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XXXII Roid Polski

Pod względem organizacyjnym o XXXII
Rajdzie Po-lski niewiele nowego da się po-
wiedzieć. Rajd robiła ta sama ekipa
i u,szystkie kluczowe lragnlenly organiza-
cyjne zostaly powielone z troską o ich do-
skonalcnie. Prace organizacyjne rozpoczę-
to już w sierpniu I97 l r.. prowadząc je
równolegle zpracami likwidacyjnymi
XXXI R.ajdu Polski. Protektorat nad
XXXII Rajdem Polski objął Prezes Rady
Ministrów PRL Piotr Jaroszewicz, zaś
w Komitecie Honorowym znalazIo się
szereg osobistoŚci, jak: Minister Przemy-
słu Maszynowego T. Wrzaszczyk, Mini-
ster Przemysłu Chemicznego J. olszew-
ski, Przewodniczący GKKFiT Wł. Ra-
czek' a także wielu innych dygnitarzy ad-
ministracji państwowej oraz' zarządzanta
przemysłem motoryzacyjnym ipaliwo-
wym. Komitet organizacyjny liczył 33
osoby, a w organizacji brało udzial 900
dztalacz,y, w tym 620 komisarzy z auto-
mobilklubów wspólpracujących na terenie

Automobilklubu Sląskiego, Automobilklubu opolskiego, Auto-
mobilklubu DolnoŚląskiego, Automobilklubu Nowosądeckiego,
Automobilklubu Rzeszowskie_eo. Na długo przed rajdem, bo juz
w styczniu 1972 r ', gotowy był c7'tetojęzyczny regulamin XXXII
Rajdu Polski, który rozprowadzony był podczas Rajdu Monte
Carlo. Wydano informator, p|akaty, a Biuro Prasowe już tydzien
przed Ądem wydawało komunikaty. To, ze prasa mało uwagi
poświęcała zawodom, spowodowane bylo gorączką olimpijską _

wlacomo * były to sprawy bardziej interesu.jące społeczeństwo.
Zapewniono dla rajdu wojskową łączność radiową (na terenie
wlljewództwa katowickiego i wrocławskiego). Pomiary czasu
prowadzono na nowej aparaturze firmy ,,Longines", a wyniki
obliczano na rnaszynach liczących. Warto spojrzeć' jak wygląda-
ły wówczas dostarczane zawodnikom notatki nawigacyjne.
ograniczone jak na ówczesne czasy nakłady na organizację
wspierał przemysł oponiarski' zjednoczenia i przedsiębiorstwa
przemysiu motoryzacyjnego oraz naftowe-go. Baza rajdu znowu
mieścila się w pawilonie KS Cracovia, tam też zainstalowano
ambr-rlatorium lekarskie, a staL'je Pogotowia Ratunkowego na tra-
sie obstawiały odcinki prób sportowych. Do Jury wYznaczonego
przez ZG PZM 'y obsadzie Bolesław orliński (przewodniczące-
go) Jerzy Szynraniak (sekretarz), Jacek Scżyński (członek) za-
pfoszono z głosem dclradczym przedstawicieli państw. któiy'ch
zawodnicv zgloszeni byli do rajdu. Do Krakowa przyjecliali ob-
serwatorzy FIA nrający za cel ocenę walorów sportowych i olga-
nizacyjnych rajdu pocl kątem możIiwości zorganizowania
w l973 r. El. Rajdo,'vych Mistrzostw Swiata Producentów
w Krakowie. Mając to na u'"vadze, Komandor J. Sożyński i wice-
komandor ds' sporttlwych K. Czekaj, na wiele miesięcy przecl
rajdem komponowali starannie trasę XXXII Rajdu Polski
(tbt. l9). W tym przypadku zeszłoroczne 2210km trasy i 305 km
prób sportowych nie wystarczalo. Nalezało też spełnić waruI-tki
bezpieczeństwa wynikające z szybkoŚci i rÓwnocześnie nadać
trasie tak atrakcyjn1' charakter' aby sclekcja teamów fabryczrrych
była skrrteczna i oddająca prawdziwą wartość samochodów.
ozywieni tynri intencjami J. Sozyński iJ' Czopek w wielokr'ot-
n1'ch wypadacłi na trasę starali się utralić w gusty komisarzy
FIA. Inne spra\Ą'y tez starano się wznieść na taki poziorn, aby
zrobić dobre wrazenie na obserwatoraclr. ostatecznie trasa rajdu
wynosila 2620 km i składała się z dwóch etapów, rozdziclonych
6_godzinną przerwą w Krakowie' w czasie któĘ moŹna było
zabrać na pół gc'lciziny z parku zamkniętego samochód w celu do-
konania czynności serwisowych lub napraw. 40 odcinków spe-
cjalnych' 2 Sg' 2 Sp o lącznej diu_gości 5l6'5 krlr' oraz 58 PKC _

oto3aki byl XXXli Rajd Polski' Srednia przejazdu wynosiła 66'6
km/h, ale nie była jednolicie rozłożona na caiej jeźdzte okręznej.

Fot. I8 A. N y-tko na ,, Kocierzv- " w XXII Rajdzie Pol.ski - 1972 roku, fot. R. Magiera (r.e r.bioru
R. Ma.qier-r")
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Fot. 19 Mapa trasy XXXII Rajdu Polski (Arch. A. Krakowskiego)
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Twórcy trasy mieli świadomoŚć konieczności zróznicowania
szybkości jazdy obężnej, w zależności od terenu, natęzenia ru-
chu i pory dnia. Spełnili te zalożenia,,,poganiając rajd" w porze
nocnej na terenie o małej zabudowie. Dbałość o bezpieczeństwo
i spokój, Ze strony nieprzychylnych rajdom zdeklarowala się np.
w czasię prz'ejazdu z PKC w Wieliczce na Stadion GTS ''Wista"
z' szybkością 39 km/h (20 minut). To był bardzo lużny czas prze-
jazdu w tanrtych latach. WyobraŹcie sobie państwo ten sam prze-
jazd w połowie lat 90' - jest niemożliwy nawet przy podwojeniu
czasu w godzinach np. 13,20 - l3'40. Większośc' OS_ów prze-
jeżdŻana była dwukrotnie, a nawet tlzyklotnie jak: Zegocina _
Mlynne i Limanowa -Zbludza.

XXXII Rajd Polski wyrózniał się od tych z przyszłości wy-
jątkowo starannym przygotowanie, miał tez inny wyróżnik w ilo-
Ści startujących - 107 załóg bylo rekordem, dotychczasowej hi-
storii powojennych rajdów. Dobra obsada zzagranicy sprowa-
dzała się do znanych nazwisk w załogach R' Pinto _ L. Macalu-
so (I). L. Trombotto - M. Enrico (I) (fot. 20) we Fiatach 124 Spy-
der, W. Rehrl - J. Berger (RFN) w Fordzie Capri2,6. A. Ferjancz
(H)' P' Petkow (BRI-). Najlepsi Polacy zS. Zasadą (Porsche):
A. Smorawiński (BMW Alpina)' Bachtin, Komornicki. Nowicki
jechali w Polskich Fiatach. Już przed rajdem Wlosi rozpoczęli
grymasy sugerując, że rajd przygotowany jest dla załogi w szyb-
kich autach (S . Zasada), potern zaś gdy z powodu roznlycia pr'l'ez

wodę (znowu te opady) skrócono niektÓre
szutrowe oS_y stw'arzali atmosferę. że bę-
dąjechac pasywnie, protcstując w ten spo-
sób przeciw .,gospodarskim'' zabiegom
or_eanizatorórv Gdy ruszył rajd' jak gdyby
się przeprosili i objęli prowadzenie. nie-
Stety na krótko, bowięm juz na oS_3
L. Trombotto fatalnie wylec:iał Z trasy, ko-
ziolkując pięciokrotnie' Kiedy wSzyScy
obserwatorzy zamarli z' wrażen\a. piiot po
wygramoleniu się z auta rozpoozął..- ro-
bienie zdjęć palącego się samochodu! od-
padli z rajdu Bachtin, Komomicki, No-
wicki. nie wiodło się S. Zasacizie, był na
dalszym micjscu. Powiększała się strata
do Pinto. Rehrla. a nawet do A. Smora-
wińskiego" który jechal znakomicie na III
rniejscu. Czas był już ostatrri. by przypu-
ścić atak, sprzyjały temu asfaltclwe równc
nawierzchnie oS_ów, do takich należal
,,Salmopol". o oto stalo się. Niech zdjęcia
zaświadczą o ,'anatomii" tego ..dzwontl"
(fot. 2 i .22.Ż3.21,25,26).

Po I etapie na przer\Ą'ę wjechało tillko 50
samochcldów. Frowadził R. Finto. A. Smo_
rawiński był na trzeciej pozycji. okazja na

F'ot.20 Sturtuje L.I'rotnbotto XXXII Rujd Polski - 1972 r.,fot. B. Pittsknski (Arch. A. Kra'
kowskiego)
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Fot. 27 Zvrycięzce XXXII Ra.jdlt Polski
(ze zbioru R. Magiery)

1972 rok R. Pinto na rrasie, for. R. Magiera

życiowy wynik wydawała się realna. Zaatakowal więc od począt-
ku II etapu, ale wyleciał z trasy i stracił bardzo duzo. Rajd wygrał
R. Pinto (fot. 27) przed W. Rehrlem, a na ItrI miejscu niespodzian-
ka: Stasis Brundza - Litwin w Moskwiczu 412. Kto jednak wi-
dzial ,,spadanie" Moskwicz a na zjeździe do Zegociny 

' 
nie dziwił

się pozycji Litwina. Auto, pozbawione skutecznych amońyzato-
rów, podbijane na nierównościach drogi' rozkołysane jak galare-
ta, zdarza|o się, że miało kontakt z drogą tylko jednym przednim
kołem. Te.n prze1azd był niesamowity, na granicy szaleństwa. Ta-
ki był Stasis Brundza. Zzawodntkow krakowskich najlepsze
miejsce: X zaję1a załoga J. Dobrzański - Ryniak. Sukces odniósł
też A. Nytko zJ' Clrnrie]ewskim w Sktldzie 110 L, zajmując II
mie.jsce w klasie, przed Duńczykami w Datsunie. Z wielkimi sta-
raniami przygotowane zakończenie rajdu w kinie ,,Kijów" nie
udało się totalnie. Trzeba było w poŚpiechu opuścić salę pod na-
porem widzów seansu filmowego.


