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Pleńiszy zawodowy
polslrl raldowlec

w barwach sPonsora.
Przvoomlna Mariana
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\Ątb re vl p rawo n'| flzy lti
Jerzy Landsberg, ra.ldowy mistrz Potski
z 1978 r., podobno jako pierwszy zdobyt
w rubryce ''zawód'' wpis: klerowca ra.jdowy.

Pochodzit z Grudziądza' Miat prawie 30 tat,

kiedy w 1970 r. usiadt na prawym fotetu

w Renault ALpine 1 1 0 obok Krzysztofa
Komornickiego.
Landsberga ciągnęto za xótko. W 1975 r' poja-

wit się w za|edwie 7S-konnym RenauLt 5 LS.

',Jeździ! na standarcjowych kotach, z si[nikiem
i skrzynrą bregów bez przeróbek' a mimo to
reguiarnie spuszczat Lanie Fiatom 125

z fabrycznej stajni F50 - wspomina Btazej

Krupa. * Ten samochód Ż typowym' francu-
skim zawieszeniem wyg|ądał na trasie, jakby
poruszat się wbrew prawom fizyki". Lands-
berg faktycznie mus]ai wiedzieć, 1ak naginać

te prawa, skoro wywalczyt nim tytul wicemi-
strza PoLski' Dwa lata później, za kierownicą
ponad 200-konnego 0pta Kadetta GT/E, byt

i3. w klasyfikacji generatnej Rajdu Monte

Carlo. To jeden z na.ilepszych wyników pot-

skich kierowców w tej imprezie. Na zdjęciach
jest zawsze uśmiechnięty. Prywatnie tytko

nieticznym pozwaiai się do siebie zbtizyć.

Sezon 1978 byt niezwykLe dramatyczny.
Z nowym pilotem, Januszem Wo1tyną'

Landsberg wygrat dwie pierwsze etiminacje
mistrzostw Przed trzecią, Rajdem Dotnośtą-
skim, Wojtyna rozchorowal się i z pomocą
przyszedl jego poprzednik, Marek Muszyń_

ski. Niestety podczas treningu na odcinku
specjatnym ze Ztotego Stoku do 0r{owca ich

samochód wypadi z drogi i uderzyt w drze_

wo. Muszyński zginąt na miejscu, Landsberg
o centymetry minąt się ze śmiercią. Miat
obrażenie kręqów szyjnych. Mimo pauzy
podczas dwóch koLejnych eLiminacji nie stra-
ctt szans na tytul m]strzowski. Przed koń-
cem sezonu wrócjt na trasy z Januszem
Szajngiem iw dwóch ostatnich ra.1dach

wywaLczyli mistrzostwo kraju.

Rozgrywany w kwieiniu Rajd Krakowski

- Krokusy byt drugą eliminac1ą sezonu '79.

Przed odcinkiem specjaLnym Rąbkowa-
Znamirowice Landsberg prowadzit ze spc'.
przewagą nad Krupą i Macie'jem Stawow ł_
kiem. Do wypadku doszlo po pótnocy

,,...w miejscu, gdzie szybki, prawy tuk pr:.,-

chodzlt przez szczyt i rozwldlenie drog

Wskakiwalo się tam w ciemność' Na;-_ _ _

sze zawahanie grozito katastrofą'' - l''.:: _

mina Krupa. Czy Landsberg zawahar -;
czy Szapg pomyl.it w opisie, a moL '.:-'.-

śniej przebiLi oponę Lub uszkodzili ci 'ę:z?
Po odbiciu się od skarpy znieruchom at'1

w polu wrak Kadetta zacząi się paLic' Gdy'

nadlechali Krupa z piloiem, Piotrerr Mvst-

kowskim, zaczęLi zasyppvać piomlenle dar_

nią' Sparaliżowani irracjonaLnym sirachem
przed wybuchem auta klbrce nie pomog[t

w wyciąganiu Landsberga' Szajng zginąt na

miejscu, Landsberg zmarl tydzień po wypad_

ku w klinice w Krakowie. Czy nadmiernie
ryzykowal? '.)eździŁ tak szybko, jak było trze-

ba' zeby wygrywać" * mówi dzió Błażej Krupa
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