
11m rajd nazywany i'az "bialym pieklem"
I to znow "automobUoWIl ruletkll" na-

, lezy bes wlltplenia do najtrudniej-
nyc~ impr~ samoohodowych na

swiecie, jest dorocznll 'kontrontacJll najlepszych
kierowcow i najszybszych maszyn. Rozgrywany
w zimie w Alpach w koncowej, najtrudniejszej
tazle wymaga od zawodnikow, oprocz zeIazneJ
kondycji IS'l:aIenczej odwagi, takze niezawodnego
sprzt:tu, a przede wnystlcim umiejt:tnosci jei-
dzieckich gn,niczllcych z wirtuozeril4. Oto na
przyklad tak zmiennych warunkow atmosterycz-
nych, a wiee drogowych, jak na ostatnim nocnym
etapie, ole ma na Zadnym z rajdow. Gorskie ser-
pentyny wykute w skalnych zboozach, od strony
pOlnocnej zamieniaJll sit: w mlegowo-Iodowe tu-
nele, od poludnia zaS SI4 idealnie suche, A za-
tern blyskawiczna ocena sytuacji i odpowiedni
dobOr ogumienia, to cenne minuty, a niekiedy se-
kundy przewagi nad rywalami.

Rajd Monte Carlo to takie konfrontacja
taktyki sportowej. inteligentnego manewro:
wania wozami serwisowymi itd. Czy w teJ
sytuacji 24 pozycja na 299 samochodow
startujqcych w rcijdzie i 34 maszyny sklasy-
fikowane na meeie, to wynik. ktory uznae
moina za osiqgni*tCie~ Jak ocenic 24 loka-
t~ ROBERTAMUCHV i LECHA JAWOROWI-
CZA. jakq wystawic not~ Polskiemu Fiatowi
- jednemu z pi~iu. ktory dojechaf do eelu,
plasujqc si~ przed tak renomowanymi mar-
kami jak Datsun 240Z. Alfa Romeo 2000.
Saab V4. Fiat 124. Spider i wielom~ innymi
rownie' doskonalymi autamit
Z okazji 41 RMC moglem obserwowaC nleby-

wale' wpr08t zainteTesowame walkll polskich za-
log na trudnej I niebezpiecznej trasie, jednocze-
snie Zadna bodaj z konkurencji sportowych ole
sprowokowala piszllCych 0 tej imprezie do tak
skrajnle przeciwstawnych oplnil; od entuzjastycz-
nych do zdecydowanie negatywnych. Sukces jest
chyba niewl\tpliwy, niepodwaialny, wymierny w
cytrach, a z punktu wldzenla reklamy handlo-
wej etekt wr~cz makomUy. Zwyeh;stwo w kla-
sle, w k&OreJ oprocz Polsklego Flata startowalo
kilkadzleslqt 'wletnyeh zalog (~ylko '7 sklasytiko-
wano), zostalo niemal natychmiast zdyskontowa-
ne zwit:kszeniem zamowien' eksporiowyeh na ~-
nek Iraneuski (!) 0 part: tysi~ sztuk wozow.
Plszemy 0 ~lim my, dzlennikarze, a co ~zi np,
ROBERT MUCHA?, .
- Dzi~ki zwyci~stwu w klasie, wszystkie lan-

sowane przez nas w rajdzie wytwornie jut 00
wielu tygOOni zacz~y kampani~ reklamowl\ swoich
wyrob6w, a wi~ automaty~nie PQ1s~ego Fiata.
Taka impreza w zachodmch czasoplSmach fa-
chowych w radiu i telewizji kosztowal~hy ~~s
setki tysi~y dolar6w, bylaby po prostu memozh-
wa do sfinansowania przez polskie centrale eks-
portowe.

... Na trasie przezy lisrny zabawna przygode.
Otoz przedstawiciel ~irmy .Dunlop zapropono-
wal nam, ii: za umieszczenie nalepki na nadwo-
ziu Ftata otrzymamy bezplafnie cztery kornplety
ogurnienia, Kiedy jednak podztekowalisrny, agent
obejrzal opony z Debicy i stwierdzil z rezygna-
cia: no to musieliscie wziac od waszej fabryki
ci~k'ie pieniadze, skoro jestescie jej at tak wier-
'ni". R-ozbawilo nas to szczerze, popedzilisrny da-
le], choc prawde rnowiac, nuta nonszala'!cji z [a-
ka odrnowilismy przyjecia prezentu, me mogta
nie zabrzmiec tatszywte. Cztery komplety no-:
wiutkich opon, z tego dwa garnitury ko'lcowa-
nych ...
- Spotltalem sit: z wieloma opiniami dda-,

laczy i rajdowcOw, ktOrzy poddaj" w wl\tpliwosc
realna warioSC wywalczonej przez Polakow 10-
ltaty. Mowi" z przekl\sem - co tam, dwudzieste
czwarle mlejsce ...
Zazdrosnym radzt: spoJrzeC na listt: klasyri-

kaeji generalnej, Przed l'luchl\ I Jaworowiczem
nie ma iadnyeh nowiejuszy, sami doswiadczeni
mlstrzowle rajdoweJ kierownicy, wielkie nazwl-
ska: Munari, Lareusse, Aaltonen, Lampinen itd.,
UP. Co zaloga to albo zwyci~zcy poprzednicll Raj-
dow Monte Carlo, albo mis1rzowle Europy, a w
kaidym razie jeidzcy 0 swlatowym rozglosie i to
jut wowczas, kiedy nasi chlopcy ehod:tili jeszcz~
do szkoly.
- Nie ukrywarny, ten rezultat przyprawit nas

o lekki zawrot gtowy, Kogo wyprzedzilismy na
Polskim Fiacie? A wiec fantastycznego Bernardo
Darniche prowadzit w tym rajdzie zespol Alpi-
ne zdysbnSOwali Andrueta, Anderssona, Makine-
na: ze wymiente tylko tegorocznych faworytow,
wsrod kt6rych typowano zwyciezce i pornine na-
wet triumratora 38 i 39 Rajdu Monte Carlo, -Bjor-
na Valdegarda, poniewaz rajdu w ogole nie ukon-
czyl. Myslt:, ze kwestionowante naszego wyniku
sportowego w tej sytuacji bierze sie r;hy'ba z [a-
kiejs bezinteresownej zawisci, bo il'.iczej trudno
to zrozumiee!

STEFAN KUBIAK

~' Wspominaliscie, ie uczestnictwo w tej pit:k
nej i zarazem piekielnie trudnej imprezie dall
Wam wiele sportowej satystakcji?
- Ra'jd Monte Carlo jest w zasadzle wysci-

giern, Ostra walka na dystansie 4.000 kilornetrow,
jazda non stop przez 65 godzin, to - jak twier-
dZI\ znawcy - doskonaly i niezawodny spraw-
dzian odwagi, urniejetnosci jeZ<izieckich i znajo-
rnosci sarnochodu. Nam obu bardzo taka pr6ba
odpowiada. Gdyby ktoS zaproponowal choeby
dzts podobna impreze, pojechalrbysrny bez chwl-
Ii wahania. Tegoroczny rajd ohfitowal dodatko-
wo w nie przewidziane trudnosci. Tak na zdro-
wy rozsadek, powirmismy wycofac sle na ostat-
niej peth, krotko przed meta. To bylo w nocy,
Kiedy w g6rach na skalnych, oblodzonych "p61-
kach" wijacych sie platanina serpentyn nad prze-
pasciami, stwterdzrlismy defekt alternatora, trze-
ba bylo [echac na swiatlach mijania, aby oszcze-
dzac akumu1ator. WidocznoSt i tak juz zla, spa-
dla w6wczas niemal do zera. Mtelisrny wtedy po-
wazne spoznlenie, a mimo to trzeba byto wymie-

. nic 11 razy akumulator. Jedenascie razy zatrzy-
mac sie, podniesc maske ... MdleHsmy z pragnie-
nia, lecz czasu bylo tak strasznie malo, ze nie
starczalo go na to, by poprosic 0 lyk wody, Mu-
sielismy kazda sekunde oszczedzac na wyrniane
baterii. Kiedy zaczat si~ ten dramat, poprosilds-
my na trasie dziennikarza z .radia Monte Carlo,
aby przekazal w eter nasza prosbe 0 pomoc. Po.
trzydztestu kilometrach zobaczylismy w slabna-
cych swiattach reflektor6w duZl\ tablice, a na
niej wlasne nazwiska i napis: Uwaga! 200 m
akumulator! To wloska firma Magnetti-Marelli
dala dowOd bezinteresowne], sportowej pomocy.
Pomagali nam zreszta az do' samej mety.
... 'Kilkaset ktlcmetrow jechalismy bez hamul-

, c6w. W noey w g6rach, w burzy ,snie:i:nej, na ga-
snacych swiatlach a na mecie mteltsmy juz tyl-
ko, a mo:i:e j -es z c z e - minutt:'zapasu. Caly
,<:zas na trasie 'pilnie sluchalismy radia; bylismy
dosk-onale wrientowani' w 'sytuacji naszej i na-
szych rywali. - WALCZl\C ? DEFEK~ AMI;- •Z
NIELUD~K'I'M ZMF;CZENIEM, PRZESUNF;LIS-
MY SIF; 'PRZEOJEZ NA TYM OSTATNIM ETA-.
PIE 09 MIEJSC W GORF;. Wit:C niech pan po-
wie czy to jest Bukces, czy tylko ~alekie 24 miej-
sce i nacil\gane, jak ch'cl\ niekt6rzy, niewie.le zna- '
CZl\cezwyci~two w klasie? . . .
D08'kon8Jy rezultat . Roberta Muehy I Lecha

Jaworowicza oprocz &ego,It Jest 'wartoiclowym
sukcesem 0 wlelcwaldm zoaczeniu, mus! by6 jecl-
oak drobiazgowo przeana:llzoW&llY pnez 'pion
przemyslowo-konstrukcyjny I sportowy FSO.
Oien~ sit: z wysoldej lokaty polskiej zalogi, ole
wolno nam jednak zapominaC 0 czterech pozosta~
Iyeh PolsIdch Fiatach, ktOre, imprezy Die ukon-
czyly i 0 przyczynacb. kiOre wyeUminowaly Ide-
l'Owc6w i samochody. Nle twol'ZlDYprzy ~ym za-
alon .dymnyeh mowiltC, te low lepsi tet przegra-
Ii,' ze tylne mosty przygotowywal' Die Zeran lecz
Tul')'ll.
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