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Wędka na sukces
Roanwa z Bogdanem Woayiczan} dłllpletnim zauofiikiem rcpłczentaoii

Poldri w wyścigacb samchodowycn i dziahozem spońu mtorowegu Przez 15

lat $altował w midach sarmdrodowych w lcaiu i za graniĘ. Blt trykrotnym
njsfrEm Pobld, ówukrctnic zdoĘl mistnmlwo l(Ill'i. Pa-tę ht lem "rycoĘłsię z czynnego upnwiania sportu, od-tei poly pomaga croł-owG-ołle_mrvoó{ oi'
ońrycll w pizygiłorariu sannchodów do tł'Ńtligótł. Utodzil się a nileszl€ w
Sędzlnowie.

- Ile koszĘie niedy samochód
wJścigowy, taki fabrycznie prry-
gotowany do zawodów samocho.
dorurch? .

- okolo miliona dolarów.' - I takie auta są w Polsce, jeż-
dĘ w rąjdach górskich, plaskich
i eliminacjach do mistrzostw?

_ No, może nie aż takie, ale -
powiedzmy - za pól miliona,
owszem. Są i startują w Polsce,
w Europie, w rajdzie Safari i Ca-
mela. Wszędzie tam, gdzie ich
obsadom uda się zakwalifiko
wać. Należą zwykle do polskich
przedstawicielstw znanych kon-
cernów samochodowych, nafto
wych, Ętoniowych, ale nie tylko'

_-o_łlatuio w s po.nsorowanie spor-
tu samochodowego zaangażowa-
la się np. Gdańska Rafineńa i
browary na zachodzie Polski.
Wykładają na to wielkie pienią-
dze i wiedzą, co robią.

- Rozumiem raffnerię. Może,
potem opowiadać, że wygral nasz
zawodnik, bo jeź.da na naszej
benrynie i oĘach. Ale browa-
rom co do wyścigów samochodo-
wych? Spoń i alkohol to jav.'na
sprzeczność.

- To blędne zalożenie. Lu-
dzie: sponsorzy i fani jakiejŚ
dyscypliny, podobnie jak zwykli
zjadacze chleba' chcą się utoż-
samiać z sukcesem. To dowie
dzione. ogladają w telewizji
zmagania o mistrzostwo Polski.
Widzą' że w klasyfikacji prowa-
dzi i wygrywa zawodnik ze stajni
np. Browaru LeżajsĘ więc'gdy
się chcą napić piwa' to podświa-
domie sięgają w sklępie po piwo
tej mdrki. Ten browar i to piwo
kojarzy im się z sukcesem, bo
byli tego Świadkami na polu

Fot. TomaszMiędlar

lito je ma, chce wyłozyć i na do-
datek wierzy, że zainwestowane
odzyska z nawiązką. Nie naWch-
uriasĘai€€+gleężnł4rogąr *łe
odzyska z procentem.

- Dlaczego pan się tak irytĘie?
Ja naprawdę nie chcę doprowa-
dzać pana do furii.

- Bo pani myśli taĘ jak wię-
kszoŚć ludzi. Ach, jaki on szla-
chetny, bo obdarowal szpital al-
bo dokarmil smakołykami staru-
szki w domu opieki. AIe to się
nazywa filantropia. A ja staram
się myśleć kategoriami rynko
wymi, dawania wędki, a nie ry-
by. Nawet reklama w TV w naj-
lepszym czasie to Ęlko zjadanie
ryby. Migaweczkę 'ldoś zabacw
albo rrie, a kosztuje gnrbe miiio-
ny. Firma, wykladając je na
spoń pokazuje, że utożsamia się
z sukcesem, a nie leci na prze-
chwatkach typu ,,kupuj mnie, bo
jestem najlepszy".

Samochód Ścigający się w raj-
dach to przecież jeżdżący stup
reklamowy. Ludzie widzą i koja-
tzą - ,,Zelmer'' jest mocny i do
bry, bo ma dobrego zawodnika,
który prze do sukcesu, budzi po
zyĘvne emocje i laurami de
brze zaświadcza o firmie. oczy-
wiŚcie, ani ,,Zelmer'', ani ,,Le-
żajsk'' nie sponsorują jeszcze
samochodziarzy. Poslużyłem się
nimi jedynie dla ilustracji. A uz-
nanie międzynarodowe to nic?
Na promocj ę zagraniczną ruąd i
producenci lvydają krocie.

- A stać nas na ściganie się z
nistrzami Europy? Myślę o jalio-
ści spor0owej

- Na pewno. Sam znam co
najmniej dziesiątke mlodych'
bardzo zdolnych, lł,ótzy umieli-

ich oczekiwania na sukces. Niech
się potem nie dziwią, że zostali
uĘci do roli filanhopa, a nie me.
nadżera liczącego na rysk z pie
niędzy wylożonych na spoń

Niektórzy słabi zawodnicy' że-
by się spisać, ręka w ękę kom-

, binują z dzialaczaml przerabia-
ją silniki, nielegalnie zwiększa-
ją ich mbc. A to już jest jak do-
ping - karany dyskwalitikacją.

- Tym tazŁm żądam kon-
kretów.

- W ubiegVm roku w Kielcach
podczas zawodów formuły cinque
cento na 15 startujących aut' 13 by-
to po przerÓbkach glowic i z pod-
Wższonym stopniem sprężania.
Wykluczono Kielce z Mistrzostw
Polski, ale i tak organizator
wręcryl oszustom nagrody.

- Jest pan pewien?
-'Absotutnie, bo to ja, jako

odpowiedzialny za sprawy tech-
niczne z ramienia Glównej Ko-
misji Spońu Samochodowego
nakazalem przebadanie wszy-
stkich aut i oszustwo wylazlo na
jaw. Dzialacze i zawodnicy
wŚciekli się i publicznie oskar-

- ĘIi mnie o nadgorliwo3ć i zla-
manie tabu.

- DziaIaczom nie moźna wie.
rzyć,to skąd sponsorzy mąią wie.
dzieć, kogo wziąć pod swoje cie'
plutkie sknydla' a kogo odeslać z
kwitkiem.

-.'Jest w'tym trajtrpanrffizi,
którzy na wyŚcigach samochodo-
wych zjedli zęby' Wiedzą o tym
sporcie wszystko. O ludziach,
maszynach, talentach i zdoby-
waniu ostróg. Mogą się ptzecież
skonsultować z nimi. Wiele
mówią wyniki, postawa, deter-
minacja zawodnika i to, u czyje-
go boku terminowal.

Wiem jedno, gdyby w czasie,
gdy ja startowalem - uparciuch,
samofuiiĘ pasjonat - ktoŚ po
mógłby mi, prawdopodobnie nie
ztamałbym kręgoslupa przez dzia-
dowskie gumy, które-z braku pie-
niędzy' ńe bacząc na ryryko, zalo.
żytem do mojego forda-band1ty.
Tbk go ochrzciłem po wypadku.

- No dobne, ale co by pan do-
radzał ewentualnyrn sponsorom
sportu samochodowego, żeby spoń
byl zadbany, a oni nie shacili?

- Wańo stawiać na zawodni-
ka w odpowiednim wieku, okolo
30-tki. Za mlody bywa często
nieodpowiedz.ialny, niecierpli-
wy, buntowniczy. Po dużo star-
szego sięgać po prostu nie war-
to, bo to inwestycja dlugoter-
minowa. Ten rodzaj reklamy
procentuje po &4 latach.

- Jest pan brutalnie srr'rery.
- Proszę pani, nie mówimy o

filantropii ani milosierdziu, a o
reklamie czyichś interesów go-
spodarczych poprzez inwesto-
wanie w sport samochodowy.

- Zna pan kogoś, komu się 0o

oplacilo? K0o naprawdę zarobil
na promocji talentów motoryza-
cyjnych?

- Przykład pierwszy lepszy z



gylr Lęś9 Dwlau&flr uą łtaq
spońowym. Każdb wygrana' na-
wet pozornie odlegla od produ-
ktu finalnego ńrmy, dobrze
wplywa na jej wizerunek rynko-
wy i przysparza klienteli.

- Żaraz, zaruz. o co tu chodzi?
o sport, rywalizację, wyniki i
szlachetny mecenat, cry o to, żeby
wcześnieJ cry Ińźniej zgarnąć
szmal?

- o j-odno i drugie. Przestań-
m}' się w końcu oszukiwać. Uda-
wać romanĘcznych, naiwnych,
dobrotliwych! W kapitaliźmie
nie ma nic za darmo. W tym
sporcie, żeby'coŚ osiągnąć, poza
talentem konieczne są na-
prawdę duże pieniądze. Na sa-
mochód, ira zdobywanie do
świadczenia, na kosztowny ser-
wis, na drogie rajdowe gumy,
które trzeba wyrzucić już po jed-
nym 2O-kilometrowym odcinku,
bo inaczej ląduje się w na drze-
wie. To wŚcigi' a nie spacer ka-
brioletem znatzeczoną w kape'
luszu i la klombik. Więc skądŚ
trzeba brać na to pieniądze. A
skąd, do diabla?l No, od tego,

9alleo6wllt/cll' ŃvlZJ. rulłvrt_. - fł'4J'[tcq I'E!TDEy.lęlĘzy- E--
by z powodzeniem powalczyć o brzegu: przedstawiciel na
mistrzostwo Polski i jeszcze wię_ Polskę koncernu naftowego Elf,
cej, ale trzeba im pomóc. Blażej Krupa. od pewnego cza_

- Dać im aufo i pieniądze? su oleje Elfa' obok Castrola, mi-
- Tak' ale najpierw prze- mo że należą do najdroższych,

pędzić cwaniaków i szalbierzy, sprzedają się w Polsce najle_
którzy jazgotem, hucpą, naduł- piej. Krupa, pierwszy po Zasa-
wając zaufania zgarnają z rynku dzie zawodnik fabryczny jeżdżą-
caląpulępieniędzy.obiecująna- cy Ęvlko w barwach Renaulta,
iwnym sponsorom sukces i zwrot kilkunastokrotny mistrz Polski,
inwestycji' a potem wkręcają sam teraz utrzymuje kilku za_
się sianem. Mówią' no,szefie' nie wodników. Niedawno oznajmil
wyszło, pieniądze wydalem. T}mr- publicznie: ,,Te pieniądze, które
czasem perły i talenty pozostają na nich wykładam, muszę wra-
nalodzieinigdyniewyrosną,ni_ cać do firmy z dużym procen-
komu się nie przydadzą. ) tem. I wracają.''

- o kim pan nówi? ] - A co ma Elf z tego; źe dal Woj-
_ Rzecz nie'w nazwiskach, \ - ciechowi Pszoniakowi pieniądze

w misĘfikacji wokót 'sportu' me_ - na jego benefis artysĘczny?
cenatu i ceny sukceśu. - Bardzo dobre towarzystwo

- A dzialacze sportowi co na w bardzo dobrym i ważnym mo_
to? To oni powinni strzec crysło. mencie życia rłybitnego aktora,
ści'sportu, Iowić talenty i reko- czlowieka sukcesu. Ma więc
meldować je ,,wielkim pienią_ prasę, radio, telewizję i wszyscy
dzom''. Pan też jest dzialaczem. się dowiadują, że Krupa z Elfem

- Dlatego o wm mówię i są tam, gdzie jest sukces.
ostnegam sponsorÓw: nie każdy - Dziękuję panu za rounowę.
zawodniĘ którego wlepią im
znajomi, jest w stanie spelnić
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