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W imi, pokoju. .,.
IprZYJaznl
Mi~sona kartki, guma balonewa.Donald"
c:z.ywoda z saturatora - to wszystko kojarzy nam
si~z minionym ustrojem politycznym. Komuna
odclsnela swoje pietno rowniez na rajdach.
Sztandarowym cyklem w demoludach byt Puchar
Pokoju i Przyjazni. Dla jednych zaqraniczne wojaze
stanowity okazj~ do konfrontacji z czotowymi
zawodnikami z Czechostowacji, Butgarii czy ZSRR,
a dla innych byty szansa na ubicie intratnych
interes6w. flTekst: Grzegorz Chmielewski, Janusz Szymanek

InnySwiat
W okresie socjalizmu blok wschod-

ni byl mocno izolowany od reszty
Europy, zarowno politycznie, kulturo-
wo, jak i technologicznie. Pod koniec
lat szescdziesiatych w naszym kraju
produkowano Warszawy i 5yreny,
a licencyjna produkcja Polskich Fia-
tow 125p byla w powijakach. W NRD
z tasrn fabrycznych schodzilyTrabanty
i Wartburgi, w Czechoslowacji 5kody
i Tatry 603, w Rumunii Dacie (licencja
Renault 12),w Z5RRMoskwicze, Wolgi
i Zaporozce. Ruszala rowniez produk-
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cja Ziguli/tad (Iicencja Fiat 124). W
Bulgarii krotko trwal szczqtkowy
rnontaz aut Bulgarenault, a przy okazji
rajdowych Bulgaralpine (gotowe auta
z Francji ze zmienionym znakiem
fabrycznym).

Siedem krajOW
Forpocztq Pucharu Pokoju i

Przyjaini byly trzy lub cztery rajdy
noszqce te sarna nazwe. Pierwszy z
nich odbyl sie w 1960 r. i prowadzil z
Moskwy do Pragi. Wygraly wowczas
czechoslowackie 5kody Octavie
T5. Pucharowe zmagania zaczely
sle siedem lat poznie]. Poczqtkowo
rozgrywano je prawdopodobnie
tylko w wysciqach plaskich i kartin-
gu. Jan A. Litwin w swojej kslazce
"Wspolczesny sport samochodowy"
podaje, ze od 1967 r. odbywal sie
rowniez .Rajdowy Puchar Przyjaini
- mistrzostwa krajow demokracji
ludowej". Niestety imprezyztamtych
lat rnaja bardzo slaba dokumentacje.
Poza listq poszczeqolnych imprez

zaliczanych do tego cyklu brakuje
informacji 0 zasadach, punktacji i
wynikach. Nam udalo sie odtworzyc
liste zwyciezcow w klasyfikacji dru-
zynowe] i indywidualnej dopiero od
1973 r.W rozgrywkach stosowano tez
rozne nazwy - Puchar Krajow Socjall-
stycznych, Puchar Krajow Demokracji
Ludowej czy wreszcie Mistrzostwa
Kraj6w Socjalistycznycb.

W mistrzostwach d ernoludow
startowaly reprezentacje Bulgarii,
Czechoslowacji, NRD,Polski, Rumunii,
W~gieroraz Z5RR.Kazdy z krajow byl
organizatorem jednej rundy w sezo-
nie. W Bulgarii byl to Rajd Zlotych
Piaskow, w Czechoslowacji kolejno
rajdy Weltawy, Nitra, Tatr, 5zumawy
i ponown ieTatr.W NRDdo rozg rywek
zaliczano rajdy Pneumant, Wartburg,
5achsenring i Wismut. W Rurnunii-,
stalym punktem pucharowego pro-
gramu byl Rajd Dunaju. NaW~grzech
przez rozgrywki przewinely sie rajdy
Cordatic, Volan, Taurus, Mecsek
i Mogurt/5algo.



Poczqtkowo nie rozgrywano rund w ZSRR.W
1973 r. wlqczono do cyklu Rajd Rosyjska Zima,
zastapiony pozniej przez rozgrywane w Estonii irn-
prezy noszace nazwy Baltyk, Sojuz iTartu. W naszym
kraju do Pucharu wliczano Rajd Polski, przy czym z
uwagi najego przynaleznosc do mistrzostw Europy
rywalizacja dernoludow najczesciej obejmowala
tylko pierwszyetap.W 1981 r..Polsklrrue odbyl sie z
powodu kryzysu politycznego, aw latach 1982-1983
nosil nazwe Rajdu Pokoju i Przyjazni. Ze wzqledu na
stan wojenny impreza nie miala wtedy statusu rundy
mistrzostw Europy.

Czym bytPuchar?
Przy 6wczesnej izolacji politycznej tylko nieliczni

zawodnicy mieli okazje do startow w imprezach za
zelazna kurtyna, Dlatego tez nawet zawody w demo-
ludach byly szansado konfrontacji z zagranicznymi
kierowcami, poznania kawalka swlata i nowych tras.
W wielu przypadkach udzial w rajdach byl jednak
tylko przykrywkq do wyjazdow, podczas kt6rych
przelamywano mono pol niemrawego handlu
zagranicznego ...

Poczqtkowo nie bylo ograniczeri sprzetowych,
Zawodnicy mogli startowac dowolnymi sarno-
chodami. Z czasem wprowadzono jednak limit

jednego auta zachodniej produkcji na ekipe
narodowq.Od 1985 r.w pucharze rnozna bylo star-
towac jedynie samochodami produkcji krajow
socjalistycznych. Czesi i Siowacy mieli bezposrednie
wsparcie zaklad6w Skody, ktore po mistrzowsku
potrafiiy przyqotowac samochody. Podobnie bylo
z enerdowskimi Wartburgami i Trabantami - mimo
archaicznej, dwusuwowej techniki fabryczne auta
jezdzity jak rakiety. Zesp61 radziecki (qlownie Mos-
kwicze i WoIgi, potem Ziguliltady) przygotowywal
wzorce rajdowek w firmach tuningowych w Finlandii
i Wielkiej Brytanii. W ten sposob dowodzono wyi-
szosci radzieckiej techniki oraz ideologii i polityki
gl6wnej siiy swiatowego postepu, Ekipy serwisowe
dysponowaiy clezarowkarni techniczno-warsztato-
wymi Armii Czerwonej! Bulgarzy korzystali ztad (na
oqol doskonale przygotowanych w litewskiej firmie
VFTS lub czechoslowackiej Metalex). WE;grzymieli
do dyspozycji Skody, tady oraz Moskwicze. Rumuni
jezdzill skromnymi fabrycznymi Daciami, z reguly
zamykajqcymi stawke,

W przeciwieristwie do wspomnianych ekip,
majqcych profesjonalne zaplecze techniczne
(rnoze poza rurnuriska), Polacy najczescle] star-
towali jako .pospollte ruszenie". Dose rzadko i w
ograniczonym wymiarze mieli wsparcie ze stronyj
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FSO. Reprezentacja firmowana przez
PZM skladala sie z tzw. prywaciarzy
jezdzacych wlasnymi autami r6inych
marek. Byly one przygotowywane
we wlasnym zakresie i za wlasne
pieniadze. Wsparcie ze stronyfederacji
bylo umiarkowane i ograniczalo sie
do zwrotu koszt6w uczestnictwa w
zagranicznej imprezie.

Zgodnie z socjalistyczna doktry-
nij jednostka byla niczym, a zesp61
- wszystkim. Dlatego tez gl6wn'l
punktacje stanowila klasyfikacja
druiynowa; klasyfikacje kierowc6w
uwaiano za druqorzedna.

Potem byly zwydestwa wywalczone
dwa lata z rzedu (1975-1976) przez
Blaieja Krupe pilotowanego przez
Piotra Mystkowskiego (Renault 17
Gordini). Po raz ostatni Polak stanal
na najwyiszym stopniu podium w
1984 r. Mistrzem demolud6w zostal
w6wczas Andrzej Koper w Renault
5 Alpine. Wtedy takze w Brnie od-
bylo si€; spotkanie, podczas kt6rego
delegaci siedmiu federacji kraj6w
socjalistycznych opowiedzieli sle za
scislejsza wspolpraca. Dla uspraw-
nienia poczynan w poszczeg61nych
dyscyplinach Polskiemu Zwlazkowi
Motorowemu powierzono wiodaca
role w rajdach samochodowych PPiP
na lata 1985-1991. Plan byljednakzbyt
dalekosiezny, Polityczna zawierucha w
srodkowo-wschodnle] Europie sprawi-
la, ze w 1989 r. Puchar Pokoju i ~

N .jad'a5I ct.
W 1974 r. Maciej Stawowiak popi-

sat si€; zdobyciem Pucharu Pokoju i
Przyjazni, startujac fabrycznie przy-
gotowanym Pol skim Fiatem 125p.

Rok indywidualnie samoch6d druzynowo

1973 Jordan Toplodolski (BG) Renault 12 Gordini
Niemiecka Republika
Demokratyczna

1974 Maciej Stawowiak (PL) Polski Fiat 125p Bulgaria

1975 Blaiej Krupa (PL) Renault 17 Gordini Zwiazek Radziecki

1976 Blaiej Krupa (PL) Renault 17 Gordini, Czechoslowacja

Ilia Czubrikow (BG) Renault 12
Gordini/17 Gordini

.- - -
1977 Vaclav Blahna (CS) Skoda 130 RS Czechoslowacja_ .....- _ ...- - -
1978 Jiri Sedivy (CS) Skoda 130 RS Zwiazek Radziecki

1979 Jan Trajbold (CS) Skoda 130 RS Zwiazek Radziecki

1980 Vaclav Blahna (CS) Skoda 130 RS Zwiazek Radziecki

1981 Jan Trajbold (CS) Skoda 130 RS Zwiqzek Radziecki

1982 Velo Yunpuu (SU) Lada 1600 Zwiazek Radziecki
-.--- -

1983 Svatopluk Kvaizar (CS) Skoda 130 RS Zwiqzek Radziecki

1984 Andrzej Koper (PL) Renault 5 Alpine Zwiazek Radziecki
._ ...- .__ .- ..__ ._-

1985 Svatopluk Kvaizar (CS) Skoda 130 LR Zwiazek Radziecki

1986 Valo Soots (SU) Lada VFTS Zwiazek Radziecki
- -, ...,- -,,--- -_.

1987 Pavel Sibera (CS) Skoda 130 LR Zwiqzek Radziecki

1988 Pavel Sibera (CS) Skoda 130 LR Zwlazek Radziecki

1989 Vaclav Arazim (CS) Skoda 130 L Zwiazek Radziecki


