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Jednym z najcenniej-
szych sukcesów, które
odnieśli w minionym
roku przedstar,r,iciele
sportów motołowych,
był niewątpliwie tytuł
rajdowego samochodo-
wego mistrza krajów
socjalistycznych wy-
rł,alczony przez kierow-
cę Klubu Sportowego
Stomil z Olsztyna, BŁA-
ŻF.JA KRUPĘ...

- Jest to w takim sa-
mym ,stopniu mój sukces_ Tozpoczyna rozmowę
mistrz krajów socjalistycz-
nych - ja,k i Piotra Myst-
kowskiego, który jechał ze
mną we wszystkich eiimi-
nacjach Pucharu Pokoju
i Przyjażni (tak brzm,i
wlaściwie oficjalna nazwa
nlistrzostw krajów socja-
listycznych - przyp. red.)
i w równym jak ja sto,p-
niu zaslugujc na wyróżnie-
nie.Atymczasem-jak
do tej pory z przykrością
zauważyłem - na łamach
prasy pisze się tylko o
mnte...

- Ale to chyba p&n pro_
w,adził samochód, Myst-
kowski rełnił rolę pilota...

- Zgoda, ale sukces jest
w 50 procentach jego za-
sługą. Piotr to świetny za-
wodnik i-proszę mi
wierzyć, że to nie kurtu-
azja - ma w tym osiąg-
nięciu wielki udział.

- Miniony rok był flzie-
siątym z kolei wpańskiej
karierze rajdowego kierow-
cy.

- Rozpocząłem w 1965
roku cd imprczy samocho-
dolvej pod nazwą ,,pogońza dżikriem" miałem
wówczas 19 1at, Była to
właśc,iwie dopiero namiast-
lra ,rajdu, ale emocji prze-
żyłem sporo. Wygrałem
nawet konkurencję slalo-
ńrtv;i: wszystko to bardzo
ńrniiJ,,wciągnęło. W praw-
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dziwym rajdzie wystarto-
§,ałem rok później. Praw-
dziwym - to nawet nie-
zbyt właściwe słowo, zwa-
żywszy, że cała trasa ii-
czyła około 100 km, zaś
moją,,rajdową maszyną"
był 10-1etni, mocno iuż
sfatygowan}, Fiat 600.

Przygoda z rajdowym
sportem samochodolvyin
tozpoczęła się na dobre
właścirvie ,w rokLr 1969. Na
Fiacie 124 Coupe zdobyłern
t.lówczas tytuł vlicemistrza
Pols,ki. Niestety już po ro-
ku zorientowałerr się, że
rajdowe starty są zbyt ko-
sz,tcwne jak na moje mo-
żiiwości. Nie chcąc jednak
calkowicic zerwać z raj-
aamt, z miejsca kierowcy
przesiadlcm się na miej-
sce pilota. W 1atach 1970 -1973 piiotowałem Ktzysz-
tofa Komornickiego, a na-
stępnic Roberta Muchę.

- Największe sukcesy
przyszły jednak dopiero
niedawno,..

- Przełoł-nowym w mc-jej karierzo zawodniczej
momentem okazał się mo-
ment, w którym kontakb
ze mną nawiązała francus-
ka firma Renault. Fakt,
iż jej przedstawicie1, spo-
śró,d boda j 30 polskich
]rierowców, wybrał rvłaś-
nie mnie zawdzięczam, pra

Na Renault 17 Gortlini 9ł_119j xługa zdobył mistlzosdł,o I'olski...
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tuły mistrza Polski - 
je-

cien .zdobyty w wyścigach,
drugi w rajdach (w sezo-
nie 1974 - przyp. red.) --' Jest pan jednym z
niewielu kierowców sa-
rrtochodowych, którzy star-
tują zarówno w wyścigach,
jak i w rajdach. Czym w.i,-
tltlmaczyć ten fakt? -

- ostatnio nic brałen
uciziału w v;yścigach. Po
prostu nie mam już na io
czasu. Poprzednie starty
tlaktowalem glównie ja-
,i<o pewnego rodza ju tre-
ning rajdowy. Uważam bo-
wiem, że wyscigi stanowią
świetną formę tzw. wjeż-
dżenia się w samochód,
z1,1łŁas,zcza taki, jak Renault
Ciordini z przednim napę-
de m. Wyścigowe próby
r zdobyte podczas nich
ilmiojętności nie raz, i nje
ciwa przydały mi się vl
rajdach.

- Obecnie jeździ pan na
Eenault 17 Gordini. Proszę
nam trochę opowiedzieć o
f ym samochodzie...

- To znakomita ma,qzy-
na, Ma moc 170 koni, szyb-
kość maksymainą około
220 kmlgodz. Jest samocho-
dem przystosowanym spec-
j:rlnie do rajdów, ma sze-
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wdę mówiąc, raczej szczą-
ściu. Wymagania, jai<ie
mi postarł,iono były jed,
natr< niemałe. W myśI
umowy zawarte j między
fimą Renault i PZM, ,w za,
:,nian za rv),pożyczon}, nli
:,aincchód I?e nault iż
Gordini, rnialcrl rvykazać
sjc zCub,cicl:,l ;. Lu]u ::li-
s, Lrzg Poil;ki.

Było to cgromnie trud-
nc zadanie, Nlusiałem sto-
czyć bataiię z polsi<ą czr-
uv ką. rlrśród którci nic

i;i:lj<orvaio śu,ietnycir I<ic-
rovlcól,,r. Sainochód lle-
nau.lt na poza tym przed-
r,i n:pęd. co rv;,magałc c-
lj:.:ll)\,,,illr:a : uncInic norvcj
'ui:chniki jazd_v. Tylko 1ai-
l;om noż: się wydawać,
żc przedni czy tyiny na-
i_,ęd to rł.sz.,rsiko jedno. Alcl
rajdowy kierclvca dobrze
wie, na czym to polega,
różnica. Zanirn się czło-
r"liek przyzr,vyczai - narvct
na jlcpszych może spotkać,
1ł, trudnycir ra jdow1,-ch
lvarunkac}r, spora niespo-
dzianka-

jakoś uda}o się. Wtaz
z -|erz}-m Landsbergiem.
któ:y byl wli\\,cl'a- moim
piiotem, pokonaliśmy
t:udncśt,j i jaIi to.ie
u nas rnórvi - rvjeździliś-
my się rv samochód. E-
fektem były aż dlva ty- Ciqg dals:y n0 str. -
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rcg rozwiązań i lrdoskona-
ień służących temu celowi.
Nieprzyzwyczajonemu, na-
wet wprawnemu kieroił--
cy, bardzo trudno byłoby
prou,adzić ię maszynę.
1?0-konny siinii<, przy
przednim napędzie i sze-
t,okich gurrlach u,yścigo-
wych spralł,ia, że podczas
ruszania) a następnie zrr,ia-
riy biegów, samochód ciąg-
nie raz w prawo, Taz w
lcwc. Trzeba blyskarvicz-
nie kontrowac kicrorn-nicą.
Postronny obserwator :no-
że wówczas odnieść rvra-
żenie, żc samochód jakby
.,myszkuji"' po -zosie. brl-
,,r-iem poru,.zi, .ię ni.-nal
rt'ęż5,liie m.

- Aktrraiirie jest palr
zarvodnikiem Olsztyńskie-
:;o Klubtr Sportowego Sto-
inil...

- 'Tak, od 1972 roiiu.
I]ardzo sobie chwaię współ-
j-lracę z olsztyńskimi Za-
kładami Opon Sarnochodo-
-rvych. JeŻdŻę często na o-
ponaclr produl<orvany ch
v/ O1sztyni,e, za co od-
rvdzięczam się labryce
tym, że badam je w trud-
nych warunkach rajdo-
wych, jakiCh nie udało}:y
tiq uz],_,}<ąc w żadnym ]a_
bcratolium. Fachowcy
§tomilu korzystają potetn
z moich doświadczeń pocl-
czas produkcji...

- Prowadzi pan war-
sztat samoehodowy, co wy-
Ęiaga ptzecież §po!"ego
nalłłaclu sił i pracy. Jak
nożna pogodzić to zc star-
tami w rajdach.

- Tak, to niełatwa spra-
u,a. Gdyby nie pomoc ro-
dziny, a także najbliższych
prz:, jaciól, na pewno nii-.
dałbym sobie rady, Na

treningi poświęcam z rc-
guł;l w-szystkie sobot]r' i
nicclzicle. Nie muszę do-
Ca.",",ać, żc na życie lowa-
rzyskie, kino czy teatr o-
raz inne rozryr,vki kultu-
ralne czasu niestety już
nic staje.

- Sportcwe plany na
przyszłość?

- Szczerze mówiąc na-
rvct nie potrafię ich jesz-
cze dokładnie sprecyzować.
lijic dalcj jak wczoraj
sprawie tej poŚwięciłem
cały dzień, Naradzaliśmy
.iq wspólnie z przedstarvi-
cielem firmy Renault nad
na jbardziej właściwym
rozr,viązaniem. Ostateczny
plan nie jest jeszcze goto-
rvy. Już clziś mogę jednak
powiedzieć, Że nie wybie-
ranr się po sukcesy ani do
l\meryki, ani do Australii,
nie stanę takŻc na ctarCi.
Rajdu Safari i mistrzostw

..,i mistrzostwo krajów socjalistycunych
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Europy. Francuskiej firm;,
Ęenault, z ktć.l,ą riadal
jeslcm zt-,,il}z,lni- tiillo\.rą
nie interesuje rilój L1-

c-iział lv tych in-ipleziiclt,
Po prosiu z tego -,vzElqotl,
że pociągnęłyb:, one za
sobą zb;lt li/)rsckie kosz,
t1,. Rcnaul1 jc,st w no,in
l,r'ypadku przede w-szyst-
kiin zaintcresotvana rekla-
1ł,ą w krajach socjaiisti,cz-
nycb, z którymi pfż}, pro-
dukcji swoich sarnocho-
dórv .ztroko koopeiu; _,.

lYszystko rviqc rtskazujc
na to, że równieź rv t5,n
roku, wraz z Piotrem NI1-;|-
korvskim, skoncenttujen},
się przeC-^ wszystkin ne
rywalizacji rv ramach Pu-
charu Pokoju i Przyjaźni.
Postaramy _"ię, aby tytuł
mistrzórv krajórv socjali-
stycznych pczostał .płz}
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