lot, Błaże

feden raz

ewrócili

- Dzt!1.1, li. 14 bm., w Earnym

cenlrum Warazawy, r nalnowocześnL|ażym a za'ozem rtaiele_
' Tow!'owym "Pe.
g9nIśżymDomu
wexu'' prł ulicl zloto| olworzyl
pan !wó| kolglńy luloryżowany
salon qpr.od6źy opl!. skąd pG'
my8l' aby hańdloUać Ę wlaśnie

małtą 3rmochodu?
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cinkach specialnych (OS).
. Po żakońcż€niu kqrlo.t' rpo.lowol przyszodl czas na birnga.

slę razem.

było iesŻcŻe żadnych rejestracji

próbnych, więc pomalowana w ochronne kolory amllbia miała nu_
mery rejeshacyine... Wehrmachtu,

Przy wieździe do Wrocławia za-

trŹymał rnnie patrol milicyiny' Ma-

jąc plzed nosem lulę karabinu'

Krakowskrej i w wieku 26 lat jako
nikomu nie znany zawodnik wystartowalem w ,ednym Ż raidów
zimowych. utytułowani mistrzo'
wie ija też startowaliśmy na sim-

nikiem 1500 ccm w rajdzre Monte
Carlo.
Trasa rajdu byla plekielnie lrudna inie obylo się bez ''dachow ,ania'. W efekcre tego wypadku je-

klasy'ikacji generalnej' Pamię-

przedniej szyby - dalej
ścigając się z rywalami' Ale żeby
statystyka była pelna, to w całei

cach Aronde. Pojechalem wtedy
nB całośći wygrałem ten raid w

długo i namiętnio musiałem tłu_ lam, że starzy wyiadacze, których

chaliśmy wraz
700 km bez

z pilotem

ponad

Gwarancia dojechania do mety

Z KRZYSZTOFEM KOMORNICKIM, mistrzem raidowym,
autoryzowanym dealerem opla w Potsce, rozmawia Krzysztof żak.
- Będąc dług'e lata

kierowcą

rajdowym. miałem okaziq dokład-

nie poznać wady i Żalely produk_

tów wielu rdnomowanych
sa_
'irm
stalty
mochodowych. ŻacŻynałem
w rajdach od SimciAronde, potem

był ieszcze |eden model simci,
BMW 700, Morris Cooper, Alta
Romeo, BMW 1600. Następnie

z moim pierwsŻym _ nazwi]my
go - samochodem związana,est
-

Żabawna hisiolia. otóż w 1948
roku pojechałem na tzw. ziemie
odzyskane i kupiłom tam ponie_
miocką'.' amlibię z silnikiem
Volkswagena. W tym czasie nie

pan

- Polwierdzam ten lakt. Byl on
zaraz9m moim sukcesem i poraż_
ką. WŚród 240 załóg było kilku-

dzi€sięciu

ulytułowanych mist_
rzów'''dosiadaiących'' sańocho_
dów o mocy silnłka często trzy
razy większe|od naszego labrycz_

nego Fiala. Mimo to od samego

- cży oPel był ńlnleź Plerł3Źyń arrnochodem' ne któryD macŻyć lunkcionariuszom, że nie pokonalem, dosłownio wyawali mi
pił8zly raidorioc azll'owal swo- jostem zabląkanym wehrmachlo_ zamek pokrywy silnika, aby prz6wcem' Miałgm wtedy 17 lal i - konać się. czy silnik mojego wozu
|q umle|9lności?
plzyznaję - nie posiadałem jeszcze prawa jazdy.
_ Karle'ę rpońową .rozpocrąl

pan od uzyaklnlr dyplomu rrchl.

lołte.-

- Rzoczwiści€,

Ukończyłem

ltłydzial Architektury Polit€chnikl

nie został dodatkowo wzmocniony

--Nr|wlqk'Ży gułcet l nalwlęlar6 por6żłc?
- W 1971 roku wystartowalem

wraz z pilolem BłażojgmKrupą na
seryjnym polskim Fiacie 125 z sil-

sport automobilowy po-

wych części zamionnych ''Wessels''' Mam też spory udział w

sprzodaży wyrobów francuskiego
koncernu "Elt ' na terenie Polski.
Od kwiolnia 1991 roku ieslem
autoryzowanym dealersm Opla z

dwoma salonami sprzedaży

W'

centrum Warszawy i stacją dys.
trybucyjno-serwisową na ul' sta_
lingradzkiei p]zy Fso. Tam też
znajdujo się centlalny magazyn

czqścizamlennych' w

najbllż_

szym czasle powstanie w stollcy
nowoczosne cgntrum handlowoswojej karierzo sporlowei dacho- -se.wisowe Opla, czylisolidno zawalom tylko 4 razy, mói ówcŻesńy plecze dla samochodów spaŻedapilot BłażeiKrupa 14 razy. Jeden wanych przez Komornickiego.
raz przewróciliśmy siq lazem.
-Pląttowg otwa.Gie 3alonu opl.
. Byl P.n wówcżoa no|l€pczy żg
żblg9lo glq Yr c'gal€ ż polgkł proalańulących w tym r.ldżle pol8- ńocią na|ńowazego mod€lu A8l-

łlch kio'owców. wyPrzodril
ńgwat sobieaławo zasldę'

przesiadłem się na Renault Gordini' na którym wygrałem w 1968
roku Rajd Polskizaliczany do Mislrzostw Europy, potem był jeszczg
model Alpino i wreszcie Opel.
Dzisiaj może zabrzmi lo reklamiarsko. ale był to pi€rwszy z
moich r3jdowych wozów, który okazał się po prostu niezawodny
GwaIantował dojechanie do mety'

- Na

święciłemćwierć wieku. To wyjątkowo dużo w życiu iedńego cŻło_
wieka. Od 12 lat jestem polskim
plzedstawicielem najwięksŻei
nlemieckiei hurtowni samochodo-

początku rajdu' po każdym odcin_
ku' mieściliśmysię w pierwszoj
dwudzieslce klasytikowanych załó9. MiBliśmy ogromną szansę na
dobry, żnaczący wynik!

w swojej karierz€ sportowoi
brałem udział w 140 międzynaro_

dowych rajdach i wyścigac! samochodowych. Jednak nigdy nio
jeżdziłem na lzw. wynik

ni€

podium'
biłem siq o mielsca na'ajdU'

Dużo imprez kończyłem przed

metą' Moją najwiqkszą pasją bylo

czy |est lo godny na.tęń!
'a.
produkor'anogo od łllłunatlu lal
Kadeltr?

- Astra iest śamochodem nowej
generacji. Do jego standardowe9o wyposażonia wplowadzono elemenly montowan€ w innych samochodach Ża dodatkową oplatą.
Wszystkie Astry są także odpor-

niejsze na boczne uderzenia niż

większość5€ryinych wozów. Uzygkano to przez wzmocnienie drzwi
podwóinymi rurami sialowymi. A_
stry zostaly także wyposażone w
tzw' aktywno pasy bezpioczeństwa. Dzięki urządzeniom zaciąga-

jącym' pasy napinają siq dod8tkowo podczas zderzenia. Samochód jest zw'otny i świelniettzy.
ma się nawierzchni'
Fot. JERZY JANKIEWICZ

