
Ry"yko lvpisane v żyriorys
(P} Co myśli kj,ei"ow,ca w t gę jes,zcze yatczyć_ o .następn

chri,iii, s.iy pri; srybkości 170 | i_l,tuł_v, al* to byłcby juz Poir'-
i*r:sŃ"I i"ńoiłród " ,re"rr" \[t ! r-arze,nie ,.iego s.in go rvejŚcia
barióriię otaczającą tor? uge- l rra ' snłzy+"J
niusz Zarzył,<j -- dl,vukratny
mi, irz Pois,ki \v 11,yścigaclr a-
nrcchodorr,iłch fłrinrtły ,.Pc,lcl-
ni&o' r 4lft6 ln . 11zpisene W
dot,r,ch cza^icl1ry życi o,r}:.q.

",Lu.bię, jak coś się dziej*" *
mć-ri, lvraćając myślami na t<rr
\1, Pczna.niu. gdzie ot,eri się o
ś;nrigrć. Nie b3-,i to jeg,o pier-
ws,z:f wypadek. Ale lsas*tader
nie rna prar*,la do spoxoj , o
zl,ria.

,,Wted.v ops,lvi,ada ?*a,

b]"a,kłr,r,alo :.::,i kle rowr:icę. 1}3ą
rrriłJz&r.v ,łTgiąłlało to clr;rba .jak
sarno,bójcz.a prół:a. 1?0 kn,6c,dz.,
to;: lujtie:n skręĆa w pfa.,-vo,
a , ja iełę $Ęro,sl[ . na barierkę.
Cz"trł,e,łrr ude rzenie, świat t,iro,-
wał l1,, s,za]eticz;rch obrotach,
i\,Trrszę rx,,.v-łąc,zyć prąd; pfz -
rnlknęło n:i p{_} głov,rie. Złaua,-
łein heł:el trw;,łącznik}, Co,ś bo-
ti. a rr;ięc zyję ! Zanim ;ivfÓ-
ciła św"iaConrł:ść, grr.ełralern się
z kurpki zło,nnu. To był o,drueh.
2a l benzył:y mcgło w ltsadęj
clrr,vi'ii e}ę,splodorł,ać. G,dyby
mnie wyciągali, nniatrbym FsB,-
nie połamane nggi" O w"łasnych
s,iłach tru, no :ły"jść 7. saln&-
eJnodu, a przrecież elni nie mają
cza,u na relikatność".

,,Od ubićgłego zoliu iężłżą
\ą; rajdo,wa m serlvisje Błazeja
I{rup;a. &{ogĘ po,iączyć ie ,J il,a
i;lpc,rty. \x/ 1ąrści orł,ych rni -
,trzos,,itł,ach Poi.s,ki .je s'i tyiko
pięć,elininacji. irrnoehody $ą
takie sc.m , IJc;cusz*zali:e iJrzć-
róbki l:i*lą,ieikie. [,iczą siĘ Ll-
rnieję,tności i przygotoął,anie
auia. Roz'łrierano mój sijnik
juz kilka.kro,tni,e. Z;tlvsee .'tv zy*
sbko było w pcrząd,ku. Aie t.ak
to byrł:a. Kto,ś mó,rvi : ,,Fanie
sędzio. w}lprz tlził nrnie n&
prcstej, c,lryba cis,zukuj ". Kax*
dy rnra]"czy o sprzęt i pieirią*
dae, jak potrafi. } ie jast io
zał:arł,a d]a ubogich.

\Ę7ieirt, żę to Czi,-wnie rr? ]ą-
tla mistrz Pa]s,kj s rrvisai,l-
tern. Ale ja chcę po,znać ctlć
n$w glrl. Ciągrrie nrnie teraz n{l
tra"sy rajdo,tr.re. Cey wly"starluję?
Nie rviłytn. l a razie uelzĘ sięj siaukam spol1,1oli&. lV pojedyn-
ltę nie,v,,iele zd'Całaln'u.

l{oto,wał LE UEK WIDER

,,Z samache,du niewiele p{Fes-
stało cią.gRie p,s chvriJi. A}e
nie rno,gle,łr łi,ddać tni ttrgolp-
eitiego tytułu .t,alkorł-er, rfl. Co
s,ię dałrl T- v,;TTrc tc,wałerrr, Fo-
slrręcał i,Tl, n łoz},}iśml, n&wy
s.il,nii; i... fiR tcr. Oczyrł,iśeie,
ic} rie było to. Fo r&,v, Fi rlł''-
szy ,oel dłużs,zego cza,su "łyącha-
łenr spali.ny r.i,*rvali. f)urie na-
stepne 1irniną,.:je r,vygrałem --
fzllca, jaltł:ly to blria p anla
ot,ry*rł,ista ".

,,Jaił trafiłern do "1po.rtu? Nie
;ramięt,am. Jęździłe 1 na czymś
oa deie,ciń ttł,,a. Pierrł,sz,a b3ła
faseynacja ntotorami. W 1?4
r,c;ltu zo,stałehr nar,.,,r, t lę,1cemi,-
sirue m trols[ti 1,.,, rrotocrassie.
Z p,c,cz:-;; r;ilii S,i,ailt,l11,ałern lv bg.r-
wach Legii. później,,po tol.-
wi ązanirr i:ł:Ę.; 

' 
** 1v Byd o-

;i':7_,y. f.ł ;:,a,stęl:n te Se..cze,ł:i;iie.
T'rlril;r, j ,.,i: ,ltł cr:łol,:iiiem Autti-
tni.l1:!lk jui:lt ..Ę;-T emieś}ni-}i". Tre-
nolł"aie;yi Z3\.vs,7,.{ w \,?ars:zaro,.li, .

C.łęsi,o na i;: as!,<łtt.!l pt,zy pra ,-

l;iirr poicie . -Ludzie z rlutcr-Rtł,-
<ie * s;;r..\,bl<r> nrnic: tił1:: tĘ'pł -
tul;;li . l,,{ot łlr b;,]o si:y chać n,a
t";t ł Pragi. Zo,-ctłi]ein iłięc l;as-
ka_":ić,::e,,:n. Pr:śrą.ię,łiłem rerąlii
czter;; iaia. łl.,,,,ic io ponad 50i3
,*vy:rtrii:Órłr ,rv, Z,...łalio1',,ł:$ ćh -
g-6.;j,ii,gj.:ł.:ir nl;d sanio.cirodarni.
Ci:rciełei:r s;]la:k;iti liii mctol,z$
itri],1,,,Ęi ,ł, I)lize j Iirc,krł,i I.v Za,
]ił;,:le:relr:,. ai.,: po:łidzt;:lo rrij
prz-ervi etr z.v ć gł o l,r,ę.

Wie]u tlz:rln,łoby, 7{i niocnych
,,"Vri],y-en jrrz lv3l51,rr"Zy, ,ćua _J{ię
,.:sŁa,t:i<<lr,va,ć. Z$,iaszrea żę sta-
r kr.mtuzje clają ł scbie znać.
\Ą.I re,",;il musiałem j*dnak zd.cp
b!"ć licencj ę .kierolvcy rajłlowe-
go. Dia xa"ha,,vy liv tg?g t. zĄ-
cząłenr s,i*rt.o,wac nuitichefil.
Kiikaltroi;,łie zdo,był nl]:, misńrz,Q-
str#ó '' 

' bktęsj w.al, za}tr7skiegb.
Ciąsnęio rnlnia jednak na tor,,
]r_ihiłern szybkość. ryzpko było
już n:ąrjnt z,ailvod m. Po t,rzech
]iltec,lr si;:rrtó,rł, Fia.tenr t26p o-
trz,"imał rn z PZMai,. forńułę.
cE;rli s.gfitochó,cl wirś*igoąąy .,Pr;-
10,n ie" (siinik tł o 1300). w
n'asćępn_vn] roklt ałlobyłenr wi-
r:ejnis,trz,ot,ii,tro PoJl;iki, a w 19S5
i 1S 6 piei,rvsze miejs,ce.


