
Przedstawiamy triumfatorów
rajdolt,egł Fueharu,,§łOT{an'

lQt_§, _Ą§5l_k_gysBi. ! 1 -ietrr i
art,j/sta- f .}to_!ii,afiĘ. członeli
A u tonrobi lklu,i:lu lłiar-szart-

skiego, §ti]_ifu je ,łe,ko i:iirrt cre3

1967 roku. lł,iórvezgs to po rał
piertvsz5r easiacił łbcllt iłterow*
cl" *" AnCrze;ia Sieysztora. star*
tu jąe lv ra.icizie oi<ręgorvym,
Piotr_._§_lystklrł ski pr ztcł5iliał
się'-dó- iilĘTasóii' rrl eiu płlskich
1iieyo*.córr:. jeżdził n. itr, z An=
drzejelrr Jaroszelviezetrr" Krz.vsz-
!ofem Komorrrickim. Jer.z}rtll
Baohtinem" R_.tszai:tletn ltoćic-
kirn.'I\,Iarianenr Bienie,rn i Ada-
ntenr §moran,ińskirrr.

findrzej Jaroszewicz Piotr lIlystkowski
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7I1-§CIĘZe l\ kias1 ri|iąc.il

Ć ;li?.:§"§-T ";,';TŁl,:.-", .J,1
dow*3o roku 1ST.i - Andl,zei
.Iaroszerlicz ubiegły sezo,r ino,
ze pctraktrrrvać jako najbarclziej
uelarry ,,1r sr:,,oje,! kar.ierźe spc}r-
torvej: § miejsce trt rnisirzr:s-
1wach Eurolry kieror,,-eólr i 3 po-
ZYcJa rv rajdorł.;,,6 Puehayze
Pokoju i Prz3,jaźni Krajórr; §oe-
jalistyczn;:eh śrlliarlcza o llrl,s{:l:
liich rlmir_,ięino{ciach'kierorr.c"r.
Jego rr:ajiia o ztvvcięstlto rł na-
szej kl:is}.fii<acji nriaia przebieą
óardzo clratnat"_r,ezny : w.}"gral on
!19 

rcizq r:ieznacznie z €łażęjsrr_t
_§_",rpą" 51vyn1 v,"|e|Ęinr rffiir
i'Ę!z_.-vj scie.tetn. Trzecie miej scł;w mistfżostlr.rach Europy 19?§ciaje Jaroszerviczorvl barcizo
ciobrą pozyeję rv1".iśc'iclrł,ą clo
;Ia!!epnj,ch starto,. : illiedzr-na-
rodotva Federac ja samochoócrr.:i a
F.I,A. rr.pisała Jaroszerł"icza na
tżw. li§tĘ prior]/tetol§e. eo daje
mu 'o*rrJzn dogodlre n^,iejsee ńa
1istach startorłl,clr.

:9-letni Andrzej Jaroszewic*
;€st B \i?,k§ztełcenia prarvni-
kiem i praeuje jako i<iórownik
Ośrodka Badar1 Wyezynorł,ych i
§portu Samochodo*"ego. Zada_
tiem tej piacórvki jest pr73"516r_
sot,enie samocliódórł" pr:tsi<iej
produkc:ji do lrysokiego §ryczy-
nu. I tak niedarvno zademon-
śtro11"ar]o taPi protot;,1r ..Pcl-
*i;ieg,,t Fipta". skonStrt:orr-Rllr tt.
flliaIciU rtl, in. r dosrtiadeze,ri-i
Ą. JarQszer.ł",ieza ze startć,:" nł
ssmoehć}cl,;:je Fiat- 1:?ł A!:arth.

Stt,cje star.ty A. Jaroszerr-ict
rrĘpócżą| r*,, roku 196ź -lł" Gdań-
:ku sta_rtu,|ąc z Andrzejem §zu!-
f €ln Ra trtToskrrlie eu, Od 19i l
-],::_,;ć ZF,łli jest z, Bolskirr: FrżćrTrl-
,,]gn1 5.;11,11ł;Ęoclorrl"m" starlująr
na Polskie lr Fi;,tach lt riajt o./_
rnaitsz_vcit rł,ersjaeh. 1T roitu 19i6
Jaroszewicz zamierza rvalczvł,1
rą, mistrzostwach Europy 6ię:
:,]\\'oj1,., oraz starto,.vać- 
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Ł-,::a..i za]:cz:n:.ch rlo mi-
s§zar:,.r, .=,':a:; p:o<iucentóir:.
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Jalrie e eclr_r, pou,,itljei] poślri-
ciać idealnv piiclt l,a jrio*,J i *-
przede wszystkirn spo}eój i opa_
nott anie -- odpor,viada P. Myst-
Ec§§li na p;rianie f6F6TTa?
..Słou,a". Icleałern n;łrvi§atora.
jest dla mnie Gunnar [{aggbo*m
ze Szt ecji i IJarlicl §tone z \i,riel*
kiej Brytanii"

§eżon 1975 Piotr Mystkowski
plzejeździł u boku Błrźdi§Kil-
Fy. Bez prze-<acl;,, rnożrlł "po:,r:ie=

dzieć iż l"vspóiir,ie §,}rlya],czli]i
srtkces, kiórl t,}a it,tlalc zapilzp
się w annałach polskiego rpor.-
tu samochedo§,ego, zdLlb1,\l"aiaf
mistrzrrstr|o kra.ii,r| lł,r:ł l; s; }rr ł-
nyeh. §ltt_Bl,_ i_ M,y_sLĘp_rtstsi" sta-
nowiąe bardzo dobr*ną załogę
zdobyli także mistrzostlr"tr Pol-
ski, wygrytr"ając szereg rajrlótv
krajorr;l,ch" \1r reku 197§ zamie-
t,za,ia nadal jeżelzic razetn. 11-ai"
eząe o Puclrar Pokoju i Prz_łj;rź_
ni, Inne §iarty zosianu ,.t-§talói]e
\Y tł&kcie trx-ani§. selzonu. jed-
triik icit nlal"zptlić1,1f jo_.t zn,ilł1 zg ,

nie się zt" śrr."iatou,ą c;:cłórłką !
Łlćż€stllit]tliró rv jedtrym z lr:iei-
kicir i 5]1,6n3.ch rajdó,,r.. Obser_
11:r:jae ićh riot;;,ei:ezasnr,i-ą jazclę
możtla bez ,prz-esaeiy rvy"r-azić o-
pinię. że załoga Krupa-Mysć*
Ęg§§bi nie.iederr ir. ;;t ]l.]-;;
;iatvi sie na clabr.vch miejseaeli
rla listaeir wyniiróldl lvielkieh
irnprez. Spoltoi i opatlr,.,,t ar.;c,
eęchu,|ace nasz"vcir, zarr:odniiiri:-l.
pozwoii inr sięgąąg plj ]1łi\vlrz_
sze lau:,,t, n, tajdor,.,r"ln .§purc!€.


