
#w#ffiffia" Mee#sg{"d.
strtr#fffid.ffd#' DLA,,PS''
EĘ lzr\ES'3XE}il narzĆl(a.ją na
ffiłącznnsć z iijellcami. Dr:e:':-i# niłar'ze f'akz-e ir:a.j.1 slr'oie
!.;łopoiy, cllntego na li'stąpie
chłialby:rr Frzeprosiri Czytelni-
kón', któłzy łcnehirl_ali pe&nej re'
IacjŻ z GP Nienriec rra icrze Fił-
ckelrheiilr. otóŻ z Iłxu t.lv:j:uła
tl'jko jedna kartka, po cz;'m łą-
c'le z Pc)sltą b1 ło zł ''ę'ł ,rzłz'..
B godzin. Trag+dia. Nie znalazła
się więc re1ac ja ja]i Ęie carćlo
Patreee clÓkon;'11,i11 nie:ł'.r';,'Ęłyc'h
wyczynów najpiet'w goniąc
I![!chaela Sclrtlyrrałhera, a nas{.ę-
pnie Ayrtłna' sentlę, k'ól'y je-
chał na drugiej pcz}'cji' Doslorr,-
nie ki!trtaset mełrórr' prucd nre{ą
zluęf'zolly Patrese 1alypadł z torrl'
slracił pelvnc 4 pulrkty.

Przep.::iiszantrt zatem za tclt-.ir-.-
nv. m'r.lmy ne(ltie.ig .ia ,',..,,i,,ir
części zrels{]mpensu je to CŻr'-
te]nili'om rv5.łąłzny ł1ix ,,P!4'' x'y_
rr.iail z l{igełłrir n'IĄNsEr'!.il$.
"Ie 

:;zcie przerl trelr:,1 ,;arn! \T
p.łtPli sl]ot].'aliśn:5' :ie z ].::ł'r,l'''*
dłtenr na rn!stłzlł. śrl'iat':r, b'; tlti-
kni:rć łcl'enrclrii lo;orr'itnił l']'l-
grócl Yl:e rvsnó1ilynr liol:iiur'sie
-,PS" i firmv El'F. \'Iansel wylo*
so-.,r'a} piętiu 1<and}'c1ató.*' do
głór,l"iroj r:agrodi'' ogłosim-v lisi,ę
lą''iirótce" Udało l;lnr się'łólr'-
c:{ii5 Żil',lZ}'mać mjst'r:ra kierorł'_
1.,i;r:. $'., cclpo..,.'ietc'ziei nA kilka
]i}'iań.

- Xzy uic :ialvje parl {erEt.
źe nie zak*ficzyl kariery drva la-
{* lełłtl?* Eęc-lę tr' ''Jim rołttt mistrzem
śrvi.ąta, 1rrzynajmniej lvsz::śtk{)
na tc rl:s]<azuje. Nie m'JsZę Ża*
pc."viaclać l:uńcł. iiarier1'', s]telro
y,,z';'-lŻ tcl z:':bjłt'm. Joszl.,e rie
r0 znl ;]t''' ii-l iett jl a' ten'! Ż: t płz'r-szło-
I:ołzne3;Ó sezonu i kolltra'litir. il]a
l'aŻie fici fioccderl Ćy chol ają
'xlor.i''e u'' pi:st1i i robjĘ swojg.
litrie iest to rlla rnnie zb}'Ł o'ru-
jemna s..'tua,cria, E)e na razie nie
man: ża'cinągo ruchu.* Jak ołenia pan sw6.i po-
tlcm gły w gclfa - łvy tórvnie
rvysoki jak z}ł kierorł'rricą?

- I{ie ms-m za rviele ezasu
na uprarł'ianie tej drugiej, bar-
d'r:o lubianei g;lzeze mnie r11'sc;'-
p1ill.''. Jes1:enr rilść cobrynr gra_
.]:1.In 11'Ji'l:r' 1f lr:e ['"l]ło rnr-
je zciał:ie. Grlybynr telT_rx sportcj-
'll''i poś.'vięc1} l.,'ięcej ezasu i ser-
ra * ki:o'rvie, cz_v njs bi'łbl'm
gi'c';nytn pr'zecilr'nikiern dla \ł'}'-
biineg,: p;cifist-r:* mojego prztja-
ciela * Nornrana Gregłr"* $}lRczegrr jest $an nietlogi.ę-t'
7!y' a'y rrie łubi parr Ćlzienrrika-

- Nie r'.-iern' skąd się lr'zię?o
fn poiecie, o któr':-nr oan mó"*.i.
}ije rilam }rojecia- t"]':że. cl'!'lczł-
gr: tll1i sf crmtlłov;ał pan r')"ta-
nie?

- Uriehał Fa.n !-lrzełl nani jak
prrcil dżurcą .pocłczas '1'ard testo-
$J'c!r na tcrze Siivarstsne,..

- Bvło '"vtedy zimno, a poza
t]:rn byiem barcii:o sl<upicny. Fró-
bov''aliśmy nowy pojazd Rs4 _
jak pan zapewlle psmięia nie
pracował tl'ó\ł'czas zbyt sprarv-
nie. Natonria.st ocli'l;ivlaclając na
poprzednle p}itanie clodam: daję
ogromnie di't;io r]r'''i ' 'li'rv, że sza-
nuję i lubie ludzi mediów. Po
ka;łł1i'6 trenillgu ocz.vv;iście
jak rvi'ei'v'wam rvpadam do

tZ.'i clreą ze nrną rozmarvlać.
Proszę sobie prz1'pomnieć, czy in-
n1 kierorvcy by1i łóu'nie uprzej-
nri jak j8, równie dostępni.
Ocz}'rviście ttiź przed jazdami
specjalna ochrona strzeżi mnie
.;rk i innych tajennic teamu.
ntuszę się jerlnak 1vórvczas sku-
1rić, oIpccząć i pl'oszę się nie
clzi,wić, że goryle czasem są bru-
taini i komuś tr]radnie aparat lub
i<amera. a jakaś noga by'lva kop-
nieta. l\lluszę jednak doclać, że
ocirroniarze zachorr'ują się tak
t}'llio rv stcsunl<u do 'ivyjątl<owo
natrętnych reporterów, kióryc}t
przecież '"v żadnej dziedzinie ży-
cia nie braku je. Na rvszYstko
jerłrrak jest czas. Wszyscy po-
rr'inniśmy wzaiemnie się t'ozu_
n-tieć i szanować rvłasne obr'cza-
.io. raczej pomagać rvzajemnle. a
llie przeszkn.dzać. Jeż.łli chodzi o
dl r:ższe 11'yvria'c1y. to z zar'lodni-
karni tali za ięt;'6; jal< ja 1rzelra
s:e ttmatr'iać rr'cz'cślr,e'i. pl'zez
rpe c jiilnl,'ch clo tego p't7.eznac7o'
.l-t.h !rrdzi, kiól';,r' znaia np łze
har'$onogramy ra'ięt bardzo c]o_

lłtacinie, lepiej od nas.

trochę ponarzokać. Na przyklad
w ubiegłym roku na początlru
seuonu .miałem lepszy . pojazd.
Mam nadzieję, że prÓby z no-
wym bolldem szybciej przyniosą
elekty.

- Co pana najbartlziej dsner-
wuje?

- To za'leży kiedy. ostatnio
na przylrład lvydumane anirnozje
z Senną. To nie ma żadnego po-
kryc!a z rzeczywi,stością. obyd-
waj może nie padamy sobie do
nóg, ale wzajemnie oię szanuje-
my i rozumiemy. Niektórzy
dziennikarze napuszczają nas na
siebie, drukując jakieś wymyśIo-
ne zarzuty jednego na drugiego.
Drukują takie dęte r.v1'powiedzi,
np. że ja coś skomentowałem na
Sennę, że jest glupi, ezy coś ta-
kiego. Potem oczekują co Sen-
na odpo'wie' Wiemy iuŻ oby-
dwaj, że niektórzy pfagną nas
zdetzyć, jak kiedyś Sennę z
Alainem Prostem.

- czy wyŚcigórv powinrro być
więcej, czy ntniej?

_ Oczvwi'ście mniej' I)L'Żecież
my podróżujemy z wywieszonynri
językami.

- Czy moż€ pan coŚ t'Iiżej po'
u'iećlzieć o nolvym n:oclelu lVil-
l!amsa?

- Na Węgrzech, 15 sierpnia
nodczas GP n.a Hungarorirtqll. na-
s'!'r'łpi de]:iut nori:ego nror]elu. Te-
raz trrvają próby z RS4 Renault.
To właśnie tutaj, na Hockenhei-

#ffi&p, tffiffiKffi&Affi&
*T$.rffiYr\trr ltApffiY$Y
- lVielkie grłiazdy mają

je kaprysy...
* B]'ć może, a}e nje nra

c}t1'b* rra m]'lśli mnie?

slŁO-

pan

- Jak tł jest naprawdę 3 pa-
rrł trakomstwehr? Podobno lra'r-
dzo pan lubi ezekoladę, ktrórą rł'
ogromnych iiościach wchle'nie
pan zimą?

- 
rvVieie 'n' ti'm przesady. To

jednak fakży, ź-e jestem najcięż-
ŚŻ}:m kieroweą i że zimą .t3tję.

\tytłumaczę się' Gdy miesr''lia-
łenr tra 1ryyspie Man nic innego
nle robiłem jak tyiko jarlłom"
ehociaż nie za dużo. Taki jesi
zimą tatn klimat. że nie miałem
żzldnego rrrclrrt. żadn]'ch trenin-
gónl. Nie. ruszałem się, to i ty-
lem. Poza tym b}"ło zirnno. Dla-
tego przeni.oslem się na Florydę
gclzie j,est ciepło, ja mam ruch i
nie chce się tak jeść' Di'atego
łatlrliej $}i tfŻ;'m€.ć się w nsr-
mie.

- Jr-.st óp najtepszy Fańskt se-
zon' .iak ocellilby pan trpływ p.r-
saczególnych elenrentóę'? Ile jest
*,art pański ta'lent. a potem resz-
ta - si!ni!r, nadwozie, palilvo
ET,F?

- Niech się pan nie spodzle-
rva, iŹ pov'iem: to rvyłącznie mo'
ja zasługa i mój Boży talent' Za
dłużo jeźdżę, bym nie zdawał
sobje doskonale sprawy, że sam
nic bym nie zrobił' Sttkces to
praea rł'ielu ludzi' Mechaników,
l'nż-rrnier:ów" Ja wszystkim dzię-
kuję po wyścigu i wsz}'scy zwią-
z,ani z moim teamem mnie. To
miłe _ rvitamy się, gratulujemy
sobie. rzrtćamy się rvzaiemnie w
ramiota. Na temat silnika i pa-

nrie, trwały trzydniowe próby l
testy. Teraz jeździmy na Rs3c
ponieważ do no\ń'ego mode'|,r
ciągle nie mamy pełnego zaufe-
nia i przekonania,

- Czy powinien byó zapos mo'
c!, cly należy lechać na maksy'
mŁlnych pręalkościaeh bez takiego
zapasu?

- oczywiście powinien być' te-
raz na przykład nie ma możlirvoś_
ci poślizgu, bowiem pracuje ak'
tyrvne zar,vieszenie.

- Jak slę pan najleBiej relak'
s$je?; Óezvrfiście grająe. nawet
t_vlko pbti:ząc na głających, w śoI_
fa.

- Kłóry tor panu najbardŹiei
oalpowiacla?

- Szybki, tak jak Silr'erstone,
ttutaj-wHockenheim.
- cry żona kibicuje panu?

- oczywiśeie, jak ma czas.
?tzeeież Rosanne ma troje dzie_
ci' więc nie może jeździć na każ-
dy rvyścig'_ Czy może parr złlradzić eoś
z lnnej branży - dIaczegrr Hontla
rvycofuje się z rvyścigów?

- Dzisiaj słyszałem, że \ł-calĆ
nje chce się wycofać z w-vścigów,
trrzynajmniej całkiem. Będzie
występować pod inną nazw*ą
l\tlugen firmy prowadzonej Przez
syna szefa Hond}z. Wiadomo'(ć
dość sensacyjna. Nie moja to
branża nie mój team aie myślę,
że to zupełnie nie to sanro, że bez
totalnego zaagażorł'ania nie ma
mowy o sukcesach,

- Chciałlrym panu przekazać.
iź ma parr w Polsce bardzo wielu
kibiców, o czym śr.l'iailczą choćlr$
kupony w konkursie naszei gaze-



ulu!-ą pl_GuweBo na KroTEą KoIl-
feiencię, udzielum 1ryrł'iadólłl
stałęmu u;ianusziłcrvi reporte_
rólv tolvitrrysŻą(jyr--h m! w każ_
dvm miejscu - w boksie, przed
him, w .auto home", na.,l,'et w
diodze do tcaleiy. Nie por,viem,
że ło nie Jest dołe i;cziilve, ale
trczitmiem też dzjenlikar'zy, liió_

lrwa ze .zrozurn'ałych wuglętlÓw
niev'iele mogę polviedz,ieć - trł
tajemnica równie dabrze sttzeż,o-
na jak produkcja bomby atomo-
wej' Jeź'eli rnogę jeszcze coś do-
datkowo ql"1'różnić, to ostatnio
bardzo sl<uteczne alttywne ea-
rt,ieszenie,

Na samcclród zaś musialbt.m

ty l,,,Elfa', źe kilka firm - cA-
MEL' BENAULT l wlaśnie ELF
planują zaproszenie pana do Pol-
ski.

- B;'łoby mi miło spotkać się
z pańskimi rodakami.
Rozmawiał Jerzy JANKtF.\\'rlz
Druga część rozlnolvy r mi-

sfrzem - wkrótcą

-Co-trzEłna' NżgeI t|llansetl? o:zywi! ie lcił1;rn ,'PS
ąlu Czutelnźków (lźsta wkrótee). Óbolł t i.'j It ,'1 n

z'. :;il!łtt ; st.ł EI'F.Ą' Mislrz'!
' I',: iil'łiłC i itłco li,^it,';ił;srt.

-u tt'źcy wg\o sowal pźę-
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