m

d lat kr~:i~ 0 nich mity.
Ludzie zazdr csni o , cudza
umiefetnose szybkiego prowadzenia samochodu dopatruja
sie w rajdowych karierach mistrzow kierownicy
milionowych
fortun, usmiechow losu, nawet
sit nieczystych, usprawiedliwiaj~c:ych posiadanie
kosztownego
automobilu, lepszego od zwyklego Trabanta, Syreny czy Skody.
Jesl! jest w tym krztyna prawdy,
to dotyczy ona nielicznej grupki
kierowcow rajdowych
z przypadku, ludzi, ktorzy dysponujac
drogim sprzetem wozili sie w 0gonach rajdow po to, by w swoim srodowisku otrzyrnac nobilitu~cy tytul rajdowca.
Czlowiek, ktorego chce .przedstawic, do sukcesow doszedl drosa najtr udniejsza i wcale nie
naikrotsaa. Pokonal zlosliwe Jezyki ludzkie, ,przekonal nie dowiark6w i - rnowiac lapidarnie
- stworzyl sam siebie. Ma dwadziescia osiern ,lat, skonczyl zaocznie studia ekonomiczne, Poniewaz zna sie na blacharstwie
i lakiernictwie
samochodowym
prowadzi warsztat uslugowy. Nazywa sie BLAZEJ KRUPA.
Gdyby zapytac kibic6w 0 popularriosc kierowc6w r ajdowy ch,
wiekszosc jednym tchem wymowi nazwiska Zasady, Jaroszewicza, Stawowiaka,
tych ktorzy
startuja w Safari, Monte Carlo,
za oceanem.
Kariere
Blazeja
Krupy
wyznaczyl
sarnocho d,
konkretnie
jedyne do niedawna
w Polsce Renault Gordini R12.
Nie znaczy to, :i:e Krupa bez tego
wozu nie osiagalby sukces6w w
raj dach i wyscigach, ale z pewnoscia nie mialby tak wielu szans
zwyciesko
rywalizowac
z fabrycznymi ekipami. Zeby to zrozumiec, trzeba poznac poczatki
jego rajdowej drogi.
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Wi~kszosc
naszych
kierowc6w
z
Sobieslawem
zasaaa na czele rozpoczynala
karfer e na Zasta\vie.
Krupa
jeszcze
skromniej,
bo na dziesjt:c~-oletnim Fiaciku
600. Byl rok 1965. Krupa jak wiekszose mlodych
ludzi wierzyl, ze dwa pask i papieru
naklejone na samochodzie
dadza mu magiczria moc wygrywania
pr ob sportowych
i uchr onia od defektOw. Od pary r ekawiczek
i pudelka
czekoladek
wvgranych
na ·mecie
konkursu
pogoni
za list em rozpoczefa
sie . namtetnosc,
kt6ra z czasem przyslonila
wszystkie
Inne sprawy.
Ale byl to dopiero poczatek.
Przez pare lat Krupa rozczytywal
si<: w pasjonuj'lcy~h
opisach
rajdowych
przyg6d Zasady
i nie tr acit nadziei,
ze owe paski na masce
j rekawlcaki
z dziurkami zawiod a go
do stawv.
Rzecz yw istose okazala
sie
bardziej
brutalna.
Po prostu
na ud'zial w wiekszvcn rmprezacn z abr ak10 mil pientedzy.
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Nie ma chyba innej drogi dla
kierowcy rajdowego ni:i: przejscie przez
"gorqce
siedzenie",
miejsce pilota. Kiedy w karierze
Krupy nastqpil zwrotny punkt,
ze musial mimo znacznych ju:i:
sukces6w
zostawic
kierownic:~,
okazalo si~, ze trafil znakomicie.
Otrzymal propozycj~ od jednego
Z ,czolowych
polskich kierowc6w

Fot. Jerzy

Romon

Krzysztofa
Komornickiego.
0czywiscie dotyczy la ona jazdy 0bok kierowcy. Nie wie dzial tylko
Krupa, :i:e be dzie na tyrn fotelu
siedzial przez cale cztery lata.

~
ByJa to swietna
para, wysrmeufcte
si~ uzu pef.nia jaca.
Razem trenowali,
scigali sie i razem
od bierali
szarfy
mistrzowskie.
Byta to umow a dzentetmenska,
bo przeciez
zmiana pilota
na jeden
rajd zachwialaby
r6wnowage
pu nk to w, Komornicki
mialby
ich 0 pa re w i ec e j i tytul dla siebie.
De wowczas
byJo zolci i w rajdowym swiatku,
M6wiono 0 braku
taIentu,
strachu
i innycn
przykrych
dla Krupy sprawach,
ktote najcz escte]
przypisuje
si~ z z a wisci tyrn, kt6rzy
w yg r y wa ja,
Wypominal
te
opinie
atosfiwcom
w zeszlym
sezonie,
gdy
zdobyJ podwojne
misirzostwo
w ysc igowe
i rajdowe
jako kierowca
Numer Jeden.
Wielu zawon nikow
poczytuje
sobie
jazdo: na fotelu pilota za ujme, Krupa zaangazowat
sio: \Iv nia bez reszty.
Nie zd arz yto si~ ani razu , by przed
rajdem w jego teczce
nie spoczy_wa~
szczegotowy
opis
trasy.
W kazdeJ
cbwili wiedzrar,
He maja
k if o me t.ro w
do met.y , gdzie oczekuje
icb serwrs,
A co najwazniejsze
nie odczuwal
w
szatonvcn
jazd acn z Konlornickim
strachu,
ktory
parauzowat
niejednokrotnie
jego innych
par tnercw.
Znajornosc
tego rzemiosla,
poswlecente
i
akur atnose zostaly docenione
w ptebiscycie
"Dziennika
Polskiego"
na
najlepszego
pilota
1972 roku.
Z. ty.ch
lat spedz onvch u boku KomoTDlcklego wv niost Krupa
nj ez.aw od n a oc,,:n<:
odleglosci
i podpa trzyl jego tecnmke
prowadzenia
samochodu,
z cara gama
roznycn
ruch6w
przed zblizaniem
Sl~
do za k re tu, rzucaniem
auta w boczne nostiagt
i d osjcorra la prace
n~g.
Wlasnie Komornicki jako
jeden z mewietu bezbfed n le potrafi stosowac miedzygaz z podwOjnym
wysprzo:glenielll:
co zr esz ta dawalo w pudle ptastvjcowej
Alpiny
Renault,
ktor'l
jeidzfli,
zabawne
efekty
tupania.
Komornicki
przy zmianie
biegu na nizszv
wykonywal
czrernascte
ru cnow.
Tak!e
wtasnre
charakterystyczne
rz uca nre
auta z za kr-etu w z a k r e t mozna
bylo
obser wowa e, na ubieglorocznynl
ra jdzie
"Kormoranac,.
Pomaranczowy
Fiat
Krupy
z olsztyilskiej
fabr~i
byl prowadzony
tak jakby
za k.ierowuica
siedzial nie kto inny a Komornicki.
Z lat spedz onych u boku Krzysztofa Komornickiego
Blazej wyni6s1 jeszcze jed na korzysc.
Byl t1umaczem
w kontaktach
z serwisem
i szefami
sportu w Renault, a startowali
przeciez na sprzecie
fabrycznym.
Totez
gdy Francuzi
zwrociti
si~ Z pro pozyc ja przekazania
do dYSPOZYCJI
polskich
kie,rowc6w
sportowego
wozu,
nier wszvm- kandydatem
byl
Blazej
Krupa, znany jako dobry i sumien~
ny zawodnjk.
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Dzial sportu
w Renault
to
wlasnie
niewielki
warsztat
do
montowania
gotowych zespo16w.
W Billancourt pod Pary:i:em cze-

kalo na KruPE: auto, kt6rym );>0czatkowo bal sie por uszac, tak
tnldne i nerwowe wydalo mu sie
po pierwszej
pr6bnej
[ezdzie.
Wsiadl do Gordiny dopiero w
Polsce i to na kilka minut przed
toruitskim
wyscigiern,
Podroz
Paryz-Warszawa-Torun
jego
w6z odbyl na przyczepie.
W 'ten
sposob
Krupa
znalazl
.sie w
grupce kierowcow z krajow :;0cialistycznych,
ktorzy jezdzq na
francuskich wozach. Sa to: Czechoslowacy - Hubacek i Ponec,
Wegier - Ferjancs oraz ' Burgarzy - Czubrikow i Toplodolsky.
Start presto z drogi byl zupelnie szalonyrn pornyslern. Krupa
zalozy! tylko wyscigowc opony i
wystartowal na zupelnie nieznanym mu aucie, ktorego znakiern
rozpoznawczym
byly fabryczne
"zebry" na bokach. Gdyby nie
specjalne opony, inna wysokosc
i charakterystyczny
bas silnika,
mozria bylo pomy slec, ze to [akas
specjalnie
. przygotowana
Dacia,
ktorych
na wyscigach
rowniez
jeszcze nie widywano.
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W
czasie pierwszego
wyscigu
stoczyt pojedynek
z samoehodem.
Nie
pollejrzewal
nawet, ze auto bfldzie sie
tak odmienrne
prowadzito niz rra ppzyklact Polski Fiat, kt6rym
je:i:dzil CZI;sto. Przedni
n ap ed k61 dal sil; we
znaki. Moc 160 koni mechanicznych
i
bardzo szerokie
wy scigo we gumy
z
t.rudem pozwalaly
utrzvmac
woz na
szosie.
Przy
kazd yrn dodaniu
gazu
auto uciekalo mu w prawo, przy kazdym zdj'lCiu nogi z pedalu
w lewo.
Walczyl wi ec 0 wynik i wlasne bezpieczeristwo.
Z koalicjq
Fiat6w
1500
drugiej grupy wygral bez trudu. Bal
sit: saale nte nieznanego
ukladu
namulcowego,
zr esz ta rownrez
nie najbardziej sprawnego.
Pomny zagadek,
takich
jak
na przyklad
tajemrucze
wpadanie pedalu do podlogi w ra idowych BMW, czut respekt
dla tajemniczego
wozu. WlaSnie przez defekt
namutcow
stracil szanse na wygranie
Rajdu Polskiego.
Przedziwne
sztuki,
jakie wykonywala
kierownica
zmusily Krup'l do wymiany
kola kierownicy z rajdowej na Inna, wie;:ksz,\ nawet od seryjnej.
Jedyna
niezawodna
cZ'lsci'l wozu byl silnik.
Dzialo sie
tak pewnie za sprawa
J!,go mechamka, pana Bronka, cztowreka
0 pra~dziwie zlotych rekacn.
Dlatego moze
Blazej Krupa ma zawsze
loa
mecie
czyste rece, bo nie mu si-: nie psuje,
nie urywa.
Pierwszym
po w az.n ie jsz.ym i prawie
nie
zawiilionym
wypadkiem
bylo
zderzenie
na Rajdzie
Warszawskim,
opisane
w jednym
z zeszlorocznych
numerow
"Sportowca"
w artykule
Fiat-Rozb6jnik.
Na koteae, ktory mu
woz poharatal, nie potrafil gniewac sie
dlugo. Tym bardziej
ze chlopak, jak
sre okazato na dalszych
inlprezach,
ma spor y talent,
cnociaz
za bardzo
jeszcze ufa w swoje
umiejetnosci.
3
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Od trzech lat Krupa jest czlonkiem Auto-Moto Klubu olsztyriskiego Stomilu.
Gdy [ezdzi] z
Komornickim uwazano 'ich za zaloge najlepsza, ale nie podejrzewano Krupy 0 tak duza umiejetnose prowadzenia
auta. Zastynal
po prostu jako partner.
Kiedy
Renault przywieziony
zostal do
Polski, a na olsztyilskim wyscigu
w Ornecie Krupa zwyciezyl
bez
trudu, i w klasie, i w korrkurencji
wszechklas, zdzi wiono sie bardzo
i uradowano. To w koncu ich zawodnik.

Rozmowa kierowcy z dyrok torem IStomilu - rngr. .inz. Wlad yslawern Leonhardem u progu nowego sezonu przebiegala zupelnie
inaczej niz zwykle. Byl to r odzaj
porozumienia
0
wzajemnych
swiadczeniach.
Za
tytul
mistrzowski dla fabryki i klubu 0biecano Krupie dostarczyc to bez
czego nie da sie robic wyczyriu:
wiele opon niemHosiernie
teste-',-anych na szorstkich
betonach
lotniskowych, setki litrow paliwa
na treningi i impr ez y, i co naiwazniejsze woz treningowy.
Dyrektor
Leonhard
ma pieniadze na sport, ale nie rozdaje
ich zbyt szczodra reka. Do Krupy, jego kolegi klubowego W!odzimierza
Markowskiego
chyba
sie jednak
przekonal.
Obydwaj
otrzymali najnowsze, bardzo udane opony skonstruowane
na
metalowym kordzie i pomoc finansowa. Najciekawsze,
ze zatoga fabryki
potrafila
zrobic w
kro tkirn
czasie
opony
chyba
znacznie
lepsze
od debick ich
"Rekordow", a przeciez w 01szty
nie produkuje
sie gtownie
og umienie autobus6w i ciezarowek.
Ceeha
wyrozniajaca
EHazeja
od innych zawodnikow
jest to, ze
wozem rajdowym nie jezdzi po
miescie, na wycieczki, dla przy[ernnosci.
Gordina
wyjezdza
z
garazu na przyczepie i po kazdy ch zawodach wraca na wozek.
Gest dyrektora
Leonharda
ma
dla Krupy wielkie znaczenie. Do
treningu dostal Dacie, sarnochod
z identycznq
kierowriica,
0' tej
samej szerokosci i punktach odniesienia widzianych zza kierownicy, z napedern
przednich k6l.
Wszystko tak jak zalecal f'iriski
mistrz Aaltonen, u ktorego Blazej pobierat nauki. Ma to jeszczc
jeden wazny aspekt. Dacia jest
naturalnym
magazynem
czesci
do Gor diny, wiekszosc elernentow jest identyczna. Pomaganie
rajdowcom to zreszta dla fabryki
dobry
interes.
W poznailskim
wyscigu Krupa startowal na nowych oponach205/60
HR ,X 13
i potwierdzH ich przy datnosc do
cel6w sportowych, a tym samym
do uzywania
na samochodach
duzych i szybkich.
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Wkr6tce Krupa ma otrzymac z
. dzialu sportu Renault nowy samoch6d Gor-dinc 17, taka sama,
na jakiej w Monte Carlo startowal sklasyfikowany
na piatyrn
miejscu Jean-Francoise
Piot. B~dzie sie scigal przez caly sezon w
zawodach
0
Puchar
Pokoju
i
Przyjazni
Krajow
Socjalistycznych, a pier wszyrn tegorocznym
startern \V Olsztynskirn Rajdzie

dowi6dl, ze .potrafi wygrywac nawet z si lniejszyrni wozami. Byl
zwyciezca wszystkich prob, a w
bezposredn ich spotkaniach
pokorial ponad dwustukonnn Alfe Romeo GTAM.

JAN OKULlCZ

