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na dachu swojego samochodu, rozwt1aIi biało-czerwoną flag,
W qm roku ze 119 ekip wyścig
ukończyło tylko 4]
'
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en rajd

można porównać do bułki z masłem. !V Hiszpanii, w sylwestrą

mial być dlanich

kolejnpn ekscytująqłn
przeĄciem' Uczestniczyli iuż w podobnych
imprezach, m.in. kilka-

kibice jechali po 700 km i czekali klka godzin w strugach deszczu, żeby nam uścisnąćręce_

Adventure Team- Jarek

harze, gdzie .jesteśmy tylko my,

walizacji i zajęciu dobrego miei
sca. Później, na Sahałze, malzylli

cić frycowe' My mieliśrnytrudniej, bo uczyliśmy się pustpi na
oczach rnilionów telewidzów.
JAREK: Na dodatek okazaio się,
że tegoroczny ra;1d był najtrudniejszy w ciągu ostatnich kilku

krotnie w Marlboro

Prawdzitvy rajd zaczyna się na Sa-

samochód i niekończ4ce się piaszczy stebezdtoża. KażĄ kto jedzie
tam po raz pierwszy, musi zapla-

ukończl też camel Tiophy' A jednak nie wiedzieli, na co się Porywają. Z początku myśleli o ryrylko o rym, by dotrzeć do mery

Na lampkę wina umówiliśmy
się zaledwie pięć dni po zakończeniu rajdu. Jeszcze nie doszli
do siebie. Nie mają zlesztą czasu na odpoczynek. A to konfe-

Iencja Plasowa,

lat. Wytyczono nowe odcinki
maratońskie z tak mal1łni limi-

a to udział

tami czasowymi, źe trzeba bylo
jechać przez dwie doby bez odpoczynku. Nawet pierwsza liga
padała ze zmęczenia.
od początku by'o wiadomo, kto
iest faworyteml
MARTYNA: W pewnym sensie.

w programie teiewizyjnym. Do-

piero dziś udało im się wyrwać
na kilka godzin i pojechać do

mamy Martyny na domowy

obiad- Była zupa grzybowa i indyk z żurawinami. Na sPotkanie
z nami rrochę się spóźnili, bo pa-

ni

Wszystko zaIeży od budżetu'

Wojciechowska

uzywala

,ednego dnia
ulewa i grząskie

Plzeóżtych

forteli , żeby zatrzymać córkę w domu'
Nie widziala jej od
czas rajdu, na

ku, który pokonuje
się w dwie godziny,
Marryna

i

w 8ogla.h.

wydmami i nie dawali znaku życia do
a

Martyną _ dodaje skromnieJarek.

fu:

Tń'd't raidl! Prześzływa-

sue oczekiwania. Czego nie wie.
dzieliściena starcie!

MARTYNA: Wszystkie go. Ktoś,
kto tam nie był, nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak ten Iajd
naprawdę wygląda' To, co poka-

zuje się w relewizji, przypomi-

na wycieczkę dla emerytów. Nie
widać trudu, bólu, cierpienia_ My

też na pocątkr trochę się Pomyliliśmy'Przejazd przez Eutopę

t8

rzy ma:1ątoczny budżet w Wysoi spędzają na Saharze po 10

mie-

sięcy. Mają samochody najwyższej kiasy, o spec.jalnej wzmac-

nianej konstrukcji, z klimaryzacją' Jadą więc po 6 godzin
dziennie, a nie po 20, jak my.
spią w klimatyzowanych namiotach albo po zakończeniu odcin-

kazabierani są helikoPterami do
hotelu, gdzie ma.ją prysznic, dobre .jedzenie, wygodne spanie.

bazy,

dbała o niego niż o nią. - To
z wdzięczności za opiekę nad

łlko śpiąCych

N.w€t pośilki
lJzebz ieaź'

nocą wąskiego prze_

jazdu między skałą
pad Wojciechowska myślala, że już
nie zobaczy swojego
dziecka. Marryna śmieje się, że
mama z miejsca zakochała się
wJarku i podczas obiadu bardziej

kości10 milionów dolarów

nie

Jarek przez

tysięry dolarów

w ciągu kilku

w namiocie,
ale takie
CĄ samochód.

10 godzin szukali

77 0

i mogiiśmy Plzygotowylvać się
na pusryni przez rrzy dni. Lide-

godzin pia.h
ńoże zasypać

odcin- -

zgromadzić

błoto' dfugiego
- nieznośny uPał

i burza Piaśkołya.

25 grudnia. Gdy pod-

Nam jako amatorom udalo się

ola kobi€ty

szGzetólnie
rtciąiliw€ są
warunki
sanitame,
Kilka butelek
wody na dzień
musi starc'yć
i do picią
i do mycia.

Brudne ubrania

tru eba
wyrŻlJcać.

Tak naprawdę ściga się więc
5_10 kierowców, Ieszta walczy
o przeżycle

'

jakbyw regatach niektóre
iachty wyPosażyć w silniki. Nie
To tak

iest to fair...
taREK: Na pewno. Trzebajed
nak powiedzieć, że udogodnienia zwiększają szansę, lecz nie
gwarantu1ą dojechania do mety.

zbyt wielę czytników skła-

da się na sukces
lakie to czynnikil

MARWNA: oprócz sprzęru du-

żą rolę odgry.wają: odPolność

fizyczna i psychiczna, warun-

ki atmosferyczne i szczęście.Na

pustyni może zdarzyć się
wszystko, np. burza piaskowa,

która zasypie cały samochód
w ciągu kilku godzin.
|AREK: KtóIejś nocy podczas
burzy nk zasypalo śpiącąw namiocie Martynę, że z piachu wystawaly tylko jej gogle. Na śnia-

darrie jedliśmyjajka sadzone
z dodatkiem kilograma piachu.
Natomiast w Mauretanii spadl

niesporykany o tej porze roku
ulewnydeszcz' Zrobiło się takie
błocko, źe rylko dzięki determinacji udalo się nam przejechać-

oprócz nas dały radę.jeszcze

dwa zespoly, 40 innych nie po-

jechalo dalej Na pusryni są też
wydmy kilkunas topiętrowej wy-

sokości Niektóre kończą się

Na traśiet.zeba
radżć sobie samemu.
Podziat obowi+ków
ieśt automatyczny:

każdy fobi to'

co potrafi najlepiei,
ProwiŻoł.fazn l
serwis |est na końcu

Pośzczetólnych
w Praktyce
iednak br.kuje
wszystkiego.
Nic ma opon, butli

etaPów.

ze sPĘżonym
PowiettŻ em do
PomPowania kól ani

urwiskiem_ Tizeba wiedzieć, jak
p przejechać' Kiedy się zatrzymać, by sprawdzić, co dzieje się
za

wzniesieniem. Jeślistaniemy

za wcześnie, samochód się zakopie. Gdy za późno - sPadnie
i przekoziołkuje' Są też sypkie
piaski uda.jące wydmy. Po wjechaniu na nie samochód zapada

się po dach. Nie mówiąc już

pulapkach, które przygotowywala nam miejscowa ludność
Co to za pułapki!
W sene8alu na przykład
o

'AttElc
walą w samochody rajdowe

ogromnymi kamieniami.

>>

ciśnieniomierzy.
t9

Dolek psychiazny w azasie
raidu to normalka,
Na szczęście w€ dwoie iest
latwiei. zawsze l(tófeś z nas
znaidzi€ w sobie r€aztkę
sil' ż€by ruszyć dde|.

Na pustyni
nawet niewielki
bląd może
kosztowaĆ życie
A w Mauretanii układają glazy

albo kopią wilcze doły' Gdy samochód wpadaw pułapkę, to rabują co się da albo ofiarowują
pomoc po okazy;nej cenie 400
franków, czyli około 300 zł.
co było naibardziei uciążliwe!
MARTYNA: stan naszę8o auta.
Wiedzieliśmy, że jest mało solidne, ale nie przypuszczaliśmy,
że aż tak Właściwiejuż na
pierwszym odciŃu w Afryce na'
sza toyota zaczęla si ę sypać' Padło zawieszenie, wspomagarrie

kierownicy, zaczęły wypadać
biegi. Na dodatek tuż Po wjeździe do Maroka nissan z konkurenryjnej załogi staranował nasz
samochód. Prowizoryczny ser-

wis istniał właściwierylko do
polowy trasy. Po wypadku samo-

chodowym, w którym zginął
Daniel, szef naszego serwisu,
i zniszczentu crLężatówki z czę-

ściami zamiennymi, brakowa-

ło wszystkiego: opon, splawT'Iego

ciśnieniomierza. a nawet butli
ze sprężonym powietrzem do
pompowalia kól. Na skalisrych
odcinkach co chwi1ę trzeba

spuszczac powietrze z opon, zaś

napiaszczystych podpompo-

w}.wać. Trzeba bylo zwalniać
tempo, żeby oszczędzać samochód Na szczęścieJarek był bardzo przewidująry Jeszcze w Europie, gdy mnie ponosilo i próbowałam ,,rozwijać się sportoWo", prosił, żeb}m zwolnlła' Nie
skrrtkowaio, więc powiędział, żę
jak nie zmniejszę prędkości, to
mi przy'rłali. Poskurkowalo.
jAREK: chociź Uzeba przyzlać,
że często musieliśmy szatżować,
bo na rym rajdzie nie można jechać wolno' Na przyklad na odcinki 500-kilometrorve.jest limit
14 godŻin. Jeślisię g o przekroczy,
trzeba się pożegnać z wyścigiem'

A kżda obsuwa czasowa drogo
kosztuje, bo kolejnego dnia star-

20

uje się z dalszej pozyc.ji' Wcedy
trzeba jechać nocą, toznac4wol-

niej. A więc później dojeżdża się
do mery i spada na gorsząpozyĄę.

Kto Pro\Yadził wwaszym teamie,
dosłownie i w przenośni?
MARTYNA: oboje. Gdyjedzie się
non stopprzezŻZ godńny zmak-

symaln1mr skupieniem, bo bląd
może nawet kosztować cn1eś Ę cie, trzebazmieniać się przy kierowniry Kcoś, kto mówI, żewza

obiekty.wem kamery Jarek prowadztl, a ja. sledztałam i..' malowałam paznokcie, jest bez wyobrźni. Ponadto Jarek jest genialnl.m pilorem, a dobra nawjgacja na bezdrożach to połowa
sukcesu' Nigdy się nie zgubili_
śmy,a niektóre zalogi nawet jechały za nami. Podziai funkcji
w akich waruŃach jest automa_
ryczny. A co do dominacji...
JAREK: ..'na początku chciała
być sierżantem, ale nawet w
małżeństwie ludzie muszą się

docrzeć, ustalić s\,voje miejsca
Na rądzte jest szczególnie cięż
ko, bo żyje się z drugim czlowie
ktem 24 godziny na dobę. Jada
sie z iednej mlskl i razem śPipod
samochodem. JesI rvięc oczpvi-

Krótkie chwile odPoczynku. Potem śklomn€
śniadanie:Czerstwy chl€b' woda, kilka Plaster_
ków sera, Plasterek szynki i iaiko sadzone.
Pobranie prowiantu i znów w drogę. żeby
zrnieścić się w lirni(ie czesu w).znacŹonym
w retulaminie rajdu, 500-kilometrowy odcinek
trasy trzeba PrŹeiechać w l4 godzin.

ste, ze fazem tfzeba Podejmow'ać

decvzje, bo rvspó1nie ponosi się

ich konsekrvencje, np \i'redy gdy
w $ę lvchodzi życie i trzeba zde-

cydoivać, czy przeje zdżamy, czv
omrjamy pola minou,e, na krór,vch w 1996 roku zginęlt Fran

cuzi. Mimo że Paryż Dakarjesr
rłvścigiem rvie1kich indylvidua]nośc], przede \łszystkim liczy się

zespół Drobne

!vad,v,

rypu rzu-

canie skarperek byle gdzie, przeStają w o8óle mieć znaczcnic.

Płeć od8rywa iakąśrolę?

Zupelnie nie Licz1' się
ro, ile potrafisz Nre ma zniio
\1'ania ani taryfy ulgorvej.
l,tARTYl'{A:

jAREK: Ale na kolejnvch odcinkach, gdv zaulvażono, że znów

nam się powiodto, Sędziowie
Szalel1z ladośclMartvna z miej-

sca lvzbudza Sympatię.

|est pani pierwszą Polką i|edną
z niewielu kobiet kierowców na
świecie, która stanęła na mecie
>}
w Dakarze. Duża

'raida?

Rajd to wyŚcig
indywidualnoŚci,
ale startująca ekipa
musi byĆ zgrana

MARwNA: Ogromna. Tym

Rozwinięcie flagi na mecie
nie by'o pustym testem.
Przez caĘ r{d <zuli,
że rePrezentuią Polskę.

błdziĄ, że przed

wy1azdem
mało osób wierzyło, iż dojedziemy Traktowali mnie jak
lalę z PułYeovł i BIc BnorurŁĄ' Dia mnie największą satysfakc1ą było, kiedy po wyścigupodszedł do mnie z gra

+

tulacjami BłażejKrupa. Po-

wiedzia], że mi zazdrości. ' ' Tej
klasy kierowca rajdowy wie,
o czym mówi' A ci, którzy porównują ten rajd do innych wyścigów, są śmieszni. Przykłady: caly rajd zaliczany do mi-

stlzostw Polski ma długość
350 km, czyli polowę rego, co

my czasami przejeżdżaliśmy

w ciągu jednego dnia. odcinkr
specja1ne do mistrzostw świata mająpo 35 km, a kierowryna
mecie padają ze zmęczenia' Na
,,Dakarze" odcinki specjalne,
gdzie mierzony jest czas, wynoszą 500 km' A1edzie slę przecież w nieporównalie trudniejszych warunkach.
lako kobiecie by'o pani trudniei?
widzieliśmy łzy...
MARTYNA: Na pewno było mi
ciężej, choćbyze względu nawarunki sanitarne' oprócz podłegojedzenia, na cały dzień dosta_
waliśmyrylko ki1ka małych butelek lvody mineralnej. Musiały

scarczyć do picia i mycta' Pić
i jeśćmożna tylko to, co ma się
ze sobą. Czasami udawaio mi
się na mecie jakiegoś odcinka
wykąpać w koszarach pod pompą, ale bylo to bardzo krępują_
ce Skarpery iT-shirrypo jednl.rn
dniu były do wyrzucenia Na pu-

stynl nie ma tez krzaczków, za
którymi mozna kucnąć'. Ale te
łzy nie były łzami r ozpaczy,Iecz

najczęściej bezsilności' Zresztą
nieraz zdarzaIo nam się też widzieć placzących facetów
Dużo bylo dolków Psychicznych!
.|AREtc Ki]ka, zawsze jednak któreśz nas znajdowało cę odro
binę sily, aby podnieśćna duchu
drugiego. Wolawalkijesr w takiej
s}Tuac.]i nlePojęta' Raz nawet Jeden z sędziów wziąl Marrynę za
ramiona, potrząsał nią i mówił
stanowczo, żeby się opamiętała
i nie jechala dalej, bo jest zbyt
niebezprecznie. A ona grzecznie
go w1'słuchala, po czym ruszyli-

śmyi. - jeszcze namówiliśmy

dwie innezałogi na podobne sza-

22
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leńsrwo. Chyiimy głowę przed
morocyklistarni, którzy jadą samJ
Kiedy bylo najciężei?

.

MARTYNA: Gdy zginąl Danlel,

drugi kolega zostai odwieziony do szpitala do Holandii ze
a

złamanym kręgosłupem.
siędziwne,
aie w pewnym momencie ze

JAREK: To może wydać

zmęczenia łyścigzlewa się w je-

den obraz. Jest tylko meta, do
której trzeba dotrzeć' Nie pa
miętamy w ogó]e Dakaru i właściwiemusielibyśmy tam Po]echać na wakacje, żeby zobaczyć,
gdzie spędziliśmy dwa dni.
czy zalo8i Poma8aią sobie?
MARTYi|A: My stajaliśmy się pomagać innym. Wlaściwie nawet
zapoczątkowa']iśmy modę na pomaganie' Dzieliliśmy się wodą,

jedzeniem. Kilka sekund niko-

sięwtdzt roz'
bity samochód i zdesperorvaną
zalogę, która niekiedy może być
ścią8nięta z pustynl dopiero po
48 godzinach, nie sposób przejechać obojętnie Choć zdanalo
się i tak' że byliśmy taranowani- Dopiero na mecie kierowca
go nie zbawi, a gdy

jednego z samochodów, który
wjechał w nas z premedytacją,
podszedl i przeprosił

Jarek o Martynie:
Dzrelny kompan do
takich pzygód. Nawet
w najtrudniejszych
momentach, kiedy ;a
mialem obawy i czulem
lekką rezygnację, ona
nigdy nie odpuszczata
Ma teŹ niezwykle rzadką
Zaletę: potrafi plzy^naĆ

się do swego btędu.
44. miejs.e to sukces <zf Porażk^?

MARWNA: Nie patrzyłabym na
to w taki sposób' W ,,Dakarze"

liczy się rylko ten pier'wszy, który
doscanle medal od trzykocnego
zlrycięzcy rajdu Huberta orio1a.
A to, czy inni dojadąnaŻ)', c4
40' miejscu,1est bez różniq' cdy

czlowiek dostaje kilka kubłów

zimnej wody na łeb: jedna guma,
druga guma, jazda w nocy bez
świateł,bo ref1ektory odpadly,
zaczyna rozumieć, że walka toczy się nie o miejscę, ]ecz o do1echanie cało i zdrorvo do mery.
Ale bezwątpienia to jest sukces'

Z Paryża wyjechala 400 pojazdów, w tym 1 19 samochodólv, na
metę dotarło trochę porłyżej50,
a 45 było klasyfikowanych' Pra-

wie nrkomu, kto jedzie po raz
pierwszy lł't1'rn rajdzie, nte udaje się dotrzeć do mery
A wię< warto bylo?
,AREK: cudownie jesr poczuć
adrenalinę l takie emocje, jakie
mogą się Pojawić tylko w eks

remalnych warunkach, aporem

smak sukcesu. Dla kżdego lana

sportu motorowego,,Dakar"

jest szcątem marzeń Nam udało srę spelnrć to marzenie.

Ten rajd zmienia czlowieka?

po chrvl1r dociera do mnle, żeje-

dejście do życia Tam zrozumiałam' że tak naprawdę liczy się
rvlko drugi czlolviek. Jak bardzo

źenie aktorólr' ,;akie.Jśpantomt

MARTYNA: Prze;ścic przez tak
krańcorr'e sytuacje zmlenla po

potrzebujemv drobnvch ges tó\\',
kogoś,kto rrryctągnie rękę. I jak

iatrlo złym slowem Podciąć

stem w domu Wspó}pracorrnicvlr'biurze robią na mnie WIa-

my \łI teatrze, ruszających się
w zrvolnionym rempie. Trudno
lvrócić do prozi' życla.
MARTYNA: Mnie brakuje dr,vlu,

dze' jak rr'ieloma zbędnvmr

który rvprolł.adziI Jarek Wstalr'alam na givizdek, jadłam na
grvizdek, mi'iam się na gwizdek
Teraz nie mam przervodnika

oglądam okla wysta_

dzo ręsknię za Saharą i rajdem.

skrzvdla. Nigdv n e bi'lam marerialistką' ale dopiero telaz \\'i-

przedmiotami otaczamy się na
co dzreń.

rr.or'r'e sk1epóil' odzieżowych

kosmetl'cznych i zasranawiam
się,.jak sprzedarvcom uda1e się
nam rvmólvić, że te rzęczy są
niezbędne do żyaa' Zdarzv|o
nam się jechać dr.r'a_trzy dni
bez przerrł'y na odpoczynek,
bez jedzenia, kąpieli. Pozna-

i

łam smak nie]udzkrego, zwie_
Izęcego zmęczenla' Po takich

i

czuię się trochę zagubtona. Bar-

chcecie wnkić na
czy jest
''Dakar''
to góra' któĘ zaliczy'iściei będziecie teraz wspinać się na koleiną?
MARTYNA: W pierrvszel chrvili
mórv!liśm1': 1igjy '"1,ięcej. Ale ]uż

po pierwszym prysznicu w hotelu'''Jakieś ziarnko piasku z sahary utkrvilo w sercu na zalvsze.
Petvnie więc kiedyśtam rvróci-

mv Poza

t}Tn rajdu

Parvż-Dakar

plzeżvciach nic iuż nie lvydaje mi się problemem

nie da się poIównać do

Doszliście iuź t.ochę do siebie?

nre1szym rajdem na śrviecie, ale
co roku jest inntm, zupelnie nie-

pnrr:

Ja

rvcią jadę. Kiedyza-

cz1'nam się budzrć, chcę się poder\Ą,ać t biec na starI. Dopiero

góI,V'

Wprarvdzie pozostaje najtrudznanym

w)'z\vanlem- r

Rozmawiale Magda Łuków

Mailyna o Jarku:
Kapitalny facet, nieprawdopodobnie wytrzymaiy
fizycznie i psychicznre. Nigdy nie datpo
Sobie poznaĆ że wątpi, że nie daje )uzrady'
Nawet gdy nie byt do końca pewny, CZy dObrze
jedziemy, bo nikt nie miat na niektÓrych

odcinkach takiej pewnoŚci' podawal trasę
bez mrugnięcia okiem GeniaIny piIot

