
Gu IEDY dziatracze Automobll_
ą ktubu Warszawskiego mówi-

li mi dwa lata temu, że wra-
ea na stałe ich sztandarowa im-
preza nie bardzo w to wierzyłem.
Drugl organizator Rajdu War-
szawskiegc nasz Botenta,t alTto-
chodowy FSO ciągle jeszcze wte-
dy nie wiedział co będzie produ-
Ilował. Wokół polsĘiej mcltoryza-
cji eiązyła jeszcze fafura o moto-
ryzacyjnym lobby.

Tetaz sytuaeja diametralnie się
zmleniła. Fabryka emochodów
Osobowych na Żeraniu wie, że Li-
een,eja nowego model,u samoeho-
du Jest Już przesądzona, że W tym
"roku konkretnie będzie wiadomo
co ża kitka lat pojawi gię na ila:
sz:leh drogaeh.
Tak wlęc po pięetu lataeh

przerwy i8 paźdgiernika pnrnktu-
alnie o goCzinie 15.00 z parkingu
sprzed gmaehu dyrekeji FSO na
trasę XlX RajCu Warszawskie8o
wyruszyła pierwsza załoąa (spc-
śród 65 dopuszezonyeh po baCa-
niach technieznych) Blrżei Krrrpa
l Pictr Mystkowski w ,,Renault
tl Turhoo'. Honorowym starterem
był I selrret:ąrz Komitetu V[atr-
szewskiego PUPR, ,eztonek Biura
PoEitycznego Marian Woźniak.

Fowrót rrw&tszawskiego*u
dia Kiero,wccrvł Olek Żyany poctaje
prognou ę pogody. Niestety warunki
Jazdy są i będą bardeo trudne. o,pałly
mżawki, rn ły ograniczaJące widejai-
ność. Tak Jest od tartu prawie ci,e
* 

}$i.*"u odcinek speejajny na IJe-
mo,wie. Tutg.i lvyznacu ono probę ly.y_
śeigową, Pierwsze z wycięstw"o Błażeia
Krusy i Piotra l}tystt<ow kiego. Ir}r
,,Benault 11 Turbo", choć nie tak efei<_
townie jak ,,Polonee 21000 Tul,+c" iyla-
fi&rre Bublewicza i Byszardr żv-
szkow klego Jechał najstruteezniÓJ.
Po tym O -ie ttłrorzy ię czołówi<e
rajdu. Opróez Już wymienionych " ątalłże Andraej Koper i Pawel przy-
b}r[skl. Jest J,uż nieste.ty pierwszy p-e-
chowiec teJ irnprezy. w samochadzie
,,F O 1600" Ity uafda Adamlrn i Mar-
Bą OziębĘ na drugieJ pętti wysiada

, silnik. Ta}< kończy rajd za}o ia z nu*
m rem i0.

Z Warxzawy prze?. Zalxroeżym za*
wodni,cy dojeżdżają do Borkówa n
drugi O . Mimo dobrego zabezpiecze-
nia przez organlzatorów tra y odcin-
ków specjalnych zdarzaJą się nieptze-
widziane ytuacje. Jadący z nr 1 Kru-
pa ściga się na iym odclnku g... d ro-
ma końmi, które wypadły nagle z
pobliskictt lą'k"

Czwarty odcinek,pecJalny Płocicz-
no -- Gutowo. Tutaj powiększa prze_
wagę prowadzący w raj,dżie M. . Elu-
btewlca. Na. Z2-kilometrowej próbie
.,zarobił" 5? seĘund nad A. Koprem
i aż t minuty t lB sekund nad B. Kru-

Na starrcie zja,wiła tĘ niemal eala pĘ_.,

eńńwr<a ra:abvivcń -XjeiówcOrr; o- 'Ć'odzlna l w fioey. W Rybnie prawie
próez l ,rupy 

"i 
MyŚtgowskiego, Marlan dwugodeinna przertl/a q rdjdzie; ?a-

bubterviez- i Ryszard źyszkoln,slri z,a'- wodnicy mbgą odpocząć po mor{er-
siadaj ący w falrrycznie przygotow&- czej walee. _ Meeh_anicy ?, serrrrisów
nym -irótotyoowym .,polonezle 2000 majl natomia t_ _pełne ręce roboty. W
Tirrborr, An,drzeJ Koper i Krzysntol ,,Polonezie" Bublewleza trzeba Faprą-
Gębo,ry3 lv ,rTlenault- 11 Turł}o". _Są uriq, skrzynię biegów. Wyskakuje
tatże ieey zńani zawodniey jak Wik- ezwórka a piątego biegu w ogóle nie
tor polalr z jedyną pilotką 'Malgosią ma. Fabryezny serw!,s FSO jest jair
Bo.iarslrą (,rTalbot Ttr"), I'awel Przy- zwykle znakomieie przygotowany.

lórrez 3000,rr, A.ndrze.| Witkgwicz :- chodzie, 'o_pra sprawdzić trzeba 8aż-
An,drzej rdiczyńslri (l,euai 80 Quat- nik. Właśnie on stał się p_rzyezyn_ą
tro,r), 'Mariusi 

I ,ostfńak Marek gtraty , czdsu na ł O -ie, W innyeh
smoibe 1,,Ład8 nfiTx 1600rr) Czeslaw maszyna.eh wymiang .ĘÓt,_ _naprawy,
Ż*aviówirÓz _ Tarleusz t{ióezeryńsĘt ury_Łaqg .hapulcowych. klocków.
1.,Łida 1sc0,,) a także dwaj zaryodni- "W,_Rybnie .t_raqygłjnie JąĘ w _Ę9:
*i r<s ,,Mariton,, Andrzei" Lubiak - przedniqh R?j+ach Waqsąawskich F O
Ńiaeiei 'wisławski fabryezirie przygo- półmetek teJ iqB_rezy. Czas yviĘe na
to,wanym ,rFiatem ,126pr i startująey proyJzory_cune obliezenia eza_sgw. Pró-
suż pi raz'ia w naj,ozie trVarszawskim pądli na,dal M. Bublewlcz. Ma 49 se,'b,Śo'iw"relr Ryndali z pilotem Anclrze- kund przeryagl nad Ą.. KopTetn. ryp
jerąr MacieJcws*im (łrŁeda t600"}_. Na |rz_ee_le m!ęjs,pe .wychotli . załoga W.
Śtarcje zabrakł.o ty_lkb dwóeh utytu_ Polalr - llt. BoJarska. Do,piero czwar-
ło,rvan5rgh zarvodnikix,v Bogda,na Wo- ty Jegt B. Kllpą Rozmavriam z za-
t"o"wiaia i Ryszarda Granie}. ' wodnikaml ,,Mafato,ntl".. łlareŁ Eyn:' Tra a rajdu liczy ?B,. kń l wle,dzie dak twierdzi, Że Jest njeŹle._ W _sweJpo dro,3;acń i dtrńtach leśnych czte- klasle, w _ktg5ej_Je ! jego najgroŹniej_-
ieclr r,vojewcclztw: stołbeznego, eie- szy,rywal M. Bublewicz zajmuje II
ehano1vskiego. toruńs}iiego i olsztyń- mlejsce. Jak zwykle qpalow^any. pIą-
ix;*go. ,}edńa irzecia traŚy to odeinki wig flegmatyczny_ Arrdrze_J Lrtbialr
Śpec,ił.tne, .}est ich 24 o łącznej dlu- mólvl krótlro! 1_1T Jęsl bardzo Ślisko.

po tt,łtli:l{lf lv zyscy są zgodni tak, aby ukończyĆ ra!,d, albo rYzyko-
trasi; -iłsi i.ardzo tr1_1dńa. Cdeinki , - wać 1 wylądo,waĆ gdzieŚ \,v rowie.
eJalna sz},b}iie, pref erująee amocho- P_rzyjmę na _drugi e_!ąp ehyba .to
dy sitne" w dniu startu * eudlr jl Rą. sle w ze roswiązan|e. ll{le$, że y te|

śŁłw i fro,*J ł!Łir c"fi N 2 r" Y, 85
i,

chwiti dzielĘ rnnie sei<undy od nai*
gro,firiejszych rywali w ktasje B,ołrertg
Kępki i Wieslawa Cygana. naid War*
,szaiĄ. ki jest Jedną z elinrinacjl mi*
strzostw Polski. Czeka ,na jeszcze
iedna intpreza, Rajd .,!śorm.oratla''w olsztynie." Pilot A. Lubia}ra Ma-
ciej Wisla,wstti popiera \I/ego kierow-
cę" Zobaezyez * mówi - ci ktÓrzy
będą ryzykowali mo8ą do końca nie
doJechać. Czasaml trzeba odpuścić...

P_o prawie dwugodzinnej przerwie
znów warczą motory. FluszaJą. po-
śród 65 zał6:g, lctóre Wrrutartowaty
sprzed budynku_Fabrylcl amochodów
666 6nfych n.ą Żeran,iu na tra, ie i t
ty}lto 46" l{le Jgdą Już taey znanl kie-
fowcy jak L. Or.l ki 1rovollrswłgenGolf GTI"), P. Przybylski 1orPolonez
P00o''r, A- Wiflrowlez (rrAudi 80 Quat-tro" e, Je,dyne auto napędzane na
czt,ery ko.ła} i J. zerla (,,F o 15o0'n} .

Po kitku k,oleJnyetr odeinkach spę*
ejalnych końeey dwukro,finie dashu-jąc ,,Fiat !96p" u numerem tartowym
S3" Załoga enarzej , zyJkowski i An-
drzeJ Martynkin na szczęście Ę,Vcho*
dzą bez obrażeń.".

Już prawńe 16 godzin ą na trasie
uezestniey rajdu, przejechali ponect
{00 kilometrów" Nadgl tnglisto, siąpi
mŻawka, nawierzehnie dróg są ślislrie.
Po 1{ O -ie zmientla się nieco 9-
tuaeja w clzołówee raldu. Obecrnie Ra
prowadzenie wyszla zaloga A. Koper
- K. Gęhorslrl. Na drugirn rniejscu
B. llnupa - P. ltlysttovstri. Dopiero
na {rzecim mieJseu M. Bublewiaa -B. źyszlrowslri. Tuż ża prowadrącą
trojką VY. PolaB -- M. BoJar t & g naptątej pozycji C. ZadygorBiez - T.
Wieezeryńslri.

Na 20 odcinku specjalny,m w No*
wyrn Utieśeie Lu,bawskim wycoftlje się
Jeden z faworytów tej imprezy Elłą_
*el KrlBa. Defetrt ,rBenaułt 11 Tur-
6olr J t zbyt poważny, by kontyrruó-
wać jazdę. Z.nów zmńenia się ezolóul-
ka rajdu. Po 20 O _ach nadal pfowo-
dzi eało ga z nr, 3 A. K,*per - lL Gę-
borys przed M. Bublewiezetn. Na trze-
eie mieJr c wyehodzJ M. KostrzaB -M. motlec. Czwarte miejsee utrzymu-
te lr. Polak _ M. BoJarilka. Ale nie_
stety tylko do kolejneJ próby. Ęa od-
cinku speejalnym. Gutowo 1- Plóeiez-
no na o tatni,m zakręele, lch ,rrTallrct
TI" ląduje w polu.. Tracą wiele e-
kun,d. Po tym odqinku ą na 28 po_
zy,eji...

, Po prawle Z0-godztnnel . leździe tD -
. ta raidu. Pierwsza za'ł.oga Marian Btt-' blewicz i Ryszard Żyszkowskt w żó!-
tym ,,Po} nezie 2000 Turbo" podjeż-
dża na końiowy punkt kontnolt^ c?,a-
su. Minutę potem -rrBenautt 

11 TurboD
Andrzeja Kopra i Krzysztofa Gębory-
&, zwyeięzcy XIX RaJdu War zaw-

skiego F-So. Za nlmj. na podjazd
wjeżdżają koleJni zawodnley.

I!fimo ogr,omnego zmęczenia udaje
rni się namówić Andrzeja Ko,pra i
*lariani Bublerylcza na krótką toz-
mOwę.

- Paqle ArolnzeJu 
'gL 

DrB ccełlrtrł r$lnt ._ż}i ,

* Itajd Waxeławsi<i był eaw, ze bar-
dzo trudną i,mprezą. Ten także. Zróż-
nicorvana nawierzehnla odginków , 8-
cjalnyoh wyma,8ała od kierowców, pi-
lotów i serwisu cluże6o wy,siłku" po-
goda także deła ię n,arn we a:raki.
lFrzeba było tvięe Jeehać bardzo |l_;
ważnie,, kontrolując jednoeześnie F9-
wali. Tym r8uern wraz z Krżyśkiern
Gęborysern wyszltśmy t" tej ".alkirwycięsko.

- Panrie Marlanle pnzyżwyealliśmy
się do tego, ź;e ng Brajowych rajdach
zŁloge Bublewic, - żyszkowski wy-
tryw8"..* Przede wseystkim gratuluJę ty_m,
ktÓrzy nas pokonali. Myśmy ehyba
tym razem,nie mieli seczęścia. Na je-
dnym 7" odcinków sBecjslnych ulg-
padły narn dwutrrotnie przewody wy-
sokieg,o napięeia. Kosztołpało -to ną
ezte,ry i pół rninuty straty. cheiałem
to odrobić ?,e wszelką e ttę na kolej"
nym odcinku speejglnym Gutotvo
Ploeiczno. Fostawitiśmy na jedną t<ar-
tę. Na mo tek Jsk to slę mówi !1,
na zym rajdowym Językll * zameldo-.'.lłaląm ię w granicach t0 km/godz.
Nasz ,,Pcrl,oneu'o wyskoezyl bałlzo,
barrlzo da,letro. Zrnieściłem ię na
szeeęście na drodze, ale Fosztem- Jed_neJ opony. Opona nie /$trz;lrn615 u-
derzenia. Musteltśmy na ł;yclrmiast
zrnienić t<oło, ale kosztowało to !1.as
n& tępne d,wie minuty. Musieliś,my
więg tym razern zadowo{ić się drugiń
rnleJscem. A vrs4retko d,odaje hy-
szgqd_ ż3lszkowski - zaczęło si{ na igodeinku pecia,lnjltTl...

Fo,dehodei do'nas trnż. Jacetr Bartoś
czel tan..rycaneJ załogl tr'sO.

- Parie lnżynlerze ,rPolonez U000
Turbolł 

'us 
zdal egzamin na kraj,o-wych lmpreeach raJdo*yeh. Ten Śa-

moelród się gprawdza" CÓ wtęc date ?
- Naszym zadaniem je.st do końca

dopraeować korrstrukcyjnie ten sam,o_
qhód, dokończyć program badawezy.
Chcielibyśmy homologować samochódby mQc ;,tl.irrn , tartować Już nie tylkow rajdaeh kraJowyeh o mistrzoŚtwo
Polski, ale również w rnrielkich tm$re-
zaoh mtędzynarrodowyeh,

I o tatnl mily atreent te' funprezy.
Nagrody, puehary | dyplo,my dte zrwy-
cięzeów qłłówno w BtasyfikacJi gene-
ralneJ XIX RaJdu Warszanrskiego F o
lalr ! w posrczególnyeh lrlasaeh. W s&Jli lrinoweJ FabryBi arnoelrodów oso-
bowyeb licznle zebranl ympatycy
portu samochodołrego oklaskiweli

bohaterów warszawltktego raidu, któ-
ry main nfizteię powróeil na tale dokalenda'"""'#Xiif,li'"Ł Si*o ,.t

A o.to ofieJalne wynikl: I mlejsee A.Koper - K. Gębory (,rBenault tlTurbo"). Ir - , M. Bublewtez - B.
żyszlrowskl (rrmlonez 2000 Trtrborr).
rlr - M. KostrZak - M. motee {rrŁe.da MTx 1,600"). Dwle zelogl K r,lrra-
xaton'': M. Ęynda,k - A. Macieiewskl
(,rl,ada 1600'') zaJęta w grupie B Klasa
3l II mielsee a Ai Lubialc - M. wi-
slaws,kl !,flat_lzĘ':) w gir gle A, la-lr tl $rtl. lll nloJrct -


