nieto rzeczgustu. W rajdowych

gonitwach lepsze jest jednak

Marlboro. Tutaj wyniki po-

szczególnych rajdów określają

hierarchię jakości'Rozmowa

Folo: Jacek Gdowskl
Tekst Maciej Holuj

jest krótka: ''Bubęl'' i jego Cosworth RS to mistrzowie Polski.

Wspólnie, o!

przepraszam,

w trójkę. bo jest jeszcze wspa-

niaĘ pilot Rysio Zyszkowski,
wygrali cztery z szęściu rajdów

zaliczanych do tegorocznych
eliminacji Mistrzostw Polski (w
tym wielce dyskusyjny Rajd Festiwalowy

w Opolu).

Gorzej

szło im na obczyźnie' Tam rozsławienie imienia swojego dobroczyńcy jest znacznię trudniej sze i nię za:wsze stanowi formal-

nośó. Gdy przyjdńe skonfrontować swoje siĘ z twardym ry-

walem, którego sprzęt to nie
aniętoszona Murdu.op"I ?y

Fiat rzeczywistośćwystawia
kły' Ale bądzrny ręalistami.

Czy ktoświe, jak duża jest

Iiczba paLaczy, którzy każdego
dnia korzystają z wyrobów firmy Camel? oprócz fabrycznego
statystyka chyba mało kto.
Chociaż sam nie palę, doszĘ do
mych uszu opinie, że smak i aro-

Marlboro to przecież nie tylko

Bublewiczi jego samochody (do

niedawna Mazda 3Ż3 4wD
T16, obecnie wspomniany Ford
Sierra Cosworth RS). To również, a raczej przede wszystkim
cała grupa zawodników, którzy

mat papierosów spod znaku
niebieskiego wielbłąda jest wy-

ze znacznie lepszymi

śmienity.Być może. osobiścię
wolę, aby wspomniany zlłłierz
ęgzotyczny przechadzał się po
powierzchni żółtęjkaroserii

ńż nasze

bożyszcze efektami uganiają się
po świecie.
Wróómy jednak na ziemię.

Sportowęgo samochodu, niż po
pudełku z, jakby na to nie patrzeć, trującą zawartością.
Andrzej Koper paLi, Błażej
Krupa nie. Nię przeszkadza to
jednak, aby obaj reprezentowali
tą samą frrmę. Ich samochody:

Konkretnie do Krakowa. Tam,
w Galicji, pa|acze tytoniu mają

Sierra Coswo rth 4x4 to jeżdżące

duńskiej wytwórni papierosów
(oczywiście nie tak sławnej jak
Came| czy Marlboro), która zabezpieczyŁa ltnansowo wyścig

swoje atrakcje. Postarała się
o nie firma Wacław Podolski

and Company organizując cykIiczną imprezę pod naz:lłą

Grand Pńx Prince'a. W skrócie

WV Golf GTI l6V oraz Ford

rzeczcała opiera się na reklamie

reklamy w kolorze dobrze wysmażonej jajecznicy. Tu i ów-

dzie majestatyczny wielbłąd dopełnia faktu, żemamy czynielia

z kierowcami

maĘch Fiatów rozgrywane na
żttżlowejbieżni jednego z krakowskich stadionów. Zabawa

startującymi

w barwach Camela.

Różnica

zaiste przepyszna. Zwłaszcza je-

polega tylko na tym,że Andrzej
Koper to pełnej krwi rajdowiec

(nie stroniący, chociaż sporady-

cznię od wyścigów)' a Blażej
Krupa mimowolny (z różnych

n) ścigant.
Ponięważ dżentelmeni o pieniądzach nię rozmawiają, odstąpmy od zaglądania w kontrakty. Bez tego zresztą widać
jak na dłoni, że obaj panowie K.
mają Się pod opiekuńczymi
skrzydłami Camęla całkiem dobrzę.Zasada symbiozy jest prosta niczym drut w parasolu,
sprowadza się bowiem do starej
jak światmaksymy: reklama
dźwignią handlu. Pomalowanę
na żółto samochody, jeślinie
zr esztą

p r

zy czy

wygrywają przeważnie

Są

w ''czubie'' i to właśniedecyduje o skuteczności reklamowych
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ślispadnie

działań' Czy młiększy się przez
to w Polsce liczba ludzi palą-

cych Camele dokładnie nie wiemy. Zapewne tak. W efekcie
firma powiększa zyski, ludzie
tracą zdrowie, mówiąc krótko:
cośsię dzieje.

Nie zaskoczę kibiców, jeśli

przypomnę' że trasę Rajdu Polskiego odwiedziło ostatnio kil-

ku ''camelowców'' spoza Pol-

ski. oczywiście pełnią oni taką
samą rolę jak nasi, z tą wszakże

r

óżnicą, że zasię g ich jest zlaczi nazywa się: Euro-

nie szerszy

pa. Fin Mikael Sundstrom powożącyMazdą 323 GTX grupy
A ma na swoim koncie kilka
konkretnych wyników w tym

deszcz

lub

śnieg

również zwycięstwa (np. w BA-

Spora grupa kibiców nie ma
czasu się nudzic' Kiedy emocje

minacji ME), natomiast Bułgar
Stojan Kolev dysponujący For-

nych ludzi koduje nazwę nowych papierosów. Na drugi

szybki, a\e przecież bądźmy wyrozumiali, gdyż w sporcie samochodowym, jak w każdym in-

czyście czerwoną paczkę Prin-

RUM RALLYE'90, jedna z eli-

dem Sierrą Cosworthem 4x4
grupy A nie jest wprawdzie tak

nym, ktośmusi przegrać, aby
ktoś drugi mógl z\rtyciężyć.
Camel to nie wszystko, co
proponuje polski tobacco-rallye

-show.

Nie wybaczyłby nam

biedsięgają zenitu świadomość

dzień wielu z nich zdradza swoje
"populary" i wyskrobuje ostatnie grosze, bez ża|u kupuje so-

ców. Tak właśnięna caĘm
świecie dzialają prawa współczesnej reklamy. A że sport sa-

mochodowyjest dla niej idealną
pożywką, to już nie nasza wina'

Minister Zdrowiai Opieki Spo-

Marian Bublęwicz, gdybyśmy łecznej ostrzega!
nie wspomnieli o wszechmocnym Marlboro. Można spierać RZECZYWIsToŚĆ
się, które rurki nadziewane ty- WYSTAWIA
toniem lepiej smakują, ostatecz-

KŁY
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