństwa, zaczęliśmy 
pisać do siebie SMS-y.

Przed rajdem ciągnik otrzymał no-
we opony marki Michelin i został odpo-
wiednio przygotowany wizualnie. Znala-
zły się na nim naklejki firmowe, zabudo-
wy przedniego i tylnego TUZ oraz flagi. 

W kabinie zamontowano radio CB, dzięki 
któremu rolnik w czasie rajdu miał kon-
takt z kierowcami  używającymi tej po-
pularnej formy łączności drogowej. Wy-
miana opinii kierowców tirów mijających 
John Deere’a prowadzonego przez Mar-
ka Minkusa na temat ciągników rolni-
czych poruszających się po drogach pu-
blicznych miała zdecydowanie pozytyw-
ny wydźwięk. Dopiero pod koniec rajdu 
padła niemiła sugestia od kierowcy ti-
ra, aby kierowca Johna Deere’a 6930 Pre-
mium zjechał z drogi i nie tamował ru-
chu. Poza tym incydentem w eterze pły-
nęły same ciepłe słowa i pozdrowienia dla 
Marka Minkusa. 

Deere’em 

dookoła 

Polski
Marek Minkus z Kamieńca koło Tarnowskich Gór 

od momentu, kiedy w 2008 r. kupił John Deere’a 

6930 Premium, planował nim objechać nasz kraj. 

Swoje marzenie spełnił w tym roku. Jesteśmy 

dumni, że mamy takiego Czytelnika.
Rankiem 23 lutego 2013 r. John Deere 6930 Premium wyruszył 
z Kamieńca koło Tarnowskich Gór, aby objechać Polskę dookoła.

Przez pierwsze kilometry rajdu Marka 
Minkusa odprowadzało 35 John Deere’ów.

W czasie rajdu dookoła Polski John Deere 
6930 Premium przejechał prawie 2800 km.

Zimna woda Bałtyku na Półwyspie 
Helskim nie zrobiła wrażenia na John 
Deerze 6930 Premium…


