
Chociaż od Rajclu Dunaju
e}iminacji mistrzostw Europy kie-
rowcórv - minęło prawie miesiąc,
dbpiero teraz doszł3" do nas
szczegóły do,tyczące udziału w tej
imprezie Btażeja Krupy i Fiotra
Mystkowskiego (na Renautrt Łi

Turbo}"
Ra.j,d Dunajul stanorvi trzecią

el,inr,inację lltEo w jakiej uczestni-
czył na z eksportor,vy duet.

Wspomina ,Piotr Mystkowski:
Po za,poznanlu ię T, trasą rajdu,
odnieśliśnry wrażenie, że nie jest
ona ciekawa. Zupelnie nie fozll-
mieliśnry, dlaezego organizatorzy
przenieśli trasę z gór w deltę f)u-
naju. Odctnki ŚpecJalne, prowa-
dzące drogami asfaltowymi, byly
proste, bea zakrętów. zybkości
przekraczaly na nich grubo ponad
l{0 km/godz. Odcinki zaś zutro-
we byty dziuraw , kamieniste, n&
rvykończenie samoehodów, a nie
na wykazanie umiejętnoścl Jeź-
dzieckieh.

Po pdzelechaniu cztereah odcin-
ków specJalnych po asfalcien je-
chaliśrny pierwszy szutrowy.
Mniej rvięcej po przejeehaniu 70
proeent tego odcinka bylo tak:
:- dluga prosta pod górQ, potem
dwa rauy prarvy pełny gaz i lewy
llt gaz... i tu auto zaenęło Jeehać
bókiem, uciekl tyl. To dla nas
dotychczas niezrozumiale dlaeze-
glo tak ię stalo. BreźeJ skontro-
Wal i czekal n& rozwój wypad-
ków. Droga byle dość szeroka,
rnieliśmy poro nriejsca. ądzi-
liśmy, *e po wykręceniu bączka
staniemy vJe wlaściwym kierun-
ku i pojedziemy dalej. Auto ied-
nak wpadlo n& pobocze, oparlo
się o krzaki i przy minlmalnei
prędkości przewrócilo ne pra,wy

orP*n Bronek" nie ży e" Brechanik. którego znal coly &uto-
mobitowy światek 7,1ale ręoe -- czlowieĘ który vpro$,a,dgal
w zdumienie nawet mechaników francuskich u dzialu sportu
Renault. Od 10 lat Bronislaw Chojna tryl pierwsu:tm serw,isan-
tem Btażeja lirupy. Bral urlzial w tworzenlu niemal lvszyst-
kieh rajdowych egtemplarzy, n& któryclr leździl ten złwodnik.
Każdy samochód kochal i znal jak wlasne dziecko.

Chororvłl od wielu lat na zwęńenie naezyń krwionoŚnyeh. Tuż
po splonięeiu Renault w RaJdzie Dunaju pow,iedział: Najpierw
odbuduję samoehód, a potem póidę do szpitala. Bronislau, Choj-
n& nie doezekal ednatr tej ehwili. poń samoclrodowy ;traeil
wybitne8c meehanika t nleodżalołr,anego kolegę.

lLE ffn0n l(RlJPY l MY TKOtt, K

PŁONĄGYM AMO0HODZI
bok" !{astąpily w tym momeneie
rutynowe ezynności. lVy[ączenie
stacyjki, pytania o amopoczucią
* fttalo się coś? zapytd, sl6*er"

Nic, pękla tyllto przednia szyba
- odttowiedzi,alern. ,

Blażei wypchnąl przednią szybę t
kruyknąt: zybko wychodź !
Okazalo się późnieJ, że stlnik Ju*

byl w og iu, BlażeJ dostrzegl to
wcześnie j we wśtecznym lusterku"
Jak wiadonro" model Turbo ma sil*
nitrr 7, 1,ylu, w kabinie, a zbiornlki
u paliweru znajdują się pod siedze-
nlami.

zybko, bardzo czybko opu elllśmy
gamochód. Udało ię to wtaściwie
dzięlri przypadlrotpi" Erł,akuowaliśrny
się 

- ptzeu mieJsce, gdzie znaiduje rię
przeflnia szyba. Na o8ól je i; oĘa
klejdna i wóu,czas nie sposób Ją
wypetrnąć. Tym raże(n ,osieclziata"
w ramie tyllro przy pomocy ltffio-
we' uszezelki, stąd latwość jei ! u-
nięcia" Kiedy samoehód stol .bokiem,
baidzo trudno wydostawać slę prżea
drzwl, trrra to zbyt dlu8o l |est
ltlopotliwe.

I.,l-tleto nam stę tylko wy zarpać 8a -
nleę. JeJ wydaJność (1-10 selrund)
nie - na wiele się zdala. ' Nasl lconku-
renei, którzy nadjeżdżali co minutę,
oddawali nam swoje gaśnice, mialy
one iednak tę samą wydajność eo na,
;.a. Bezratlnie patrzyliŚrny więe ne

plonąee Turbo.
Niezym nle udalo slę ugasić tego

pożaru. ptonQly pieniądze, doku-
merrty. 6rganizator nie 

",attzymal 
od,

cilrkh speejaln tor chociaż przed rr&-
ml inny t<icrowea również wypadt a
trasy. Nikt ż organiza'iorrirv nie po-
jar"."ił iĘ równleż w rniejseu wypad,
kt!. Dzięt<i oświadczenlom ntilicji ll,
elalo ię otrzyrnać w ambasadzie ż&,
stępeze dokumenty t wróeić do kra,
Ju. 

- to wszystko, zape.wniam Jednalr,
że etartuJemy nadal"

BłeżBf Krupa t lłlotfQm Mygtlrow-
gkim po stiaeie samoehoclu nie w z,
mą równiez udziału tv Rajdzie ko-
dy" Zaperłniają Jednak, że juz daisze
ptany pozostają bee zmian, a wię9
Śtarty v/ Rajdzie l{alkiclikis (Grec;a}
rr;spółczynnil< trudnośei ,,4", Hebros
(niłgaria) wsp. ,,2", yu (Jugosławia)
wsp. ,r1".
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