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PO rc'z Prerwszy
Nie ustawały problemy finansowe w Automobilklubie Kra-

kowskim. w 1976 roku sytuacja miała się pogorszyc, a to za spra-
wą'.. zmiany podziału administracyjnego
kraju' Powstały nowe województwa w No-
wym Sączu i Tarnowie, odpadła częśc za-
chodnich powiatÓw na rzecz Katowic
i Bielska-Białej. Zmienił się zatem zasięg
dzialania Zo PZM i ilość jego agend dzia-
łalności gospodarczej. W ślad zatymZapo-
wiedziano. ze dotacje za szkolenie (3,37o)
będą mniejsze i wyniosą w 1916 roku tylko
518 tys. zl (w 1975 wyniosły 660 tys.).
Trzeba było w klubie oszczędzać na preli_
minowaniu kosztów imprez. Najpowaz-
niejszym problemem finansowym była
organizacja Rajdu Krakowskie-so. Prelimi-
narz opracowany przez Wojciecha Zubi-
kowskiego przewidywał wydatki 350 tys.
zł, podczas gdy GKSS dawała na organiza-
cję RSMP 140 tys. WątpliwoŚci co do
organizacji Rajdu Krakowskiego w Zarzą-
dzie mieli główni oponenci: J. Soczek,
St' Antkiewicz, K. Jaromin. oni też prze-
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Swoją drogą, że W. Kołder swoją nietiaso-
bliwością stwarzał powody do zastrzeżeń.
Czasu było jednak duzo" bowiem działo się
to na początku stycznia. oponenci dopro-
wadzili jednak do tego, żeZarząd zobowią-
zał Komitet organizacyjny rajdu do
przedłozenia w lutym szczegółowych da-
nych w postaci pism, uzgodnień i materia-
łów. Stwierdzono, Ze Stan przygotowań jest
niezadowalający. Nie była to jak się wy-
daje _ tylko troska o dobrą organizację raj-
du, ale coś więcej, bowienl totalne obrzy-
dzanie i zarzuty przeniosły się również na
personalne,.wycieczki" pod adresem
E'. oprochy, któremu Zarzucono. że nie po-
siada nawet licencji ,,P" kornisarza sporto-
wego. Prawda była taka, ze istotnie licencji
takiej nie posiadał, jednak jego lr'pisy w
książeczce w zupełności wystarczały do jej
nadania' W lutyrn wystąpienie komandora
rajdu E' oprochy o postępach prac Znowll
napotkało nazastrz'eżenia K. Jaromina, któ-

ry kwestionował optymizm i ząclal dowo-
dÓw na postępy pracy. Istotnie wiele szcze-
gółów było jeszcze do załatwienia, a naj-
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'x';Podkarpacki w Nowym Sączu i Automoto-

klub w Tarnowie są współorganizatorami
zawodÓw. Po rajdzie jedna z gazet napisa-
ła, że Rajd Krakowski zorganizowała mło-
dzież,no cóż,tak moze nie było, aIe ekipa
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była na pewno nowa. Pierwszy to Rajd Krakowski i dlatego wła- sięgającą nawet końca lat 50. (Rajdy Ztmowe _ El. RSMP i Raj-
śnie przytoczę w calości skład Komitetu Organizacyjnego, tych dów Ziemi Krakowskiej, Rajdu Roznowskiego i przede wszyst-
którzy po roku przerwy mimo przeciwności podnieśli wówczas kimRajdówPolski).W.KołderpolączyIto bardzosprytnie,miał
zagubioną pałeczkę sztafety organizatorów. bowiem do dyspozycji kilka ekip komisarzy sportowych z Kra-

kowa i uzupełnienie z Klubu tarnowskiego i sądeckiego. Srednia
Komandor E. oprocha szybkość rajdu wyniosła, przynajmniej wg regulaminu, 50 km/h.

Wicekom. ds. sportowych w. Kołder Biuro rajdu mieścilo się w lokalu Automobilklubu przy ulicy
Wicekom. ds. organizacji R. Makuch Solskiego, a oficjalne zakończenie rajdu nastąpiło w Teatrze
Wicekom. ds. koordynacji B. Schneikart ,,Bagatela". Rajd niejako w nowej konwencji z powtarzalnymi
Wicekom. ds. korlisarzy Wł. Cwiżewicz oS_ami miał jednak swój smaczek dlugodystansowy i nawiga-
Wicekom. Rejonu Nowosądeckiego F. Tryszczyło cyjny. oto, jedyna przerwa (30 min.) przewidziana była w Gród-
Wicekom. Rejonu Tarnowskieg J. Kapałka ku nad Dunajcem dopiero po 11 godzinach jazdy w nocy z 9 na
Sekretarz Henryka Kot 10 kwietnia. Dalej też nie było lekko, bowiem zawodników cze-
Z_'ca wicekom. ds. komisarzy Zygmunt Kamieński kało kolejne 7 godzin jazdy non stop. Nikt z zawodników nie na-
Kierownik finansowy W. Zubikowski rzekaI 'takie wówczas były wymagania. Narzekano natomiast
Kasa Wanda Samiec na przełomy drogowe nie naprawione jeszcze po zimie na trasie
Kier.Zabezpieczeń Trasy B. Buława dojazdowej i oS-ach. Do rajdu nadeszło ponad 80 zgłoszeń,
Kier. Zespołu ,'Chono" St' Czarnek w tym 20 Fiatów 126p, dla których obowiązywała ,,klasa narodo-
Kier. Parku Maszyn T. Faber wa", jak ją wówczas nazywano. ostatecznie z parkingu przed

J- Baran stadionem GTS ,'Wisła" wystartowalo 75 załog, wśród których
Komisja NagrÓd Barbaru,Zimoń dominowały PF 125p, PF 126p (tylko grupy I?), Trabanty i nie-
Kier. Transportu J. Oświecimski liczne auta zagraniczne mogące znaIeźĆ się w czołówce. (fot.4)
Kier. Kornisji obliczeń M. Geyer Do nich należały Renault 17 Gordini B g*py, Renault 5 TS
Biuro Zakwaterowań A. Czarnek A. Landsberga, BMW 2002 TI Ziemskiego iFiat 124 Abarth'
l-ekarzę zawodów H. Apoilo w którym zasiadała załoga A. Jaroszewicz _ R. Zyszkowski _ fa-

A. Gergovich woryci rajdu. oczywiście do czołówki rajdu zal\czane były fa-
Gospodarz K. Maliszczak bryczne Fiaty 12-5 MC.

Od pierwszego odcinka specjalnego wszyscy juz wiedzieli,
Gdy przeglądałem regulamin rajdu, miałem wiele wątpiiwo- jak wielka jest rożnica między Fiatem 124 Abarth a pozostałymi

ści, iak choćby tę,żetzw.,,czasówka" nie zawierała ani długości autami. Na 4 km trasy 1 oS Chełm _ Bielany różnica do zwy-
odcinków specjalnych, ani narastającego
czasu po kazdyrn PKC. Podano tylko czas
przejazdu między PKC i to była ta właŚnie
niet'rasobliwośu. cóz btlwiem innego mo-
gło być przyczyną takiego potraktowania
jednej z najwazniejszych częŚci regulami-
nu. Mclgły być też inne przyczyny, ale
o nich przeml,1czę. oszczędzanie na każ_
dym kroku było widoczne. R.egulamin na-
pisano na maszynie i wydrukowano meto-
dą powielaczową, Co szczególnie rnapce
trasy nie wyszło na dobre' Nikt po latach
nie był w stanie dac sensownej odpowie-
dzi na pytanie: dlaczego Rajd Krakowski
nie miał swojego numeru? Dlaczego nie
kontynuowano numeracji kilkunastu,,Raj-
dów Ziemi Krakowskie.j'" lub w roku na-
stępnynl ,,Krokusów", których tez kilka-
naŚcie edycji odbyło się w randze RSMO
Krakowskiego. Pfzecięż nie byia to wsty-
dliwa sprawa, bowiern inne rajdy rozBry-
wane jako elirninacje RSMP swój rodo-
wód wywodziły z tmprez, kiedy jeszcze nie rozgrywano nawet
RSMP, ot, chocby Rajd Wisły' który l950 r' miał w tytule _ ja-
zdą patrolową. Myślę' że w zapale organizacyjnym zapomniano
o historii, arnoże po pfostu nikt w komitecie, nawet jeżeli o tym
myślał, nie był w stanie doliczyć się ilości zawodów o nazwach
przystających do charakteru Rajdu Krakowskiego '7ó. I tak juz
zostało. Najwazniejszą sprawą dla organizatorów były walory
organizacyjne i sportowe rajdu. I na tym polu wicekomandor ds.
sportowych dał prawdziwy popis kompozycji trasy" Na 911 km
(wg regularninu) wprowadził2ŻPKC i 25 odcinków specjalnych
o łącznej długości 190 km (z1 %). odcinki specjalne były powta-
rzalne, niektóre nawet czterokrotnie, jak np. Zbludza _ Stara
Wieś. czy trzykrotnie przejeżdżane: Gródek _ Dąbrolva, Młynne
_ Żegocirta, Gruszów - Zagorzany. NowoŚci nie było za wiele,
ale układ trasy był bardzo interesujący i wymagający od kierow-
ców przyzwoitej nawigac.ji, a spor1owe walory 1] ocicinków,
które powołano w rajdzie, miały już swoją wieloletnią historię
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cięzcy wynostła aż 6 sek. I tak juz było do końca. A. Jaroszewicz
wygrał wszystkie 25 odcinków specjalnych! (fot. 5) Dopiero
w pewnym dystansie za ntm tacz'yla się zacięta rywalizacja
o dalsze miejsca. Odpadli z niej B. Krupa - P. Mystkowski, po
delekcie silnika. odpadl tez M" Varisella, który pobłądził (!)
w oko]icach Skawiny. Długo wazyły się iosy II m' W końctt
T. Ciecierzyński - J. Rózański wygrali z J. Landsbergiem -

M. Muszyńsklm. Załoga ta znakomicie pojcchala w Renault 5

TS, autku mimo wszystko o 300 cm' mniejszym motorze. Z Au-
tomobiiklubu Krakowskiego na starcie stanęło l0 załóg, aie nie
wszystkie miały szansę na niezłe miejsce. Najlepiej wypadli
S. Fiedor _ T' Betlej na Trabancie 601 gr. I' którzy wygrali kIa-
sę. A' Witkowicz' M. Rompel na Fiacie l2tt - 3pzajęli 3 m.
w klasie i XVI w klasyfikacji generalnej - na.jlepsze z zawodni-
ków Al:tomobiiklubu Krakowskiego. Równiez 3 m. zajęli
A. Szerla - B. Barcz w Fiacie 12óp. oprotestowali oni auto t-a-

bryczne zwycięzcy klasy (18 samochodów), ale protest został od-

Fot. 4 Samclchód Renault 5 TS zatogi R. Adamek - M. Banaś (ogląda papiery) po Bt Ra.jdu
Krakowskiego - 1976 (ze zbioru R. Adamka)



Fot. 5 Zvrvcię:C0 ] Rajdu Krakol,skia'qtl A. Jttrrłsaelt'ic: :' 1ltlclttł-
rent ie :.tt't't'ię;tlto,:' lev'ej ł,ice pre:.as ds..s1xlrtov'l'ch i\. Krakoyr-
skiego, ktlnlantlor rajdu E. oprot'hu, :unitlt M. Ro(_o's'rorr'.lłrr,

.fot..). Plttttcr (:e :bioru E. Oprot'hr)

daioli'r . ',Przybliżył Się" natomiast na obradach Zarządu Automo-
bilklirbLl Krakorvskiego _!ako algumcnt przeci\ł'ko organizato-
ronl. Jak się okazujc, każdy sposób jest dobry, aby podwazyć'
udlrny rajtl. Bo za taki Został uznanv przez obserwatoróu,' GKSS
i z_liv't clnikou'. Szczególnie chwalonv przez zalł'odnikórv byl
fakt. że w'czasie przerwy lł'Gródktr zawoclnikom wręczonrl ak-
tualne wyniki. To była reweiacja. A. Jaroszerł'icz por.viedział:

',;'}'c;]'ll2\7/l .soLłie, abv łlą ktł:!h'nt rujt|:ie byttl tcłk sprarrł'ttt itt-
farnlucjtt ": J. Landsberg'. ,,T-nulttct navl'i'qacljltie tł'rłsu, ule cl:'ięl-
ki tenlu ru jd by'ł btlrd.:o r''iekay,r'"'' T. Ciecierzyński'. ,,:nakonti-
ą' ru.jd :.ul'tjlt,ntl pod u,:glęclełil SpoflOllv-llt jcft i orgltti:ctL'l''j-
lt';lli' . l'łk wypowiadało się trzech nł.jlepszvch w '.Dzienniku
Polskinl''. ,'Motor" tez chwaiił rirjd za oszczędnośc i sprawntlść.
bił nawct brawo. Ch1'ba poczLrcie win-y Z.i bczpardonowc zdepta-
nie tlrganizaiorólv XXXIV Rajdr-r Polski oclezwa]o cię $' s|_rnlic-
niach redaktorów.


