
Jeżdł wolniej, jestenl dalej,,,

z ROBERTEM MUCHĄ _ biznesmenem i byłm
kierowcą rajdowym rozmawia Janusz Atlas

- Xilkanaście lat temu by' pan w Polsce oso_
bą populamą. Dziś - niemal nikt nie rozpoznaje
pana na ulicy. chyba żo sta'y znaiomy...

_ W latach siedemdziesiątych sport au1omobilo_
wy był w Polsce bardzo popularny' My - kierowcy'
biorący kilka razy w roku Udział w na;waŹniejszYch
rajdach i odnoszący pewne sukcesy mieliśmy wrelu
kibicow' to zrozumiałe. Dziś wyścigi i rajdy są roz'
rywką zbYt kosztowną. więc kierowcy nie mogą byc
idolami. To oczywiste. .

- Może przypomni pan czytolnikom ,.Moto-
ru'' snłoie najważniejsze sportowo osiąnię-
ct4...

_ od początku lat siedemdziesiątych byłem la_
brycznym kierowcą ośrodka Badawczo_Rozwojo-
wego SO. Kilkakrotnie. zawsze na Fiacie 125p bra-
łem udział w najsłynniejszym w wczas Rajdzie
Monte carło' W 1972 roku odniosłem sukces żYcio_
Wy, bo nae tYlko ukonczyłem imprezę' ale udało mi
się wygrać i klasę ('i500}' i grupę, a w .,generalce"
byłem chyba dziesiąty, a moze. nawe1 _ dziewiąty.
To wowczas było bardzo duŹo- Zaden z moich kole_
g w, za kierownicą samochodu polskiej produkc1i,
nie uplasował się tak wysoko' oczYwlście, ten s{rk-
ces tęeba podzielic na dwoch: kierowcę Muchę i

pilota - Leszka Jaworowicza, do dzisiaj mojego
serdecznego pęyjaciela WaŚnie w parze Ż nlm
jeździło mi się najlepie1: sporo rajdow wygrywali_
śmy. w kraju i za granlcą. WspÓlnie i oddzielnie
mamY toŹ na koncie parę Mułow mistz w Pol-
ski...

- Kiedy wycofał się pan ze sportu rajdowe-
go?

- To nie lak! Ja się nie wyco{ałem. tylko'.. zosta-
łem wycofany' Był rok 1977 i na pewnej {abrycznej
naradzie dośc ostro sknlykowałem pomysł spfo-
wadzania do kraju za niewyobrażalnie wrolkie pie'
niądze sponowych' rajdowych Lancii Stratos' Ąlla-
łem głośno' czY to ma cokolwiek wspolnegoz na-
szą ,.stajnią Fso"?

Potraktowano mnie lako wroga politycmego i
następnego dnia juŻ nie byłem pracown]kiem fa-
bryki na Zeranru' Po proslu mo1e wystąpienie uzna-

no za atak na osobę AndrŻe.|a Jarosz8wicza. szela
działu sponu oBRso. ktory b$ bez wątpienia dob_

rym kierowcą ra1dowym. ale''. za kieIownicą duŹe'
go Fiata nie miał żadnych szans zrobienra między_
narodowej kariery. Tymczasem _ bardzo chciał taką
karrerę zrobic. więc na koszt ludowego pairsłwa
postanowił sprowadzic sobie te Lancie. Ja dosko-
nale rozumiałem, Źe to będżie począlek konca pol-
skiego sportu samochodowego na polskim spzę_
cie. Ale byłem za słaby' Fabryka ugięła się pzed
Źądaniem syna owczesnego premiera, a ja znalaz-
łem się za bramą..'

- Co było dalej?
_ Po kilku Ęgodniach okazało się. że nie ma dla

mnie samochodu' więc wyzucono mnie z kadry'
Czekały mnie trudne dwa lata' kiedy nie mogłem
sobie znaleźć miejsca''.

- A po tych dw ch latach?
* .'' udało mi się dostac do MSZ i mianowany

zostałem konsulem w Londynie. Traktowałem to
jako zesłanie. Chodziło chyba o to' Źeby mnig Usu_
nąc sprzed oczu rodzinie JaroszewiczÓw'

- llie takie :łe wynagrodzenie! osobiście
nie miałbym nic pneciw temu. gdyĘ mnie w
ten spos b ,,wygnano" do Londynu.,.

- Proszę pana' ja nie byłem ''człowrekiem zni-
kąd''. mtałem swoje układy i znajomości. Ale najle_
piej czułem się za kierownicą rajdowego auta' l ten
sens mojego życia został mi odebrany brutalnie i

niesprawiedliwie' Naprawdę mlałem powody do
rozgoryczenia.

- Jak pan sobie łodzł na plac wce konsular-
nej?

- Całkiem nieźle' Odpowradałem za promocję
polsktej kultury' Zapraszałem z kra1u artystow, całe
teatry. Kiedy ściągnąłem do Londynu Andneja
Wajdę z kasetą filmu . Człowiek z marmuru'' przYsz
ło na tę projekcję 3 tysiące Polonusow' Czegoś
takiego nigdY wcześniej oflcialnej placowce PRL
nie udało się osiągnąć'''

- DhJgo bYł an tym konsulem?
_ Do stanu Wojennego. ale ''' podpadłem

wcześniej' Nawiązałem kontakt. czysto towany_

skiej natury. z ludżmi ,.Solidarności" z regionu Ma'
zowsze. Na ich prośbę od polskiej generalicji na
emigracji w Londynie zdobyłem i pzekazałem do'
kraju tzw' dokumentacię katYnską. Jakimiś kanała-
mi dowiedzieli się o tym moi pracodawcy' czyli
resort spraw zagranicznych PRL.

Po ogłoszeniu stanu wojennego zostałem odwo-
łany do kraju. odmowiłem. bo mjałem sygnały, Że
po powrocie do Warszawy nie czeka mnre nrc do-
brego' l tak posmakowałem gozkiego emlgranc-
kiego chleba Po jakimś czasie zdecydowaliśmy się
z Źoną wy1echac do Kanady. do rodziny' l tam już
zoslałem. uządziłem się' W Toronto mam dom,
żone. dwie corki.''

- Teraz do Polski pnyjechał pan pm{atnio?
_ Niezupełnie. W clągu kilkunastu ostatnich mie_

sięcy lo juŹ moja tzecia wizyta, tym razem w roli
wicepzewodniczącego Kanadyjsko-Polskiej Rady
Gospodarczej. PrÓbujemy. z pewnymi sukcesami
wprowadzac kapitał kanadyjski do ojczyzny. Po_
średniczymy w zawiązywaniu kanadyjsko-polskich
joint venlures, doradzamy w jakich gałęziach prze-
niysłu najlepiej zainwestowac.

- czy: rąopanĘje?
- Nie! To działalność społeczna. A Źyję. jakeby

inaczej * z samochodow. Jestem wicedyrektorem
spęedał w..General Motors" W Toronto. Na tym
pzecież znam się najlepiej.

- Jakim samochodem pan teraz jeździ7
- To jest Buick Le Sabre _ u automatYczną skrzY-

nią biegow' To taka klasyczna' wygodna ameryka -
ska limuzyna.

- Ale przecisż t kie auto ,'samo sĘ prowa_
dzi". Czyto nie jest dyskomfort dla sportowe-
go kłerowcy?

_ To prawda. ale ja juŹ od wielu lat nie czuję się
sportowcem. ZauwaŻyłem zresŻtą, że moi wspanlali
koledzy i rywale z tlas niezliaonych rajdÓw: Sobek
Zasada' Adam Smotawirlski. Kzyś Komornicki _
dzisiaj powaŹni biznesmeni, tez jezdŹą automatika-
mi' Prawdopodobnie wszyscy zestarzeliśmy się.
Jeździmy wolniej, bezpieczniej' ale z6 to nasze ho-
r}zonty łciowe są szersze' WyczYny sportowe 10

Iuż historia. czasem tylko wspominamy 

'e 

w rozmo-
wach towazyskich.

. - A propos - kto, pana zdaniem. by' najlep-
szym kierowcą-Ądowcgrn w całei historii
sportu automobilowego?

- Nie mam najmnieiszych wątpliwości _ Sobie-
sław Zasada. Nle tylko dlatego. że pierwszy osiągał
międzynarodowe sukcesy. Paede wszystkim był
najwszechs1ronniejszy z nas: nie unikał wyścigow i

kontynentalnych rajdow'gigantow. WytYczał nowe
szlaki. a poza wszystkim _ technicznie był bez za-
rzutu...

- A kto za Zmadą?
_ Już mowiłem: Smorawinski. Komornicki. z

młodvego pokolenia M6ci6k stawowiak. 8łażej
Krupa' No i dla siebie. chociaż to może nieskrom_
ność. widzę miejsce w tej pierwszej szÓstce.'.

- A Andrzej Jaroszewicz?
_ Andoej bardzo dobrze jeździł samochodem.

mogł imponowac odwagą' Ale chciał wygrywać za
wszelką cenę' nie pracując nad sobą' nad własną
techniką jazdy' Dlalego za często Wypadał z trasy
PeWnie dlatego tak się działo. Że dla nas wszystkich
sport samochodowy był wielką szkołą, w ktorej
mozolną nauką pięliśmy się w gorę' Dla Jaroszewl-
cza to była rozrywka. nie 1eździł za swo1e '

- Dlaczego. pana zdaniem, sport samocho-
dowy w tej chwili w Polsce leży?

* Bo jest zbyt kosztowny na warunki panstwa
znajdującego się w ostrym kryzysle gospodarczym'
Ale na sporcie samochodowym można zarabiac
Chocby na eksploatacji toru w Poznaniu. Nie wy-
kluczam. że moje zagraniczne doświadczenia po-
mogą w pzvszłości w wyjściu z tego dołka.

- W jakim wieku zaczął pan prowadzi sa-
moch d?

_ Prawo jazdy zrobiłem jako sŻesnastolatek. w
pierwszym midzie Wyslaftowałem mając 22 lata'
ale nie jako kierowca. tylko jako pilot legendarnego
Ksawerego Franka' l tak to się zaczęło''' D
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