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- ANDRZEJ JAROSZEWICZ i JA
USZ WOJTY A nie ukonczyla te

gorocznego Rajdu Monte Carlo
ajmtodszy nasz zesp6t w 41 RM

byf jednak niedaleko od wielkiego
sukcesu. Lakoniczna relacja An
dr eja Jaroszewicza z trasy poka
zuje, jak przypadek potrafi zniwe
czyc wysHe wielu ludzi, jak duz
od niego zalezy. Przegranym rzad-
ko udziela sle prawa gfosu. Sensa
cji i clekawoscl szuka sle wsr6
zwyclezcow. Jest to zajecie czest
zbyt pro tee

Korespondencja
z Monte Carlo

STEFAN KUBIAK

21 siycznia & ••_"'lIIae 1'7.56 start ze SiacJionu
Dziesit:eiolecia w Warszawie. Tlumy ludzi, entu-
zjazm. A my pelni obaw. Niby samochod ode-
brany kilka dni przed startem spisuje sie znako-
micie, jest szybki i zrywny, ale iali: dJugo wy-
trzyma? Wielka niewiadoma. Dodatkowych wra-
zen dostarcza goraezka, ktora wystapila pare dni
przed startem. Blyskawiczne leczenie, masy pro-
szk6w, ale mimo to czuj~ sie fatalnie. Jedziemy.

Do Olsztyna prowadzi Janusz. Pr6buj~ zasnae,
ale napiecie przeszkadza. Auto idzie wspaniale.

Przed Gdynia nagle zapala si~ lampka kon-
trolna ukladu oleiowego. Co jest? Sprawdzamy
na Punkcie Kontroli Czasu. Okazuje sie, ze pu-
scit tylny simmering. Wsp6lnie z Januszem za-
stanawiamy sie, co robic. Naprawa zajmie dwie
godziny, postanawiamy wiec nadrobic jak naj-
wiece] czasu na dojeidzie do Poznania i usterke
usunac na miejscu. Dziennikarze z radia obie-
cuja uprzedzic serwis w Poznaniu. Dolewamy
oleju i jedzierny. Dla nas rajd zaczal ste juz w
tym momencie. Na PKC w Poznaniu przyjezdza-
my 2,5 godz. przed czasem! Stacja obslugi juz
przygotowana. Janusz odprowadza do niej w6z,
ja ide sie zdrzernnac.

Startujemy do Wroclawia. W aucie podczas
naprawy uszkodzono licznik kilometr6w, pred-
kosciomierz i halde. Czyli nie mamy zadnego
wskaznlka przejechanej drogi. Na ulicach Wro-
clawia pech. Na skutek pospiesznego i malo do-
kladnego montazu skrzyni w pewnej chwili pu-
szcza specjalna zawleczka trzymaiaea lewarek.
Pelna rozpacz, gdy niespodziewanie zostaje z ka-
walkiem zelaza w reku. MoZliwosci naprawy -
zadne. Musi bye wymieniona oryginalna cz~sc. Za-
alarmowany Inz, Cendrowicz z FSO przywozi ill
wyjf;lll z zapasowej skrzyni biegow. Wymiana
i na PKC wjeWiamy "na zero". Umawiamy me-
chanikow na naprawe predkosciomierza i baldy
w Kudowie.

Na PKC w Kudowie przybywamy z dwudzie-
stominutowa nadrobka. Niestety mechanicy nie
sa w stanie zlokalizowae uszkodzenia. Zmienia-
my sle przy kierownicy i jedziemy do Brna,
Owacje i chyba najserdeczniejsze na cale] trasie
przyjeeie. Olbrzymie zainteresowanie naszym
Fiatem i gumami z Debicy,

{ Zmiana przy kierownicy i jedziemy do Wied-
I nia. Tankujemy paliwo i dolewamy oleju. Ze

mna niedobrze, wzrasta goraezka, zaczynajl\ sit:
slIne zawroty glowy. Pracownlcy ambasady pol-
skiej organizuja lekarstwa. Biore jakies tabletki
przeciwgrypowe i nasenne, oddaje kierownice
Januszowi. Spif; ~ godzin! Budze sif; dopiero we
Francji.

*

Przed PKC w Strasburgu pierwszy serwis
fabryczny. Wymiana oleju w siln,iku I jazda.
Rajd sie powoli rozkreca. Nadrobki sa juZ tylko
kilkuminutowe. Zaczyna sif; trzecia noc jazdy
non stop. Czuje sif; lepiej. Okolo dziewtatej rano
dojezdzamy do Castellane. Drugi serwis FSO.
SamochOd w pelni sprawny. Tankujemy paliwo
i znowu pech - zabraklo 20 Iitrow do pelnego
zbioroika. Mo~ bye klopoty. Tym b,ardziej ze
jesteSmy jui w Alpach. Na trudnych odcinkach
samochod pali nawet powyze] 30 Iitrew na sto
kilometr6w. Z powodu tloku (wszystkie Fiaty
przyjechaly prawie razem) nie wymieniamy gum.
Niedobrze. Rzeczywiscie, przed Col de Chateau-
neuf de Contes podczas jazdy z gory koneay sle
paliwo. 15 km jedziemy za darmo, tylko dziek]
uksztaltowaniu terenu. Ale co to za jazda na
wylaczonym silniku! Zaczynamy sie denerwowae,
bo jest to etap na sI><!.inienia.Wreszcie jest sta-
cja, lecz ponad kilometr w bok. Tankujemy,
wracamy i zaczynamy wyscig z czasem. Na PKC
wpadamy jak burza. Hamujemy tak, ze w6z sta-
je deba, spojrzenie na zegar ... przyjechalisrny
minute przed czasem. Oddychamy z ulga,

Ostatni etap do Monaco jedziemy wyjatkowo
szybko. Wedlug treningowych "przymiarek" po-
winnisrny sie na nim sp6inie minimalnie. Ta
swiadornose dziaJa jak najlepszy srodek dopin-
gujllC!Y.·Zerkam katem oka na Janusza. Min~ ma
nietega. Ale do Monaco jako jedyny z Polskich
Fiat6w nasz przychodzi bez spoznienia. Auto do
zarnknietego parkingu, Janusz cieka na pozosta-
lych kolegow, ja ide do hotelu i natychmiast za-
sypiam. Dopiero nastepnego dnia dowiaduje sle
o spoznleniach kolegow, Ale w takim rajdzie
jak "Monte" sa to sprawy prawie bez znaczenia.
W zespole radosc, ze wszyscy jadll.

Do drugieco etapu startujemy z treml\. Pierw-
sze dwa odcinki sa bardzo ostre, powinny bye
spore klopoty z czasem. Mimo to za granicami
Monaco' (na terenie calego ksiestwa .zabronione
jest dokonywanie napraw przez serwis i tanko-
wanie paliwa) deeyduje sif; na siedmiominutowy
posto]. Trzeba wyrnienic nakladki hamulcowe.
Jednak mechanicy z serwisu nle daj~ rady. Tak
sie wszystko pozapiekalo, ze w rezultacie na dal-
SZIl trase ruszamy "krzywym" autem, Rdy7. wy-
mlenlono nam tylko jednll przcdnlll nakJadke.
Zaczynamy sif; denerwowac, ponlewaz podczas
postoju wyprzedzilo nas wiele woz6w.

Po 15 km opetancze] jazdy doganiamy Marka
Varisell . Po 25 rdz dacezo llS
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Nowicldego. Na PKC dwie miouty przed eza-
sem. Mamy doskonale poznartIl ~ .Janusz
:'fktuje jak rnaszyna. Spokojny, wzbudzaj~cy za-
ufanie.

Z· Pont des Miolans ruszamy na tras4: pierw-
szego odcinka specjaloego (OS). .Jadt: bardzo
szybko w petoi opier3j4c sit: na opisie dyktowa-
oym przez .Janusza Wyprzedzamy kilka woww
startujaeych przed nami. Pod kooiec OS-u pasjo-
oujl4CYpojedynek z Renault-Alpine, ktOra nas
dogooila i·usilowala wyprzedzic. Na prostych nie
mielismy najmoiejszych szans •..ale akurat bylo
pelno ostrych zakrt:t6w. OdskoczyliSmy od oiej
Ita kiUaiset metrow. Na PKC wjeZdZamy na zero.

·Na tl'miie do<Montauban sluchamy Badia Mon-
te Carlo, ktOre bez przerwy nadaje rajdowe ko-
muniitaty. Mowil4 0 nas, JesteSmy oa bardzo do-
brej pozycji (oczywiScie na podstawie prowizo-
rycznych obliczeii) ....JedooczeSnie slyszymy 0 spo-
inieniach pozostalych kolegow. Ale wszyscy ja-
deb to najwazoiejsze.

Drugi os.: Tyro razem prawie caly po lodzie.
1;darte na trasie od Warszawy gumy nie zapew-
niajl4 'jui .odpowiednie] przyczepnoSci. Czas tro-
che gorszy. Z FiatOw wyprzedza nas Sobek
Zasada. -Podoieceoie. Rajd sit: jui naprawde za-
CZI4l. Na poboczu spotykamy samochody, ktore
z jakichs przyczyn nie mOM kontynuowac jazdy.
Cieszymy sie, Ze to nie my.

Na PKC przed Moulinoo serwis FSO. Zmiana
nakladek hamulcowych. Na prz6d zakladamy
uiywane gumy Roberta. S<i tepsze od oaszych.
MieliSmy w planie zmienid wszystkie, ale oie
udalo sit: nam nadrobie zamierzonych. 20 minut.
Na tepkim Sniegu i zdartych gumach bylo to nie-
moZliwe. Uzupelniamy ubytek oleju i jedziemy
dalej. Zdajemy sobie sprawe, ze od tego, czy
przejedziemy Pt:tl~ Moulinon - Moulinon zalezy
w1aSciwie wszystko. Jak na razie idzie doskona-
le, Konto spOznieii zerowe.

Start do OS-u na odcinku Moulinon - Burzet.
Popelniam pierwszy fatatny blad wynikaj<\cY
z braku ~oSwjadczenia. Podczas postoju wylll-
czylem dlugie swlatta. Tych kilka minut wystar-
czylo, Zeby szkla lampy ostygly. Snieg je tak
zakleil, Ze oic nie bylo widac. Caly odcinek spe-
cjalIiy przejechalismy na krotkieh. W efekcie -
'1 minut spOinienia.

W Burzet zadymka ~,Ze widae dalej nii
~3 metry. OS Burzet-Burzet jedziemy po
omacku, tyiko na opis. Spokojny glos Janusza
dziala jak fiolka ellenium. Obijamy sie 0 sniez-
oe bandy, bierzemy ostro zakrety, ktorych w ogo-
Ie nie widac, wreszcie utykamy w zaspie. Nie rna
szans na wycf<\gni~ie auta, Ale po chwili nadje-
idZaj& nastepne samochody i zatrzymuja sie, po-
niewaZ nasz zatarasowal waska droge. Blyskawi-
cznie WYPychajll naszego Fiata oa srodek, idzie-
my va banque wyciskajac z zeranskiego silnika
ostatnie poty, lecz mirno to na PKC w Burzet Ia-
piemy dodatkowo dziewiec minut. W surnie ma-
my ich szesnascie. W porownaniu do innych za-
109 jest to malo. Tym bardzie] ze wiele z nich
nadrabialo czas i kosztem wczesniejszych przy-
jazdcSw zarabialo karne minuty,



Do Moulinon jedziemy spokojule' wied~, Ze
JesieSmy na bardzo wysokiej pozycJL 14 km
przed PKC dochodzimy Opla Ascone, Usilujemy
wyprzedtic go, dajemy sygnaly swiatlami, ale
'rosbudztlfsmy tylko w kierowcy ducha sporto-
wego, bo zamiast zjechac na bok, przyspieszyl,

'usiluj~c od nas odskoczye. W chwilc: potem ku
swemu zdumieniu zobaczyliSmy przedziwny ta-
niec niemieckiego wozu, kilka razy zatoczyl sie
od bandy do bandy i wreszcie utkwil przodem
w sniegu. Zatrzymalismy sic: i widzac mala lu-
kc: kolo niego wolniutko usilowallsmy sic: przez
nia przedostac, W czasie tej operacji przednie
kolo wpadlo w jak~s dzrure. Okazalo sle, ie by-
Ia to metrowej srednicy studzienka odwadniaja-
ca, zasypana sniegtem i przez to niewidoczna.
Kolo wpadlo w nia cale i samochod opart sic: na
poc:Uodze.KI-:ska absolutna. Nie bylo zadnych
mozhwosc; wyciagniecia wozu z tej pulapki.
Prawie plakalismy z bezsilnosci.

Po jakims czasie nadjechal Rysiek Nowicki
i usilowal nam pom6c. Bezskutecznie. Dopiero
po godzinle udalo nam sie zebrae dwanascie
os6b i wyci~gn~c samochod, W ogole nie byl
uszkodzony. W minorowym nastrojupowleklis-
my sie do Moulinon.

Dla nas rajd si~ skonczyt.


