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Kończyla ię przerwa mtędzy
biegami. piker oslo lł początck
wyśclgu wszechklas z wyrówna-
niem. wśród kllku tyslęcy wt-
dzów eguotyazaeso dla mleszkań-
oów Ornety, Fromborka i innych
krqowycb mlest, sportu, zgro-
madzonych na wirażech przebieg-
la iskre. - Teraz slę zacznie! W
parku ma zyn 

'uż 
slę ustawlall

zawodnioy. Najpicrw wolnle&i:
Wartburgi i seryjne Flety 1300,
późnieJ zybsze. m8 zyny slów-
nych aktorów spokteklu: Frmha,
Jeroszewiczł Bachtinr, Muchy.
Nr końcu kierowca monstrułlnle
tolfuzctoncJ Benrult Gordln| l-
BldcJ Krupł.

IłIyścigu tego nie warto rela-
cjonować. żaden opis nie odda
w pełni dramatu, jaki przeżywa
kierowca wyścigowego samocho-
du, gdy ucieka przed ro nącym w
lusterku wozem rywala lub musi
w pogoni przekroczyć bezpiecz-
ną liczĘ obrotów grożącą eksplo-
zją wału, urwaniem korbowodu,
klęską. W tym wyścigu Fiaty u-
ciekały, Gordina goniła. Jednak
potem, choć nie od razu, myśli-
wy stał się zwierzyrą. Dobrze
napracowal się Błażej Krupa, za-
nim Jaroszewicz i Mucha obei-
rzeli bagażnik jego wozu Ptzez
kilka okrąźeń Fiaty, jakby zwią-
zane jakąś nicią, szły tuż, tuż
wpadały w wiraże, aż w końcu
na długiej prostej Renault zaczę-
ła się oddalać. Jeden z Fiatów
nie wytrzymał tej szalonej iaz-
dy, wyeliminował go drobiazg -ękła uszczelka pod głowicą. .

Ptnez wiele trt sport w r O
nie mógl wyjść z okresu embńo-
nelnego. W pokoiku Da ulicy
kotsisr ukladano batelie wielkich
lrnpl z, w których miłl się ro-
dzió sukces retslamowy polskiego
aute. W hali numer dziewięó
przy8otowy\rano sprzęt, który
mial konkurować z BMW, wlo-
skim Fiatem, Rcneult. Był to o-
kres wielkieJ lmprowizocJi, be;z
dokladnego rozeznania, wyspc-
cjalizowane8o erwisu, istotnych
zmian konstrukcyjnych i co naj-
ważnie&ze doświadczenia. Bra-
koweło silnikom mocy, tylnym
mostom trwaloścl, skrzynlom bie-
gów właściwych przeloźeń. W
tycb latłch pierwszych kontak-
t6w n importcrami legrłllctnJ-
mi - francuskim chardonetcm l
fińskim vńuriml zwyclęstwa w
klasach na rajdach łtonte Carlo
l Akropolis, byly łor;z stosunko-
wo niską ceną produktu Jedynym
atgumentcm zachęoającvm do
kupne. Po pierwszych zamówte-
niech uwierzono'w maglczną siłę
reklamy przy pomocy wyników

sDortowych. Zepeliło slę delone
śwtetlo!

prywłtny serwis Drzy rlei wr-
szyngtona otoczony byt zlą sla-
wą kilku skltńconych właścicieti
tcj pryrvatnei lnwestycfi ocenio-
ncJ ne miliony zlotych nie moglo
doiśó do porozumiente. lyyknpiłł
Ę F O. Weszłe w poslłdanie
plętnego, nowoc:zo nego archi-
tcktonicznio obiektu, rle bcz wy-
posażenle t odpowiednich ludzi.
Ne parkingu zeroilo slę od żól-
tych rajdowyeh Fiatów, przyie_
Ghsty serwisowe Combl Powstal
ośrodeŁ l)zfleł sportu powlerzo-
no na$cpszym ,twodnikom, dy-
rektorem zostal ANDBZEI JA-
Bo zEmcz.

*

- Penie Andrzeiu, na jaktch
zassd.ch me byó zorgenlzowany
sport w tcj pleŃwce?

- Dzialamy na zasadach roz-
rachunku gospodarczego, czyli
musimy się sami utrzymać, mój
dział sportu i ośrodek koordyna-
ejt, wsŃĘracy i informacji do-
wodzony pt?.ez Ęoberta Muchę.
Ęazem z obiektem przyjęliśmy tu
ogromny worek kłopotów, ja-
kichś porozbijanych samocho-
dów na poprzednich imprezach,
nieuregulowanych problemów or-
ganizacyjnych i kadrowych. Że-
by mówić o zasadach, trzeba te
prawy naipierw uporządkować.

- ?acłmńiłmry więc oil luiltń. Z
kim pan precuto?

- Instytucja, na której zlece-
nie głównie działamy - Fabry-
ka Samochodów Osobowych od-
dała nam najlepszych młodych i
sprawdzonych iuż mechaników.
Bezpośredni nadzór nad nimi
sprawuje świetny fachowiec,
raec można ekspert, od shzyni
biegów i dyferencjałów - inży-
nier Mieczysław Ęokosz. Rązem
z nim działa kierownik działu
sportu inź. Jacek Bartoś. Mają
do pomocy zesna tu ludzi, któ-
rzy potrafią błyskawicznie pra-
cować. Oni utrzymują w stanie
gotowości samochody wyczyno-
we: rajdowe i wyścigowe, wozy
serwisowe i dyspozycyjne.

- Dyrektorze, pusto tu ieszcże
w tei hall_

- Jak pan to sobie wyobraża?
Kto zdążyłby umeblować w trak-
cie sezonu sportowego takie go-
spodarstwo. Naipierw te nie-
szczęsne Safari, po którym gro-
mieni ptzez prasę zaczęliśmy re-
organizację i przygotowania do
dalszych imprez, rajdy i wyścigi
krajów socjalistycznych, gdzie
wstyd powiedzieć przegrywali-
śmy z czeskimi Skodami. Zapeł-
nić tę halę byle czym można w

\ilką godzin, ale mamy inne bar-
dziej ambitne plany. Przede
wszystkim rozbudujemy się. Po-
wstanie tu trzypiętrowy biuro-
wiec i druga hala. Te dwa budyn-
ki ładnę i nowoczesne ze szkła
i aluminium zaprojektowało na-
sze fabryczne biuro. W żadnej
mierze nie zepsują one ogólnego
widoku dzielnicy, która zaczyna
ię tuż za ogrodzeniem stacji.

Nowa hala będzie spełniała rolę
magazynu i garażu. Stanowiska
robocze wyposażymy w ruchome
podnośniki firmy Croce i w ten
sposób zyskamy dodatkowe miel-
ce. Mamy tu opracowany cały

ciąg naprawczy, gdzie poczynająe
od myjki ptzea warsztat blachar-
ski i lakiernię auto wyląduje na
stanowisku diagnostycznym. Obok
dokonywane będą przeglądy i re-
monty. Końcowym momentem
całej operatji jest diagnostyka
precyzyjna z takimi urządzenia-
mi jak szafy pomiarowe Crypto-
o8, analizatora poszczególnych
instalacji, a może nawet z cza-
sem jakaś hamownia. Tu Ędzie-
my nasze wozy regulować i usta-
wiać. Chcielibyśmy równieź bu-
dować krótkie serie sportowe
wersje Fiata, opracowywać we
własnej prototypowni karoserie
z tworzyw. Jest szansa, że cały
obiekt gotowy będzie w ciągu

. roku, półtora. Biurowiec pełnić
Ędzie również rolę salonu wy-
stawowego, miejsca spotkań.

- Porozmawialiśmy o przy-
szlości obiektu, a warto wróeić
do samej polityki, jaką chcecie tu
reallzowaó. Era prywatnych rej-
dów, nie podpartych pomocą fi-
nan ową przemysłu skończyla się
w sportach motorowych bez wąt-
pienia. Producent samoehodów
m8 tu znłcz.enie podstawowe i
wiodące. Co chcecle zapropono-
waó Polskiemu ZwĘzkowi' Moto-
roiy mu, ltomilowi i innym kon-
trahentom, na przyklad zawodni-
kom na wlasnym sprzęcie?

- Musimy się cofnąć do histo-
rii. Od sejmiku w Lublinie, dwa
lata temu, wiele tzeczy się iuż
zmieniło. Do Głównej Komisii
Sportów Samochodowych PZ.J!{
weszli nowi ludzie. Czy spełnili
pokładane nadzieie, czy nie, to
inna sprawa. Fakt, że znalazł się
tam przedstawiciel przemysłu
gumowego i reprezentant FSO.
Współpraca początkowo nie u-
kładała się najlepiej. Powstała
konkurencja, _rozbieżność intere-
sów, partykularyzm, urażone am-
bicje. Postanowiliśmy sprawy u-
nofmować, , osiągnąć porozumie-
nie ze Zjednoczeniem Stomil,
zrewidować formy współpracy z
PZ.M' połączyć *,ysiłki. Chciał-



bym, aby rolę wiodącą miał nasz
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Samochodów Osobowych, który
zajmuje się konstrukcjami wo-
zów o pojemności powyżei jed-
nego litra. Mnieisze samochody
przygotowywać będzie analogicz-
ny Ośrodek w Bielsku. Cbcieli-
byśmy. aby w Olsztynie i w Dę-
bicy przy zakładach Stomila oraz
przy fabryce małych Fiatów w
Bielsku powstały filie ośrodka.
Wyobrażam to sobie na zasadach
ich procentowego udziału w ko-
sztach. Do tei pory sprawy te
były niezupełnie unormowane.
Pojawienie się klubów sporto-
wych Stomila i iego ekip powita-
liśmy kiedyś z radością, ale przy-
szedł czas, gdy trzeba również
ustalić zasady współpracy. Bę-
dziemy sobie pomagać, brać ich
opony, przygotowywać im samo-
chody, ale na jakichś warunkach.
Warto by znać co za co. Chcemy
po prostu połączyć wysiłki finan-
sowe nie łamiąc odrębności klu-
bowej.

Chciałbym, abyśmy tu zrobili
wyczyn z prawdziwego zdarzenia.
Jeśli nie Ędziemy mogli wygrać
generalnej punktacji, postaramy
się o zwycięstwo zespołowe. Je-
śli uda nam się wygrać w klasie,
to dobrze, bo wynik pójdzie w
świat, ale nie wolno zapominać o
wartościach sportowych. Zutycię-
stwo w klasie powinno iść w pa-
tze z dobrym miejscem w ogólnej

_punktacji. Z tego Ędziemy się
'cieszyć naprawdĆ

Po przeprowadzeniu naszych
planów wspólnie z PZM, z kt6-
rym łączy nas porozumienie,
powstanie ieden z naisilniej-
szych ośrodków sportu samocho-
dowego w Europie. PZNI ta
potężna instytucja o obrocie
przeszło półtora miliarda zło-'.tvch iest niezwvkle p-orąosna.
Korzystamy z różtlorodnych
'nr* jej działalności: dewiz przy
imprezach zagranicznych, piacyjej ofiarnych działaczy przi or-
ganizacji zawodów. My ze swo-
iej strony chcemy pcimagać kie-
rowcom rekomendowanym przez
PzM. w trrąktyce polega to natym, że zawodnik wytypowany
prz,ez Główną Komisję korzystać
b_ędzie z naszni opieki. Nie sądzę,

jO, nasz ośrodek przekształcił

się w serwis dla zawodników na,
prywatnym sprzęcie, ale w trak-
cie zawodów będziemy ich obsłu-
giwać na równi z ekipą fabrycz-
ną. Będę czynił wszystko, aby
kierowcy YZI&fi dostali silniki na-
zy\pane ptzez nas ,,polskimi
Abarthami", pięciobiegowe skrzy-
nie przekładniowe, radę i pomoc
techniczną. Niewykluczone, że
zespół rajdowy ośrodka wzmoc-
nimy zawodnikami z zewnątrz
podpisując z nimi umowy. Nie
są to może wzory zupełnie nowe,
ale w Polsce jeszcze nie przyjęte
i chyba w naszej sytuacji, iedy-
ne. Gonimy zagranicę i to nie
tylko po torze czy szosie. Przy
okazii trzeba wspomnieć, że
włoska centrala Fiata nie należy
w sporcie do naiłatwiejszych
partnerów. Ma wiele ciekawych
konstrukcji, które my oglądamy
z daleka i z nabgżny,m szacun-
kiem.

- Na cuym będziecie się ści-
Eló w przyszlym sezonie?

- Do Rajdu Monte Carlo
przygotowuiemy silniki o poiem-
ności 1800 ccm. Nie muszę mówić
chyba jak bardzo pomogła nam
nowa produkcia FSO, samocho-
dy Fiat 132 ,w dwóch wersjach.
Należąc iednak do wielkiej
ogólnoświatowej rodziny F'iata,
z żalem w sercu patrzymy na
samochody, na których ieżdżą
Pinto, Barbasio, Paganelti. Taki
Fiat l24 Spider nawet wypoży-
czony na sezon w roku jubileu-
szowym fabryki zbliżyłby nas
do... Benault.

W przyszłym sezonie chciał-
bym podzielić zespół, po uzgod-
nieniu prawy z resortem i wy-
korzystać zawodników rekomen-
dowanych. Zaczniemy sezon od
Monte Carlo na Fiatach przygo-
towanych tak jak w Raidzie lili-
sły. Dopracujemy ,,górskie''
przełożenia, silniki już mamy
i tylko prawa ogumienia jest
jeszcze nie uzgodniona. Jako kie-
rowcy do Monte Carlo w bar-
wach FSO pojadą: Robert Mu-

cha, Maciej Stawowiak, Janina
Jedynakowa i ja. Spodziewam
się, że również PZM i Stomil
wystawią swoje reprezentacie.
Impreza ta rozpocznie kalendarz"
w którym, moim zdaniem, na
glównym miejscu znajdują się
Mistrzostrł,a Europy Kierowców,
Puchar Krajów Socjalistycznych
w wyścigach i rajdach. Iil Pol-
sce nasz pierwszy zespół jeździć
będzie chyba tylko na wyścigi.
Raidy krajowe obsadzą nasi inni
kierowcy. Jest to spowodowane
przede wszystkim interesem
przemyslu. Mamy za zadanie re-
klamowanie naszego auta. Musi-
my po prostu być obecni. Tego
wymaga konkurencia. Zawodni-
cy firmy Renault startują we
wszystkich imprezach mistrzow-
skich i ciulaią punkty, z których
w końcu roku rodzi się wielki
sukces. My - wedle stawu gro-
bla - możemy tylko marzyć o
takich możliwościach, ale w mia-
rę upływu czasu dogonimy czo-
łówkę. Gdybyśmy mieli takie
bogactwo modeli i odńian Alpin,
Gordin, środków technicznych...

'W przyszĘm sezonie powsta-
nie wersja amochodu turystycz-
nego do wyścigów. Będzie to
dalsze rozwinięcie modelu, który
tak skutecznie rywalizował z
Renault w Ornecie, z odciążonym
o dwieście kilogramów nadwo-
ziem, niezawodnym silnikiem
i blokowanym tylnym mostem.
Mam nadżieję, że PZl&.[ upora
się również z Formułą Wyścigo-
wą i nareszcie we wszystkich
dyscyplinach sportu s'amochodo-
wego zrównamy się z naszymi
sąsiadami.

Na przekór opiniom niedo-
wiarków Ędziemy uczestniczyć
w samochodowych maratonach
i postaramy się o wyniki. Na ra-
zie jesteśmy w pogoni.
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PrecyzyJnle wyregulowany samo hóti na start Jest podwożony. przyJęliśmy dobre wzory...


