
Kwit
z pralni
czy gra
w trzy karty
Jestem zaledwie umiarkowanym

entuzfasta sportu automobilowego.
Oczywiscie cieszy mnie, gdy "polskie
zalogl", "nasi chlopcy" i tak dalej,
ale szczerze mowiac, aby stac sill
owym "naszym ehlopcem" czy "pol-
ska zalogl!<",popierana przez paiIstwo
lub firmy samochodowe, trzeba naj-
pierw wydae tak duzo swoich pry-
watnych pienilldzy, ze nie jest wcale
wykluczone, ze polski potencjalny
Rudolf Caracciola czy Sandro Muna-
rt jezdzl} obecnie nie w Rajdzie 'I'u-
Iipanow, lecz na motorowerze "Ko-
mar" do Otwocka i z powrotem. Je-
zeli jednak cos sill robi - nawet w
dziedzinie dosye ekskluzywnej i dzi-
wacznej - trzeba to roble tak, aby
byl z tego jakis pozytek, a przynaj-
mniej aby nie bylo szkody.
Ostatnio bylismy swiadkami bar-

dzo zadslwiajacegn widowiska, ktore
zafundowal nam Polski Zwil\,zek lUo-
torowy z okazji Rajdu Monte Carlo.
Jak wiadomo, w rajdzie tym wystar-
towaly polskie zalogi na polskich
fiatach, a nawet jedna z nich -
Stawowiak i Czyzyk migotala
gdzies na niezle punktowanych miej-
scach w swojej klasie. Za tl!<zalogl!<,
po wykruszeniu sill innych, lokowal
sill drugi polski fiat z Ciecierzyiiskim
i R6zaiiskim i kiedy samoehod Sta-
wowiaka rozlecial si~ wreszcie (co
nale:iy w sporcie automobilowym do
zdarzeiI tylez normalnych co chIu-
bnych), wszystkie nadzieje zwil}zane
byly z CiecierzyiIskim i RozaiIsl{im,
ktorzy jechali wolniej, ale pewniej.
Jakiez jednak bylo zdziwienie opinii
i samych zawodnikow, kiedy na me-
cie powiedziano im, ze ich lIdzial w
rajdzie ma charakter amatorski, po-

niewaz ich samoch6d nie zostal -
jak to sill ladnie nazywa - "homolo-
gowany", czyli po prostu przyjllty
do rejestracji w konkursie. Slowem,
stale sill cos takiego, jakby ktos na-
gle przylqczyl sill na szosie do raj-
dowcow z Monte Carlo, poscigal sill
z nimi tr-oche na zakr etach, a nastep-
nie skrecil do domu na obiad, nie
mvslae 0 udziale w punktacji. (Ry-
sownik Mozolewski narysowal kie-
dys taki rysunek - jeden z naj-
smieszniejszvch, jakie widzialem -
kiedy na mete Wyscigu Pokoju wje-
zdza zdrozonv Iider, a przed nim
chlopczyk na malym rowerku swie-
Zy i wesolutki: - Kto to jest ten
Malec? - pyta reporter lidera. -
Nie wiem. Od samego startu sill przy
mnie peta - odpowiada zawodnik).
Niestety jednak polskie zatogl na

polskich fiatach nie jechaiy dla za-
bawy, a ze okazalo sill tak w koncu,
to dlatego, ze nie zostaly "homolo-
gowane".
Pierwsza hiobowa wiese 0 tyro

wydarzeniu odebralem z Telewizji,
gdzie sprawozdawca sportowy mowil
o sprawie tonem oburzonym, niczym
o jeszcze jednym antypolskim eil.s-
cesie. Z wiadomosci telewizyjnej wy-
nikalo, ze pewnie przez zawise pod-
stawlada nam noge, ze papiery ho-
mologacyjne mamy w porzadku i
trwaja na ten ternat "rozmowy tele-
foniczne Monte Carlo - Warszawa".
Oczywiscie po otrzymaniu tej wiado-
moscl oburzylem sill patriotycznie,
ehoeiaz gdzies tam w tyle glowy tlu-
kla m] sill mysl, ze dokumenty rajdu
Monte Carlo to jednak nie kwit z
pralni i Polski Zwil!<zekMotorowY
moglby je trzvmac gdzies na wido-
cznym miejscu, a nie w szufladzie z
brudnymi skarpetkami, aby ieh po-
tem szukae telefonicznie i bezskute-
cznie zreszta,
Nastt:pnie ukazalo sill oswiadczenle

Polskiego Zwia"zku Motorowego, w
ktorym instytucja ta upierala sill
stanowczo, ze wyslala dokumenty
homologacyjne juz przed wieloma
miesiacami (w sierpniu) i ze jest w
porzadku, Sam bym tak oswiadczyl
na miejscu PZMot, poniewaz naj-
lepsza metoda w niejasnych przy-
padkach jest "ise w zaparte" (nie
wiem, nie pamietarn, nie znam, Die
slyszalem). A w dodatku - 0 czym
jestem przekonany - PZMot mewil
prawde: jest bardzo prawdopodob-
ne, ze rzeezywiscie wvslal on wnio-
sek 0 zarejestrowanie w rajdzie pol-
skiego fiata z silnikiem 1800 ccm.
Tylko co z tego? Mozna wyslae, na-
wet listem poleconym, wniosek 0
przydzial Palacu Kultury i Nauki do
celiiw mieszkalnych, mozna wyslae
poda.nie 0 -mianowanie generalem
dywizji, mozna wyslae do Moniki
Vitti propozycjll matrymonialn<J,.
Rzecz w tym, jednak, ze propozycja
ta musi bye przyj~ta! I w tym wzglll-
dzie "Przegla,d Sportowy" nie po-
zostawia zadnych wa"tpliwosci, pisz~c
(23.1.76)uczciwie:

"Telefon do komisfi homologacyj-
nej FIA wyjasnil, ze zostalo wpro-
wdzie przyjllte dopuszczenie do rad-
du polskiego fiata, ale nie Akropolis
1800, lecz 126p".
W dodatku, jak wynika z tego

samego artykulu, nie bylo w FIA
zadnych antypolskieh knowan, lecz
przeeiwnie, panowie z Mledzynaro-
dowej Federacji AutomobiIowej sa-
mi uporezywie dzwonili do Warsza-
wy, wvraznle zmartwieni faktem, ze
cos jezdzi, i nawet ntezle, po Mon-
te Carlo, a nie jest zarejestrowane.
Petni wiedzy na ten tajemniezy i

dziwny temat dostarczylo mi jednak
wreszeie studiowanie wiadumosci a-
gencyjnyeh. I co sit: okazalo? Okaza-
10 sie po prostu, ze w klasie, w kto-
rej panowie z PZMot ehcieli umie-
scie polskiego fiata Akropnlis 1800,
jezdza"wozy seryjne, a kazde dzieeko
w Polsce wie, ze polski fiat z siIni-
kiem 1800 ccm seryjnym wozem nie
jest. Moze bedzie, moze komisja FIA,
ktora zbiera sle w kwietniu 1976-ro-
ku, za taki go uzna, ale na razie,
niestetv, jest to woz nietypowy. Czy
ma wobec tego prawo startowac w
Monte Carlo? Alez oczywiscie - ale
w klasie wozow nietypowyeh, ra-
zem na przyklad z Porsche Carrera
lub Lancia Stratos!
I tu, na koniec tej umoralnia.iaced

opowiastki wyehodzi na jaw cos, cze-
go sill od poezatku obawialem, co
czulem przez skore, kiedy sie zaczela
ta cata heca z Monte Carlo: szwin-
del, malenkt szwindelek, ulubiona
nasza zabawa. Ze moze si~ uda prze-

\ szwarcowae nietypowy woz do kla-
sy wozow typowych i tam dopiero
pokazemy klase! Ze ktos si~ nie pe-
Iapie, nie zorientuje, nie zauwasv i
wrocimy z Monte Carlo syci slawy
i sukcesow? Nie takie numery prze-
chodzat - musieli sobie mowie na
ueho dzialaeze z PZMot, smiejae sie
ciehutko, kiedy prasa donosila 0

sukeesaeh Stawowiaka i Czyzyka.
Przeehodza - ale u nas. Ze smut-

kiem stwierdzam bowiem, ze roz-
przestrzenia sie u nas eoraz bujniej
nieladny zwyczaj liczenia na lut
szezescia, na czyjl!<s nieuwage, na
wlasny sprycik, niczym w grze w
trzy kartv. A potem zagarnia sill for-
se - i w krzaki! Te machlojki spo-
tykajl!<sit: ezesto z bezradnoscta za-
skoezonych frajerow. Ale dlaezego
mamy wymagae, aby zawsze - zwla-
szcza wobee miedzynarodowyeh or-
ganizacji - gra w trzy karty dawa-
Ia spodziewany rezultat?
"Stawowiak i Czyzyk oraz Ciecie-

rzyiiski i Rozanski ryzykuj~e cZllsto
zyciem jechali w rajdzie jalw zwykii
turysei i ieh najbardziej w tej
ehwili zal" - pisal "Przegl~d Spor-
towy".
Dodalbym do tego, ze przy okazji

jest nam jeszcze troch~ wstyd. Mnie
rowniez, chociaz jest em zaledwie
umiarkowanym elltuzjasta" sportu
automobiIowego i wszystko to razem
nie powinno mnie w ogole obeho-
dzie.
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