54. Rajd Polski
----------------------~------------------------~------~
Gdy w 1921 roku grono entuzjastow motoryzacji zorganizowalo Rajd Polski, nikt nie przypuszczal, ze stanie sie on jedna z najstarszych tego
typu imprez na swiecle, Na 450-kilometrow'l trase wyruszylo szesciu zawodnikow, a zwyci~zc'l
I Rajdu Polski zostal Tadeusz Heyne i jego Dodge. Rajd rozwijat sie, stawat sle coraz dluiszy,
coraz trudniejszy i coraz bardziej znany. Na starcie zaczeli sie pojawiac zagraniczni kierowcy Niemcy, Wlosi, Austriacy. Mimo tego, w latach
1931-36 nastapita przerwa w organizacji rajdu.
Do ostatniego przed wybuchem wojny, noszacego miano Grand Prix Polski i liczaceqo 4,5 tysiaca kilometrow, wystartowalo 63 zawodnikow. Nie
prowadzono wowczas klasyfikacji generalnej,
wi~c zwyciezcow byto czterech - Ghisalb (Fiat
1100), Grossman (Citroen), Pronaszko (Renault)
i Merek (Chevrolet).
W dwa lata po zakonczeniu wojny, 46 kierowcow stanelo na starcie Rajdu Polski, w nastepne] edycji rozegranej dwa lata poznlej [uz osierndziesieciu.
Niestety, kolejna przerwa potrwaia do 1954 roku. Rok wczesniej
ustanowiono
rajdowe mistrzostwa
Europy,
kt6re staly sie jednym z czynnik6w sprzyjajacych rozwojowi
rajdow samochodowych.
W ich sklad wchodzilo kilka najbardziej znanych imprez - miedzy innymi Monte Carlo
i RAe. Od 1960 r. elirninacje stanowil takze
wysoko oceniany przez FlA, Rajd Polski.
Przyjezdzaiy tutaj i wygrywa!y najwieksze
6wczesne slawy - Eugen Boehringer, Rauno
Aaltonen, Tony Fall. Swoje pierwsze zwyciestwa odnosil w tym rajdzie Sobieslaw Zasada.
Rajd uwazany by! za jeden z najtrudnie]szych w Europie. Kiepska nawierzchnia drog,
najczesciej nie sprzyjajaca pogoda, wysokie
przecietne zmuszajace zawodnik6w do maksymalnego wysilku sprawialy, ze do mety dojezdzalo niewiele zalog. [ednak zar6wno poziorn organizacyjny,
sportowy [ak i obsada
rajdu byly bardzo nier6wne - czasem plejada
gwiazd, innym razem tylko kilka glosnie]szych nazwisk.
W 1973 roku utworzono mistrzostwa swiata, do kt6rych zaliczono i nasz Rajd Polski.
Niestety, stalo sie tak tylko jeden raz, Byl on
chyba najtrudniejszy
w historii polskich ra]d6w. Wystarczy powiedziec, ze do mety - mimo nie najgorszej pogody - dotarlo tylko
szesc zalog, z czego sklasyfikowano
trzy,
w tym Macieja Stawowiaka i jana CZYZyka
w Pol skim Fiacie 125p. Wygrali Achim
Warmbold
i Jean Todt (Fiat 124 Abarth)
obecny dyrektor sportowy Ferrari w F-l.
Do 1974 roku rajd bazowal tradycyjnie
w Krakowie. Niedociagniecia
organizacyjne

sprawily, ze przeniesiono go do Wroclawia,
gdzie Automobilklub
Dolnoslaski pozostaje
do dzisiaj jego organizatorem, a trasa biegnie
wyiacznie drogami Dolnego Sl(lska.
Do 1980 roku Rajd Polski zaIiczny byl do
mistrzostw Europy z najwyzszym wspolczynnikiem 4. Na starcie pojawialo sle zawsze kilku kierowc6w z czol6wki europejskie]. [ednak kryzysowa sytuacja w Polsce spowodowala, ze przez kilka lat impreza w og61e sie
nie odbyla. W 1984 roku nastapity pewne
modyfikacje, gl6wnie spowodowane
klopotami paliwowymi. Rangi rajdu nie udalo sie

utrzymac. Dopiero dzieki staraniom nieodzalowanego
prezesa
PZ , Romana Pijanowskiego,
w 1989 roku odzyskalismy najwyzszy wsp6kzynnik
- te dwudziestke Wroclaw utrzyrnuje do
dnia dzisiejszego.
Utarlo sie przekonanie, ze bez
wygrania Rajdu Polski trudno
zdobyc tytul mistrza Europy, Potwierdzaja to zwyciestwa Eugena
Boehringera (1962), Rauno Aaltonena (65), Sobieslawa Zasady
(67, 71), jean-Claudea Andrueta
(70) czy Rafaele Pinto (72), az po
tytuly Roberta Droogmansa, Piero Liattiego, Erwina Webera czy
Patricka Snijersa. Najwiecej zwyciestw odniesli w naszej koronnej imprezie samochodowej
- Sobieslaw Zasada (4), Antonio Zanini (3)
i Robert Droogrnans (3).
W ostatnich latach organizatorzy borykaja
sie z licznymi klopotarni (glownie, ale nie tylko finansowymi), przez ktore tegoroczna edycja stala nawet pod znakiem zapytania. Jednak przed nadchodzaca
reorganizacja
mistrzostw Europy, Rajdu Polski nie moglo zabraknac w kalendarzu.
Robert Magiera

