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rdne, ale czy dlatego rna-y się izolować ocl świata i
:elęć aż piectk przestanie,1

R 9**P,,'*r:*Ł.:::::*.,::ÓŻNE tstnieją sposoby ra- lNie ma zgo- tiaziału,'nie rlvskoniują sję vł
chunlru ekononricznego: na dY ze Stefanem l{ubiakiem imponderabiliach polityczn,ych

szczeblu u,spóinoty gospodai- i Rogusłalvem Koperskim. z i. społecznych? Czy nie dy_
czej, na szcŻehlu baństńa, ną którvch pierwsz5r tra łamach skońtują Śię j u ż'"teraz, rr,i-czej, na szczehlu palistwa, ną którvch pierwsz], r,la łamach skontują się j u ż teraz, rni_
szczeblu rlużego za]<ładu prze- .,Z!cia Warszawy" a drtlgi nro braku sukcesów,, i moż-
mysłorvego, na szczeblu .qklg- ",Przeglądu Sportolłego" liwości sukcesólv?

ZfiKtIPIK
ToMAsz DoMAN|EW Kl

Piku, ,Każcly z tych rachun- stq'ierdzili, Że sama zasada Udział ten musi być prze_
]ków jest ctobry i sl<uteczny, stańu, Polakórv na .,Poiskiclr myślany, to prarvda; tizeba
lPoO wat'unl<iem. aby odpo- Fiatach" w Rajdzie l\lonte bardzo trosklirvie clobierać
Irviedtriego sposobu liczenia u- Carlo jest idiotl,zmenr, albo- zarvcldnilró.lv, to też prawcla;
|ŻvrvaĆ na odpou-icclninl szcze- wiem na uczesttriczcnie rv ta- {rzeba lepiei się przygoto.rr-ać
blu. Przez lata cale metr:dy kiej imprezie nas nie stać. organizacyjnie i-dó rajłu i do
ze sklepiku ze ś]edzjanri sto- Kubiak twleralżi. źe pat tyczna propagandorł,egcl wl,korzysta_
ou/ano \,v odniesieniu do !3aula , o. obowlą?.ku źaziacza, nia udziału w każdym rajdzie;

państu-a. czego si(uiki _jij:1: 3jŁ"ln'l1".i.*",l"1'.,',ir",oH,"iŁTf,ii to oc"y,*iste - nie moż$ącze dzisiaj otlserworvać goĘ;m i*ória"i*ri"- - ooo""or"*, ż jednak zamJ/kać lokalu dlate_okiem możemY. doświaaczenii ; .'.idó_;-; pń: '.r"."ii uczęszczają do niegoSl<ut|<i i - reli]ttv órr.czes- dukcJi się nie l'czą, ga}z tou. ]ii,,;'nego sposobu lnvślenia |j-|- stru_ktorzy_lepioj znają-rvady po_ CI}UII$illl,
,,ońicrńugo, - 

"J 
" *tiuiu.arr* #J;T* Jr!żoxajbardziej rutyło, Zamknąć trzeba chuliga_

uez zaJnEj'zł;;liw;J;i. rozu- rozstrżyg" .ię ll's "n"}J*i".i"1: |9*, . interes 1:rowadzić Óa-
miem bowiem DoteEe dzjała- cy komputerów. że ń,eszcić rek- lC.].

nia inercji. lama zagreniezńa tym sposobem Doświadczenia z l:ajdów w
sporo t1,lo ostafnio.szumu l#i-:Xj;j|"'"":X|i",ij1"l'rJr';*"! nr.Óaul<cji się nie lir,iłi Ór.y_

rrtol<ół stattlr ,.po]sl<ich Fia- *ięł"żvi.ii rri,ł"."*iłi-"ri""iiśri ginalirY to Pogiąd, szkocla tYl-
]tów" U' Rajdzie Monte Ca_rlo. l izni nie biorą uatziału w tej k0. że cali<ov",icje triesłuszlry.
lKto Żyw ten pisał _ znaiąc kosztownej zabNie l ni źle, mr- sąclzę, że dvrekcja l,so
|Się na rzeczy czy nie _ -1 to frosDeruJą. rł,dzięczna byi...by iśubiakowi
szczeqólnie, źe' temat b,*ł noś- _ Paleki , jestenl od obrony za iiiucz oc" poiiojtl, w któ_
lY, gdyż _po pierwsze ciosta- PZM. którY całą tę .imprezę r],,m stc}i ółr,, 

- koniputer roz_ 
|liŚmy w kuper, a po drugie -, PoCząWSzJ' od Zestawienia 51p2l,gą.ią6v o ulepszeniach.

zachorvanie siq naszych rc- SKIadU na_Jeslenl, a SkOncZYw- Niestel},, k]ucza nie ma, nio 
1pl'ezentantów nie byfo na SzV na . Żałosnej kOnferelreji nla rćJwnież pot<oju, a przede '

miarę książęeą. Pól<i szło o prasowej -_nie ma co,ul<r.v- wszystkiIn nie ma takiego
skandalizowani-e _ pół bie- waĆ, ,Że jednak sknocił. Nie komputera. Kotnputer potrifl 

|

cly. Sl<oro jerlnal< zacz.ęŁo oo6_ chądzi o detale. Dlaczego jed- rł,yliĆzyć wszysŁkiego. Nie roz-
nosiĆ sprau,v funclametrt'alne n_aF_ Udział Polaków na pÓl- wiele. ale nie jest rv stani'e
- nie ma zgocl1,, skich. samochodach w por- ,strzygnie o prorł,adzeniu się,cie światowym nazywać pd- sanroÓLroriu, d rozmieszczeniutetyczną bzdurą? Jest rO dźrvigni, cl zachorł,aniu się nasport na świecie najpopulai- śliskich zakrętacl.t. o dynimi-

niejszy, pasjonują się ninr mi- ce w trudnym i różnorodnymiiotry ludzi. I tefenie, a narvet o wytrŹy-
I tnaiości płrszczególnych zespo-| łórv i elementów samochodu.

lVieclzą o tyrn firmy, któf iA , qlraże.

nie dlatego udzial w rajdaolr I oońnie, ich zdanień, serdócz-
biorą. choć szans na ,łrygra-' l nei polsl<i to nic? Kosztaminje nie mają- Nie Ężdżą | ,"3 złotówkorvymi proszę
r.vprarvdzie ,,W9łgi" i .,Rolls- | mrrie nie śmiesz]ić. Sumv qyJ
Royce.., ale ,,Mcrskwićze".wi- | auiva"e-* ie: s"tari co"obec-dzi się na w zlst.ki9h]|nie, są kroplą w mol-nr, ąnajcięższych rajdach. świata,l l ;i;;yń *iń;' jak rozkuizeń
porlobnie jalt nie tr|iac,9 Ż?9: l * budżecie $oiężncj fabryki.nyctt sza,l,} holendersl<ie l ,lesti opiniu'spółecŹna rnoże
.,D_ĄF-y''. rr{oskie ..Tiaty"._cze- | mieć ;ai<iel<o1wiek w tej spra-
cbosloivackie ..Slrody", ..q"r!- | ;i;'p'.:T;;;j';,-fi i*rb';t Hffi;bufgi" z NRD, szwed_zkie l isłpestou,arrie w sport.
..Volva". amerylrańskie ..V"- | 'Oszczedzanie ;eit funkcle
:::: j: :;^l;:l, można dlugo 
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jeszcze mnożyć. l3ii""i:ii--"tón"oinicznej jesi
coś w tym chyba, u ltchą | nawet koniecznością. zaszy-

dziesięć razy clłgżej od nąs l nta, któfe zagraniczni uceest-
produkuj1 samochody i yłaŚ_- | nicy rvyv,ieźli z nieprarvdopo-

jest. Wymieniclne firmy dy, l rł,anie jedrrak lrieszeni z pie-
spónują przecież konrputera- l niędzmi oszczę<lnością nie jest,
mi, jakich my nie mam!, źl zakop:zwanię dolarów w ta-
jednak z rajdórv nie rezygnu- l jemnynr miejscu ogródka nie
ją i inwestują w doświarlcze- | prowaczi clo dobrobytu. Właś-
nia sportorve wielokrotnie l ciciel slłlepiku ze ślerlziami
lł,iększe sumy niż my. Nie l m;lśii o dniu dzisie,jsz}rm,
zawsze występują oficjainie, I ml,śIi t:,lko o pieniądzach i to
to praulcla, aie pieniądz tam I mu deformuje obraz przysz-
idzie ogromny. ff łości - zaciska ner\Ą,owo kab-

Widać się jednak oplaca. l zę i chory jest, gdy musi za
koro mou,a o pieniądzacĘ l !oś Fłacić, .Wszystko mu jed-

to-pc,riÓ"Ń. Ńa tyiri, eJpun'<i ! !9,'9 "o, 
nie ohchodzi o, czy

,tuito";y ńajdu Monte Carlo l |?1ę?y .sję - sam fakt pła_

e;;ł;;r;r;,--iórt"i-iV"rrziwie l cenia_ jest .dla niego straszli-
]- ,uiółriiigmy prawie trzy I uY, .Tego typu polityka ek<l_

,arv tyte plenięazv"w dewi_ l nomiczna obowiązywała u nas
zi;ir, * tivarclich, .prawdąi:,l 9:;!:!::'"le.,długo, aby zasu-
.w:ych derł,izach, ni? -ńaau*łłl 

, S'9.*9ć próbrljących nawet
:;:y' ;.- ;;;-u jriii. wiJa;ńó l' rrlyśleć publicystów,
,t,eż. tlawiasem mówiąc, ż. |, A.le może br .z tą metodą
;; , ;-; k i; m uznania War- l , 

mi'ślenia wreszcie raz skoń_
szalvy za punkt si,artu jest u-_ 

' 
czyc-!

Jiał' uaszycn za-wodńikót{.'
Czy można rtięc mówić o nie-
potrzebnym szastaniu plę_

nicdzrni? A setki tysięey wr-
,jri;* ". tfasie przejazdu, to
się już nie liczy?


