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amiast ludozercow, iyczliwi ludzie 0 wyjatkowej urodzie. Dzieci jak wszedzie ciekawskie, ale
rnniej zebrzace nlz 'II' Afryce.
Trzeci swlat - to okreslenie, ktore
nalezy chyba wykreslic ze slownika.
gdy rnowi sie 0 Malezji.
Widoczne
jest. iz 'II' tym kraju
kladzie si~ ogromny nacisk na nauke
(dzieciaki rnowia plynnie po angielsku) i turystyke, Samoc;hody z calego
swiata, piec prograrnow
telewizyjnych, klimatyzowane supermarkety z
markowymi
towarami.
Oczywiscie,
nie brak kontrastow - domostwa na
palach, targi biedoty. bardzo zreszta
barwne, i diungla.
Ze wzgledu na te ostatnia wlasnie,
na tej wielkiej wyspie juz po raz trzeci
zorganizowano
rajd, tym razem jednak 'II' czesci Sabah, stad oficjalna nazwa - Camel Trophy Sabah - Malaysia
'93. Juz po raz czternasty przeprowadzono te irnpreze, 0 ktore] bez ryzyka
przesady rnozna powiedziec, ze jest
najbardziej rneska przygoda na swiecie. Tym razem byla ona udzialem

kach jest wyczynem nie lada. Laly sie z
nich siodme poty. 1m wiecej potu na
cwtczeruach tym mniej krwi 'II' boju brzmi koszarowe powiedzenie.
Na
Camel Trophy jest podobnie, choc
krwi nikt nikomu nie puszcza, nie Iiczac oczywlscle drobnych obrazeri
przy przeprawach czy innych dzialaniach.
Widzialem ukradkowe spojrzenia
naszych bohaterow ku innym zawodnikom. Nie ma takich bykow, jak sie
spodziewallsmy - rnowlli. Faktycznle,
trudno bylo zairnponowac Ernestowi,
ktory mierzy prawie dwa metry
wzrostu, waiy 115 kg. ma atletyczna
sylwetke i jest bylym wicemistrzem
Europyw karate.
- Tu nie trzeba bye bykiem - wtracil ktorys z naszych.
- No to zobaczymy czy nie trzeba
- odpowiedzial Ernest.
Trzeba bye i bykiern, i wytrzymalyrn, i kumplem. To wlaSciwy opis
przyrniotow jakie powinien miec zawodnik startujacy 'II' tym rajdzie.
Tuz przed startem wpadl do hotelu

Camel Trophy Sabah - Malaysia '93

Gdzie leiy
trzeci swiatt
Borneo - wyspa, ktora straszono mnie w dzieciristwie, okazala sie miejscem bardzo tagodnym,
choc z klimatem dokuczliwym dla Europejczyka.
Pawel Orkisz i Ernest Daniszewski
tuz po biegu ...

ekip z Niemiec. Austrii, Belgii. Wysp
Kanaryjskich. Hiszpanli, Franqi, Grecji, Holandii, Wloch. Iaponii, Malezji.
Polski. Ros]i, Szwecji, Turcji i USA.
Polacy startowali po raz trzeci. Po
dlugich, trudnych eliminacjach wyloniono dwoch zawodnikow - Ernesta
Daniszewskiego i Pawla Orkisza. Tradycyjnie. zawodnikom przez caly czas
wyprawy
towarzysza
takze dwaj
dziennikarze. W tym roku miejsca 'II'
tyle "polskiego" Land Rovera zaj~li Ryszard Perczak z todzi i Jerzy Ciszewski z Warszawy. Poza przedstawicielami mass mediow, dzielacyrni trudy wyprawy z zawodnlkarnl, organizatorzy
zapraszaja takze innych dziennikarzy.
Do Kota Kinabalu przyjechala zatem
spora grupa Polakow.
Przyjechallsrny kilka dni wczesnie]
niz pozostale ekipy. bylo wiec troche
czasu na aklimatyzaqe. Nasi zawodnicy nie tracili czasu na krajoznawcze
wycieczki. Trenowali bardzo pilnie,
biegali i plywali, co 'II' tamtych warun-
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Tnjung Aru Resort. ktorego nikt 'II' Europie by sit; nie powstydzil- Zbigniew
Kieras, uczestnik z ubieglego roku.
Porzucil komercyjne laienie z wycieczkami po lodowcach i wraz z innymi przygotowywal na Borneo "golgott;" dla tegorocznych zawodnikow,
- Chlopakl, bedzle dezko - mowil.
Taski beda trudne technicznie. zarowno 0 charakterze zrecznosciowo-sllowyrn, 'II' grupach i indywidualnie. jak i
z jazdy samochodem.
Na ogol jest
czysto. Nie ma robactwa, chorob,
pierwszy oboz, tzw. jungle camp. jest
poloiony niedaleko wioski; jest rzeka
bez aligatorow, rnozna sie urnyc, wyspac 'II' namiocie 'II' obozie rozloionym na ... boisku pilkarskim. Tak, tak,
tu sit; uprawia sport. nawet motocrossy. Tym razern, by nie szkodzic przyrodzie, wszystkie taski sa sztuczne,
przygotowane przez nas. Wit;cej nie
powiem. Sami zobaczycie.
No i zobaczylismy, Zanim jednak
pojechalisrny na szumnie zapowiadany
oboz w dzugli, uczestniczyllsmy 'II' ceremonii otwarcia z udzialem wladz tu-

Kola

mozna

bylo niesc,
pchac, toczyc,
byle szybciej

Opona,
bury i lopata
- najwainiejsze
akcesoria

dy autokarami prowadzonymi przez
bardzo ambitnych kierowc6w, dojechallsrny w poblize miejscowoSci Kota
Belud, gdzie w odleglosci 28 kilometr6w zlokalizowano serie task6w, czyli pr6b. Czegoz tam nie wyrnyslono ...
Przejazdy po [akichs balach, na kt6rych nalezalo utrzyrnac rownowage,
To robota dla linoskoczka, a nie kierowcy pojazdu terenowego, objuczonego wszystkim co ojczyzna i organizator dali. A jednak kilku zawodnik6w
utrzyma!o si~ w pozycji poziomej
przez kilka sekund. Wraz ze znanym
fotoreporterem,
Leszkiem Fidusiewiczem, udalisrny sie w miejsce, gdzie
mial bye rozgrywany task z ... helikopterem. W bardzo ladnej okolicy nad
strumieniem obwarowanym kamieniami wybrallsrny sobie stanowiska do
zdjec. Leszek utknal w wodzie na kilka
godzin. Stal niczym czapla, w slor\cu,
kt6re zatrzymalo sle wprost nad jego
glow'l. Oplacilo sle. Zrobilismy zdieZanurzenie
az po reflektory ...

rystycznych i sportowych,
a taki:e
wspanialej orkiestry dete] i z wystepami barwnych zespo!6w. Podczas pokazu z bambusami, nad kt6rymi skakali urodziwi mlodzier\cy, nie moglem
opanowac odruchu trzymania sle za
kostki u n6g. Mialem wrazenie, ze w
kazde] chwili ktorys z nich oberwie
wlaSnie w to miejsce. Tancerze okazali
sle jednak bardzo zreczni i zaden nie
zostal trafiony bambusem.
Potem
szef lain Chapman z Anglii, oficer
sluzb specjalnych Jej Kr61ewskiej Mosci, dal sygnal do startu. Konw6j ruszyl
przez plaze w kierunku dzungll, Komu
kamera nie stanela z powodu wilgotnosci i nie zapotnial aparat fotograficzny, ruszyl biegiem w miejsce gdzie
formowala sie cala kawalkada. Ostatnia okazja udokumentowania
tak
pieknych, czystych i calych Land Rover6w Discovery. Potem juz nigdy nie
beda w takim stanie.
Wreszcie, po trzech godzi a jaz-

Dzieciarnia
nawet z wody
obserwowala zmagania
na Camel Trophy

cia nie tylko kibkujacyrn dzieciakom,
ale taki:e doczekalismy sie przylotu
srnlglowca, kt6ry zrzucil opony. Za
chwile dobieglo do nich kilkunastu zawodnik6w. Przepraszam, nie opony,
lecz peine kola. Nalezalo je przenlesc,
przetoczyc, przerzuclc na plecach jak kto woli, do miejsca za strumieniern. Po ziemi ten transport jeszcze
[akos szedl. Potem, w wodzie robiono
rozne cuda, by clezkle kola posuwaly
sle w zadanyrn kierunku. Jedni na nich
plywali, inni pchali je przed soba, jeszcze inni, zrneczenl, uczepieni tychze
k6!, walczyli 0 zycie. 0 zycle - to
przesada, ale 0 przetrwanie. W koricu
po wyciagnieclu k6! na brzeg, nalezalo
wyrnontowac ze stojacego Land Rovera te, kt6re byly, a na ich miejsce zalozye zrzucone z helikoptera. Bylo to
cwiczenie w grupach. Wyrainie dalo
s~ zaobserwowac,
0 pracuje a
0

wlasnte w tym miejscu zaslabl jeden z
dziennikarzy rosyjskich. Czekal w pelnym slor\cu na swoich rodak6w, kt6rzy tam wlasnie mieli pokazac swiatu,
ze S'l najlepsi w biegach. Poszla bowiem wiesc, ze Rosjanie to rnistrzowie w biegach na 100 km i ze S'l trenowani przez jakiegos wybitnego szkoleniowca. Slawni biegacze biegu terenowego z forsowaniem rzeki nie wygrali,
zaj~li czwarte miejsce, zas drugie w tej
preble zdobyli nasi zawodnicy. Ernest
Daniszewski po przebiegniedu mety
wpadl do strumienia, sapa! jak hipopotam i dlugie chwile pozostawal nieruchomy. Pawel Orkisz zni6s1 bieg
znacznie lepiej, podoagal nawet swojego atletycznego kolege; wprawdzie
tez runal do strumienia, ale juz po kilku sekundach poprosil 0 jedzenie. S'l
[ak widac rozne sposoby na pobudzenie apetytu.
Jazdy zrecznosciowe po zboczach,
b!ocie, przeprawianie skrzyni bieg6w
przez wode, potem bardzo trudny
przejazd po swojego rodzaju torze
przeszk6d z poprzecznie ulozonymi
balami, kolyska. malym wodno-blotnistym kanionem, jazda tylem ... Co za

czort to wymyslil? Tego dnia jeszcze
raz Polacy zajeli drugie rniejsce, gdy
Pawel Orkisz, przy aplauzie publicznosci, przeszedl
przez tor przeszk6d jak burza. Towarzyszylisrny naszym zawodnikom podczas pierwszego obozu. Spalisrny w namiotach ciasno i duszno, [edllsrny posilki z tutki
zalewanej tylko wrzatklern - obrzydliwe, trzeslismy posladkl w czasie jazdy
autobusem - koszmar, ale na pewno
bysmy znlesll to wszystko jeszcze raz,
a nawet po wielekroc, by m6c ponownie towarzyszyc te] wspanialej imprezie.
To rnordega, ale gdybym by! mlodszy z pewnoscia zglosilbym sle do eliminacji. Z zalern opuscilisrny konw6j,
kt6ry ruszyl w dzungle. Jak sle dowiedzlellsrny, juz pierwszego dnia jazdy
(cala trasa - okolo 1 200 km) kawalkada musiala si~ przeprawlac 14 razy i
budowac tyiez most6w. Polacy po
pierwszej serii task6w znajdowali si~
na 4. miejscu. Co by!o dale] opisze za
rniesiac red. Jaroslaw Maznas, kt6ry
towarzyszyl zmaganiom naszych or16w w drugiej turze.

'Ieks: i zdj~cia Jerzy Jankiewicz

W imprezie wzi~to udzial 16 zalog, ktore w okresie od 5 do 21
maja pokonaly dystans okolo 1,5 tysiaca km na samochodach Land
Rover Discovery. Zwyci~iyta zaloga Stanow Zjednoczonych,
nagrode Team Spirit otrzyrnala ekipa Wysp Kanaryjskich, podczas
tzw. taskow najlepszy byt zespol Francji. Polacy w klasyfikacji
generalnej uplasowaii si~ na 13. pozycji.

~
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