
W sledztbie ZG PZMot. w saIL konferency;nej Wisl cenna kolekcja reproduk-
cji malarskich Gord01la Crosby przedstawiq;qca histort( rajd6w i wyscig6w sa-
moctioaousucn, Powyzsza reprodukcia przedstawia fragment I 'Grand Prix Fran-
cjL z 1906 r. Prowadzi Renault przed Panhardem, oSiqgajqc tenomenalnq szyb-
kos.: 101 km/godz .

Pod r,dakcj~ Jerzego Janklewlcza

.JAK. STARTOWALI POLACY
:W 'POPRZEDNICH RAJDACH MONTE .CARLO

~ ~,.~* J'z AI~SOWANI£ 41 Rajdem Monte Carlo r osn ie, Przez najbli:i:sze ty-
• GodDIe bl;dzie to"temat numer jeden nie ty l ko kibic6w sportu a utorno bi-

Iowegoc ale ..takze wielu ludzi na co dzieil nie zajmujacvcn si~ tl\ dzie-
dztna,

Pragniemy dzisiaj przypomniec i zan'ajizowac dotychezasowe starty pola-
k6w w tej -';n3:itrndniejszef i najbardz.iej Iiczace] si~ irnprezie w, Europie.
Jeslcze p'rzejl wojDa. WJelu naszvch automobiIist6w z powodzeniem bralo

udziat w· iitli>re1.ach zagrameznycb, mi~dzy innvmi takze w Kajdzie Monte
carlo. " .
za PZMot., nawlasujac do tycb tradyeji podjl\l w 1958 roku starania 0 zglo-

szenia 4:0";,28RMC (styczep. L959 r.) ekipy zawodnik6w potskrch. Organizator -
Automdi!>i)lf1ub M./ip;l.~O pr~y:ina! takze Polsce org anlzacje p unktu' startoweg o
z Warszawy. ,." .

22 samochody, a polscy zaswodnicy za-
J<:li ostatecznta 17 miejsce.
Rajd wygral Fin Makinen na BMC.
35 RMC - 1966 r, Wraz z rosnacym

poziomem sarnochodow i umiejet-
nosciaml kier owcow wzrasta takze
tr udriose tej imprezy. Organizatorzy
wyszukuja drogi, ktor e przez normal-
nych uzyt kowntkow sa w og6le nie-
przejeidne. 35 rajd rozpoczeto z 8
miast 240 samochodow, a na meele
sklasyfikowano 73. Do ostatniej pro-
by wyscigowej dOPUSZCZOllO tym r a-
zem ty l ko 60 samocriodow. Z cztereeh
polskich par sklasyfikowano dwle.
Potwierdzil swoja k lase Zasada I
wspolrue z A. w edrychowsktm zaj'll
21 miejsce (Rover 2000). 70 miejsce
zdobyli A. Stolarski L. Bielak
(Renault).
Zwyci<:zyl Fin Toivonen na Cit r oe-

nie DS 21.
36 RMC -.1967 r. I tym razem wy-

dluzono tr ase stega iaca jut 4963 km,
a czas przejazdu wzrost d-o 93 godz.
Z osrnru punktow wystartowaly 192
samochody, a mete osiagrreto 59. Z
trzech polskich zatog do najlepszej
••60" dopuszczono [ed na zalog<: pol-
ska - S. Zasada - Z. Leszczuk (Lan-
cia F'ulv ia), k tor a pow to r zy la swoj
najlepszy sukces i zajE:ta 17 miejsce.
Dr uga polsk a zatoga sklasy fikowana
(po ••60") by!a para A. Ruci nsk i - R.
Nowicki (65 rn. - Ford Cortina).
Zwyci<:zyl Fin Aaltonen na B,vIC.
37 RMC - 1968 r, Po raz dziesiqty

nastapit start z Warszawy. PZMot.
wystawil 5 zatog, Z osmiu miast r u-
sz ylo Iaczrue 200 a ut, a uzyskato k la-
syfik acje 79. Najlepiej z pol skich za-
wod niko w spisali sl<: H. Rucinski
A. W<:drychowski zajmujqc 41 miejsce
na BMW 1600. Natpmiast S. Zasada -
M. Dobrzailski :ria . Porsche zostali
sklasyfikowani na 60 miejscu. Nale-
7.y jednak dodal:, ze Zasada rajdu
nie koiiczy! (sprawy rodzinne).
Wedlug opinii fachowcow mogl sit:
zmiescic w pierwszej pi~tce.

ZwyciE:zyl Anglik Elford na Por-
ache.
. 38 RMC - 1969 r. Dlugose calej tr a-
sy z Warszawy wynosila j uz 5510 km.
L'lcznie na starcie staneto 186 zatog, a
sklasyfikowano 81. Z trzech pofsk ich
zalog zgtoszonych do rajdu, dwie
zrezygnowaty wskutek defektu' rna-
szyn, a jedna zostala wycofana przed
startem.
Zwyel-:zyl szwed Waldegaard na

Por.;che.
39 RMC - 1970 r. Wystartowaly 184

samo chody, zas sklasyflkowano 77 I
te zostaty dopuszczone do proby wys-
clgowej. Z dwoch polsklch zalog [ed-
na nie wystartowala z powodu me-
otrzymania samochodu w termlnie,
druga natomlast utkrieta w Alpach.
Zwyci<:zyl po raz drugi Szwed war-

degaard na Porsche.
40 RMC - 1971 r. Po raz drugi po-

lacy startujq na samochodach rodzi-
mej produkcji. Kierowano siE: do-
swiadczeniem ze star tow miedzyna-
rodowych na Polskich Fiatach i wy-
stawtono je po raz pierwszy do tak
trudnej imprezy. Na Polskich Fia-
tach pojechaly cztery zalogi· oral.
jedna na B,MW i jedna na Polskim
F,iacie .w konkurencji weter anow,
Naj bi izej ukoriczenia dr ugiego etapu
by lo matzenstwo z asacow oraz zaloga
K. Komornicki - B. Krupa. Wdanie
sie w awantu re wlosko-angielsko-pol-
ska koszeowato tyle minut, ze strata
tch wystarczyla na w~kluczenie z
rajd u, Zawodnicy na BMW wycofalt
sie 1. rajdu z powodu przekroczenia
limitu spoznien.
W powyzszyrn rajdzie kolejny raz·

wvdruzono tr ase (6700 km) i wpr owa-'
dzono 12 punktow startowych, 1. kto-

. rych ruszylo na tras<: 186 samocho-
do\v I a uk!onczylo' zaledwie 35. Lodo-

,. we ryhny, snieg i trudnosci nawiga-
cyjne ~rzerzedziL:lt .uczestnik6w.
ZwyciE:stwo odnlosl Szwed Ander-

sson na Alpine Renault.
41 RMC - l,1172r. 117

two przypad!~ Francuzowl Ma,rtlno-wi
na Panhardzie.

31 RMC - 1962 r. W tej imprezie or-
ganizatorzy znacznie utrudnili reg u-
lamin, wydtuzajac n iek tor e odcinki,
zwiekszaj ac ilose pr6b gor skich. Z
osrniu punktow wyruszyly na tr ase
323 samochody, w tym z Warszawy
rekordowa Hose Pol akow, skomple-
towana Vl siedmiu zatogach i az czte-
ry na Syrenach. Niezwykle tr ud ne
warunk i atrnosferyczne i awar ie
sprzetu spowodowaly, ze do w;yscigu
ul icznego (120 samochodow) me do-
puszczono ani jednej naszej zatogi,
Po ukoiiczeniu II etapu sklasyfiko-
wano 247 samoch odow . Trzy zatogi
(G. Timoszek - J, Wojtowicz na Sim-
ce, st. Wierzba - L. Bielak na Syre-
n ie, M. zaton - A. -Wachowski t akze
na Syrenie) zm iescity sie w powyz-
szej k lasy f ikacj i, zaj m uj ac jednak
miejsca poza "dwusetkqlJ.

Wygral Szwed Carlsson na ,Saabie.
32 RMC - 1963 r , I tym razern za-

chowano regulamin z poprzednich
dwoch Iat i ilose punktow starto-
wych, wydluzono jedynie odcinki i
czas przejazdll. W rajdzie tym wy-
sta-rtowaly tylko dwie polskie zalo-
gi', ktore wSkutek awarii silnikow
rajdu nie ukciiczyly.
Wygral Szwed Carlsson na Saabie.

33 RMC - 1964 r. Warszawa obcho-
dzila 5-!etni jUbileusz organizowania
punktu startowego. W tym rajdzie z
9 miast wyruszylo 331 samochodow.
polm:y wystawll1-"\:ttm":y uta. Trzy
Syreny rajdu nle ukoriczvly, a czwar-
ta zaloga L. Bielak - S. Zasada zaj-:ta
na Fiacie Abarth 41 miejsce. Byla to
najwyzsza lokata dotychczas wywal-
czona przez Polakow. MetE: osiqgnE:ly
163 samochody, a na 120 dopuszczo-
nych do wyscigu ulicznego skoiiczylo
114.
Zwyci<:tyl Anglik Hopklrk na Mor-

risie C. .
3. RMC - 1965 r. Z 9 mlast wyru-

szylo na tras~ 275 samochodow, a na
metE: w Monaco dOjecha!o tylko 35.
Byl to jeden z najbardziej morder-
czych rajdow. Niezwykle cio:tkl! wa-
runki a tmosferyczne zmusHy do re-
zygnacjl najlepszych. Z czterech pol-
skich eklp w najlepszej, ••35" znalazl
siE: S. Zasada - Z. Osit1ski na Steyer-
-Puchu. Wyscig . uliczny ukol'lczyly

28 RMC - 1959 r. Z' dzlewteciu punk-
tow star towvcn na tr ase ruszyly 322
samochody na 360 zgtoszonych, w tym
8 zatog 'polskich na Simcach Ar onde,
126 samochod6w zostato sklasyflko-
wany.ch po rozegr anru trzech eta pow.
Z Pol a kow rajd ukonczy lt A. Sobaii-
ski - M. Sochacki i A. Weiner - St.
Jablonski: l. ..
zwyc1o:zyl FFan€UZ CalteUonii na

Cttr oenle 18 19.'
. : I

. 29 RMC - 1960 r, Rowrilez jak w
poprzednim roku zawodrricy wystar-
towaIi Z dziewi<:ciu punk tow w Iicz-
bJe 311 samocb odow " na 345 zgtoszo-
nych', Po raS;' pierwszy w ty rn roku
przy~zlp"' sle imiepzyc poczciwym Sy-
renorl'l t."ll'l~ymi ···,lynbymi mar k am i.
Z Warsfawy 'wystar towaro . wowczas
pif;c' krajowych '.zalog i wszystk ie w
komp'leci,,' dojeC)1a!y do mety.

NajlElpjej wyp&dla zaloga A. Weiner
- K. Frank', ·zajmu.1qc na Simce
Aronde 44, miejsce. Na 94 pozycji
uplasowalt sie G. Timoszek - L, Bie-
Iak- Ipl<ze. lJa, i>itri'ce Aronde, a na 99
miejscu M. Vadsella - M. Repeta na
Syrenie! 119 lokat<: zaj<:li M. Socha-
cki .., ~. Osiii~ki na Simce ,Aronde i
136 st. Wierzba - M. Zaton na Sy-
renie. Klasyflkacj<: koiicowl\ uzyska-
I.y 1't2, sa!llo~¥dy. .

W 'klasyfikacji ~eneralnej pierwszy
byl Sch9~1<; z NRF na Mercedesie
220 S~, \ '.' ,,:,. .
, 30~[t l..,:1.9fl t. Term\n tego rajdu
~pa(il.W ",0; 'rG=ic~powstani. 1m-
prezy ,(pierwszy rajd. odbyt SIt: w
1911 h~"'Po raz :p'i"r.~zy zll1ieniopo
ostattllq" trze:cl~ probE: .Idasyflkacyj-
nil qa wys1'ig uTiczny w Monaco.
Rajd ruszyl z.osmiu punkt6w starto-
wych't· Z· Warszawy wyJechalo 6 pol-
skich zatog, w tym dwie na Syre-
nar1'\~-Z 346 samochodow sklasyfiko-
wantcl1 z,?stato jedynie 156. Do wys-
eil!u; 'ul!czn~go' dopuszczono 120 aut,
W tyro -aw~ polskie. sporym sukce-
I!m' hy10 \)rtesuniE:cie dotychczaso-
wych lokat polak6w. Bohaterami byli
IS. ZUllda, - G. Timoszek (Jl4 m. -
lSimca ••..~roJ1de} i St. Wierzba - L.
Siel;sI< (98 m. - Syrena). Ponadto zo-
stati sklasyfikowani na 126 m. 'M. Va-
ris!!lI1l -' J. Wojtowicz (Syrena) I na
f5'i ,m. A. Weiner - K. Kra~ewski
(Sillica).
~ jUblleuszo~?~ :a~dzie zwyci<:s-

If " " .
W s.o.bo.tE:wy.t,llSz;,tla .na trenin, po -alpej-'Skld:. trasach eklpa..polsklCh. za.

wodnik6w .startujqcych w przyszlorocznym Rajdzie Monte Carlo. Zawod-
nlcy maj~ za. zada.nie objechanie Qj;t.atnich odclnkow teasy dojaz<;l0wej do
Mona,co a przede wszystklm 150Qkllometrow II etapu. TeJl w.las.nie etap'
jest za~sze rozstrzygaj'lcy; ]?O rozpoznaniu tzw. dz~ennym, klero~cy b~dq
trenowal1 VI 'scenerii noenej, odpowiadajqcej wUlliclwet;nu rajdc>wl.
Do treningowej jazdy przeznaczono lamocbody, na kt6rych startowano

w biezqcym sezonle. Wlasclw.e lamochody zostan~ rozlosowane przez za-
wodnikow na dwa tygodnie przed rajdem, jellzcze W cZSlie pozwalaj~cym
pozna~ ieh w!asclwoscl.
Na temat samochod6w, kt6re wezm_ udzia! w Impre1:ie niewlele wlado-

mo. znany jest tylko kolor (z6lty tzw. bahama-yellow). Jeili chodz! 0 sll-
ttiki znany jest fakt, ze,bo:d~ one .przygotowan~ pun Fla a w Turynie,
bE:d'l mialy moc 95 K.M, wypoutone zostan_ .W p1o:ciobie&0","-. skrzynlo: bie-
g6w oraz zastosuje sit: tylne mosty 0 zmienlonym przelozernu.
Wzmocnienia podwozla I nadwozla nie III ildn_ tljemnicll. bowiem III

stosowane od lat.
Sqdzl:my jednak, ze na k!lka dnl przed Imprezll fabryka, kt6ra w tym

roku wziE:!a na sieble wielk! obowl~zek wytypowanla kadry I przygoto-
wania samochodow uchyll rqbka tajemnJcy i umozllwl ,Przekazame. s~ero-
kim rzeszom mllosnik6w sportu i motoryzacJi meco wlE:cej szqegolow.


