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Seria,,Autentykó,w" to
seria ,,ksiązek Iudzi ciekaweg o życiorysu". Ksiązki te, różne w formie, mają jedną cechę wspólną:

są zawsze

świadectwem
autentycznych ].osów ludzkich, stanowią próbę Iiterackiego przek azu osobistych doświadc,zeń i ptzezyć. Są więc one jednocześnierodzajem literackiego dokumentu jakby osobistym, prywat-

nym komentarzem do
tych spraw i przeobrazeń,
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NAREBnRABH

jakie były udziałem naszego społeczeństwa na
przestrzeni

ostatniego

pięćdziesięcioX.ecia.

Pamiętarnn jak z,anaz po powrocie do Polski wydelegowany eostał ffi, jako redakcyjny ekspert od tych
spraw, [& pierwszy powojenny Rajd Samochodowy
Polski. Skąd się tam zebrało prawie sto samochoclów nie jestem w stanie wyjaśnić.Proszę równiez
nie żądać ode mnie wyjaśnienia, w jaki sposób większośó z nich dojechała do mety, po objechaniu całego
sporego państwą prawie, dookoła. JakieŚ stareńkie Opte-Olirnpie, Aera, wojskowe jeepy z UNRRA, bliźniaki
ne uego Volkswagena, wca].e nie w lepszyrn stanie, AdI"ery, wysłuzone ChevroleĘ, Polskie Fiaty
cały
przedwojenny park samochodowy. Mazurek jechał
wtedy, Ila blaszaku, przy czlrm widywano go wyłącznie na starcie i na mecie
na trasie nigdy go nikt
nie widział" podobno stale- gdzieśw opłotkach reperował swój po. azd i wykonał tynr sposobem trzykrot6

-- Eajdy na resorach
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nie kapitalry remont. Rychter, sławriy Rychter,

ocu},_

wiściena Chevrolecie...
No i Ripper, nieśmiertelny Jarr Ripper, rzecz prosta
na Bugatti, jes,zcze tej starej, spl,zed wojfly, którą
jakimś cudem uchował przez clkrtls otr<uPacji. Do owe"]
Bugatti Ripper posiadał trzy r.Ćlzrlt: karoserie: jedną
wyścigowQ, drugą sportową, a tt,z.tlt:il1 wytworną, salo_
,rÓ*ą, którą woził klientów do slttlltr. Zaleznie od okoliczności, na podw o,,Z,i]l montrlwilll.y był odpowiedni
nrodel. Na Rajd polski Rippcr. ttztl;tl, T,C nalezY wYhrac
się modelem ,,pour Ie sport",
tsyła to jednostka dwumitlJst,( \,\,'; l 'l, tYm, Z,e z tYłu
miała odchylaną klapę, ,w l< t,ćl r,;1 z,l t it ,st:iĆ się rxrogła
bYł
Jeszczejednaosoba. Osobą 1lrlrl1,1l'/.l l.|:t('il Z t5rłu
j
niej aki Kazek, chłopak wars r,l,nlt lw\l , l( t,tirego edYnym zadaniern w czasie rajcltr ll.y 1,1 rlr lllW;lll it, stojaka.
Tak, właśniestojaka. Rzct:,z w l.yltl, '/.l| lttll1irt.ti Poruszała się na bardzo c1-1tltl.ych wl)t,ll w t1,1,i,, ( )l)( )l l:tt'll, ale
juz
za to o o1brzymiej śrcclrli,,y. Titlt it,ll ( )|)( )ll W l11r'llc
l,r'/,l'lllt
wiqc
l
wtedy chyba nie wyrabiitncl, ll,i1ll)l,|' W.Yl
skąd,się dało kilkanaścicl dosł()wltir, l1lllll - '-'L.tt'Yclr,
zdartych i sparciałych aby rl it, zir llrilli ttl Po clrod'ze.
Nie było tych gum gdzie potl 7,it|(, w l(;C: ltiPPer nakładał je na Kazka, któremu wiclu(: l;1ltltl nich bYło tYlko
)
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uszy.

Wyglądał jak żywa reklama M it,llt,litla_
Z przodu były dwa miejsca, łtlt, ll,ipper nie nrusiał
być ;, iacj i misternej postury l it:z,t l l .Y i ako Pełna osojt'l{<) małzon}<a i ja'
ba. Jechaiis*y więc w trojkę: ()rl,
wylewając się jak piana Z kufla l)t,7,{,Z burty. DIa ja_
kiejkolwiek zmiany porzycji trzt.tltr bvło stawaó.
przez dwa etapy jechałem z lli1l1ltlrem . CÓŻ to bYła
za jazda! ZaczęIiśmy ztesztą nieŚpiesz.nie: Jasio zadecydował po starcie, że czasu jest mnóstwo i w związku
?. tym nalezy umyć brudny samoc]hód, nie wypada
)
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bow"iern doj eżdżacdo Opotra

tekim wycieruchern. [Irry-

liśmygo więc. Bardzo dokładnie. Następnie został
troskliwie wytarty i starennie wypolerolvany. świecił
się z więce j niż wschodnim przepychern, ale cza ].eciał.
Wreszcie ruszyliśrny. Ripper jechał spokojnie, bez
specjalnego pośpiechu po krętych drogach Dolnego
Śtąska. Gdzieśw rejonie Rtzyżatki clogonitriśnny autobus pks-u. sygnał, drugi sygnał, przeciągły sygnał
nic. Autobus nie rrstępuje z wąskiej drogi. Ripper zajeżdżamu pół metra za odwłok, pali reflektory, gra
na klaksonie
nic. Arrtobus snuje się wolniutko środkiem wąskiej- szos} i nie daj e drogi. A przeciez musi
nas, psi syh, widzieĆ na zakrętach, musi słyszeÓ
sygnał!

Ripper robi się powolutku czerwcfly, niebieski, siny,

a wreszcie fioletowy na twarzy. Czas leci, a my talt
już z pięć kilometrów jesteśmy blokowani. Ripper

mówi najtozmaitsze ciekawe rzeczy o kierowcy i jego
powiązaniach rodzinnych, coTaz barCziej się pompuje
złością,cotaz piękniej fioletowieje. W końcu autobus
jednak staje na przy tanku Itipper wyprzedza,
skręca w prawo i hamuje, zastawiając całą szosę długą
Bugatką, po czym wyskakuje, wyciąga korbę spod
siedzenia i pędzi do szoferki. Widlzę, jak tarn podskakuje, wywija tr<orbą i cośperoruje...
Z pięć minut trwał adczyt żałuję,że słyszałenr
tylko fragmenty. Wreszcie Jasio podciągnął rezolutnie
spodnie i wrócił do wozu. Nie całą jednak złoścudało
mu się wypluć na kierowcę. Kończył jeszcze po
drodze.

Teraz zaczę|iśmy jechać na setrio. Ripper nareszcie
zainteresował się zegarkiem, otaz ilościąkilometrówn
które mieliśmy do przejechania. Przeliczenie wypadło
fatalnie, ale Jasio jest bez trwogi i ,zmazy: jakkolwiek
będzie zasuwamy na całego.
t
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I Tzecaywiście! zosa ni,e bardzo się nadawała do
jazdy, ot wyboista boczna szutrówka. Po pierwszyclr
paru kilometrach miałem wrażenie, ze auto się rozleci.
tla drobniutkie śrubki, A}e się nie rozleciało roz].e_
ciała się natomiast opone. Omal nie zrzuciło na
rów" Jeszcze anftochód się ślizgał,a Ripper już wy_
ciągał spoC sięC;zenia podnośnik, klucz, łyżkii uapao\,vą dętkę. Zerwał z Kazka nową oponę, pękniętą ci nął w krzaki i w nie,bywałynl tctrrpic przemontował
koło. Kazek wziął się va pompq, il icdnocześnie Ripper przykręcał kołc" Nie trwało ttl tlltlz.t:j niż ttzy miTmr

t],

uty".

.

Znów jed,ziemy, Jeszcze szybc:itr.i ; lJrlgirtti zatacza się
na :zakrętacho wyprzeclzamy jł,lI<it,s r:it;zilrtiwl<i tuż nad
rpwem, poboczem wiatr pot],uviz.rltt.itl, il ja nic ty}ko
patrzę na zegarek i Iicznil(-..
następna opotla 7,L|llticlliła się wt: fręd.Ce.
Paff!
Jeszcze chyba szybszir ,7nyriatta [{unty, u nustt;llrt ie jeszcze chyba szybsza jirzda. l znów wystrzał olx)ny._.

i znów!
Pięc razy znrierrialiśmy gumy do Opola. Ka,zka coraz
Iepiej było widaó zza stosiku, którego zmniejszanie się
Idipper śledziłz niepokojem. późniamy się przeszło
pół godziny prawie osiemset punktów kannych. To
suż nie do odrobienia, ale Ripper jakby teraz się dopiero ,za:wziął. Zaczyna siąpić drobny deszczyk. Zakurzona droga zamienia się, w błotnistą rzeczułkę.
To dobrze n " powiaCa Ripper bo gumy nie
będą tak trzaskać, a,ja jestem dobry na błoto.
I tzeczjrwiście. Tr*yrnam się kurczowo drzwi czek,
szyby przedniej, siedzenia. Bugatti skacze na wybojach, wyje głucho"lf}& .wirazach, bo Jasio jedzie lla całego. Czwórka nie ciągnie _ ładuje trojkę; trójka ,za
dwójkę. Drętwieje mi po kolei WSzy, tko,
mało
jednocześnie
zwyc,,z,ajnie ,się boję. Samochód tańczy
ą
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Po szosie jak oszalały, Ślizga się, zatacza na wirazach,
niebezpieczrrie blisko przemyka otrok preydroenych
pryzm kamieni, z wyciem sygnału wyprzedza wozy
konkurencyjl}e.

Do w zy tkiego się jednak mozna

przyuwyczaić"
Ochłonąw zy ze straehu, mogę spokojniej ocenió w paniałą technikę jazdy mistrrza. Te posXizgi są w kazdej
fazie kontro]"owane te wyprzedzania o włos ą ściślewyliczolle. Ripper idealnie panuje nad ma zyną.
Ty]l<o błotct }eci na w uJr tkie strony...
Jasiu, nie bądźtaki Ripper
powiadan,ł" rmi,rno
wszystko.
Kraków
*dpowiad,a krótko"
Trzebe frrzy*
mać fason. A i r1o Zakopane o ITlu zę wjechac $a[t za
dawnych cza ól.Ąr-,.
Rzec,zywiście, wjeudzam.y z fasonent. Num"er d-nneki,
a na mecie jesteŚrny jedni ,a pienwsnych. 'Wifiają na
skandowane okrzyki ,,Ripper! Rip*pen!" Tak _,iaIc przed
ćwierć wiekierTr prawie" Jak podcxas Wyś*igffiw, Tatrzańskich.

Nie, nie dziwię iĘ, ze Jasio starannie

preea:ierał

ślepkana mecie.
Takie to były historie w tych plerwszych, p,owojennYch latach. JeŹdzlło się l]a rll.jcly 1-1a własnych salno*
chodach, na własnej belr zynie i za własne plemtążki"
kupowało wikt. Startowało się nie po to, zeb_v .".l.iy F&ćl
}"ecz po to, aby po prostu v-ryzyó sfę za kier$wmicą.
tsyle defekt nie sfill&czał reu}rsnacji punkterr} honoru hyło dojęc}ranie do rnety.
I nie wiem d}aczego rninro ue w tych caasech
było nierównie mni*j emochodów, & sacue ń,ni.e sa*
mochodów osohowych, prywatnych na rajd;,r egła*
szało się więcej zawodników niz w dwadzieśc:ia Iat
pózniej, I<iedy to motoryzacja lM F*}sce zaczę a się
srerzyć j ak z^ara,?,a,,
8s

Przeciez R,ipper, Rychter, Mazurek to byli Już
starsi panowie. Zę tez im się chciało telePaÓ Po szo'
sach, śpieszyćsię na punkty kontroli czasu, ŚcigaĆ...
poPostanowiłem, spra$rdzió, co w tym się kryje
,aażyó
j
eszcze
narkotvku. Byłem
stanowiłem sarn
młody...
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Tomosz DonToniewski urodził się w Worszowie w 1920 r"
Korierę dzierrnikorskq rozpoczqł jeszcze przed wojnq" Wojnę
spędził w knoju, był członkiem AK, zośpo Powstoniu Wor_
szqwskim znolozł się w obozie jenieckim no zochgdzię" Po

powrocie do Worszowy w 19Ą7 r" zojqł się ponownie procq
dziennikorskq, publikujqc jednoeześnie we pienwsze prece
iiterockie. Od nojmłodszyeh lot po dziśdzień zojmr"lje się
sportem motorowyffl, uczestniczqc w wielu ro.fldach nrotocYklowych i somochodowych, będqc j"cdnocześnie dziołoczem spo,
łecznym Polskiego Zwiqzku F4otorowegCI"

W roku t 951 nopisoł wroz z Michołem Sumińskf;nn

powieŚĆ

zeg lo rskq pt, ,,Drugo wgchto", w roku 1955 wydoł tonn opowiodoń pt" ,,Binły cień", o w roku 1968 ,,Vfsponmnienio zy-

derey".

Genc z[ 15.-

