
Dlaczego zgi nął
Marian Bublewicz

KUR|ER rozmawia z BŁAŻEJEM KRuPĄ
C Czy może Pan powiedzleć, co

było przyczyną tragicznelo wypad-
ku, w następstwie którego umarl
nasz czołowy kierowca rajdowy'
Marian Bublewicz? - zapytaliśmy
wielokrotnego mistrza kraju, a
obecnie dyrektora spółki ,,Elf Lu-
brifiants Polska''. WłaŚnie przygo-
towuje on ekspertyzę techniczną
dla Prokuratury Wojewodzkiej w
Wałbrzychu.

- Nastąpił splot rożnych oko-
liczności. Moim zdaniem, najbar-
dziej istotne znaczenie miał fakt' iż
Marian nie jechał własnym Samo-
chodem, lecz fordem sierra, na
ktorym wcześniej startował Patrick
Sni|ers. Tylko pozornie był to eg-
zemplarz identyczny. W rzeczywi-
stoŚci miał inny rozkład napędow
(50:50, a nie 37:63). O ile sierra
Bublewicza była nadsterowna (za-
miatała tyłem)' to maszyna Belga
prowadziła się neutralnie bądż
podsterownie, co przypominało au-
to z przednim napędem. To rozni-
ca nader istotna. Zwłaszcza w kry-
tycznych momentach, gdy kierowca
musi działać odruchowo.

Ponadto mam prawo przypu-
szczac, Że sierra Snijersa była

szybsza. Konsekwenc|ą mogło być
wyrzucenie samochodu na zewnąlrz
przez siłę odśrodkową. Nie wyklu-
czam też innych przyczyn związa-
nych z pogodą i stanem na_
wierzchni. Tego do końca nikt nie
potrafi ustalić.

Pełny tekst wywiadu na slr. 12.



I Dlaczego zgi nął
Mari an Bublewicz?

(Dokończenie ze str. 1)
Sobota, 20 lutego 1993 roku. Ta data zapisała się na trwałe

czarnymi zgłoskami w dziejach polskiego sportu samochodowe-
go. Wówczas to, podczas Zimowego Rajdu Dolnośląskiego, tra_
giczny wypadek miał nasz nailepszy kierowca ostatnich lat, wice_
mistrz Europy _ Marian Bublewicz. Po kilku godzinach zmarł na
slole operacyjnym w szpitalu w Lądku_Zdroju.

O Uderzenie w drze-
wo było tak silne, że
stalowa klalka zabez-
pieczająca samochód
wygięła s!ę i owinęla
wokół pnia' Jak częslo
dochodzi do podob-
nych sytuacji? - py-
lam z kolei BŁAZEJA
KRUPĘ'

- Najwyzej raz na
tysiąc' Było to najgor-
sze uderzenie spoŚród
tych' jakie można sobie
wyobraziĆ.

O Obok rozbitej sier-
ryzrannymi -Marla-nem Bublewiczem iRy-
szardem Żyszkowskim_ przejechały lrzy za-
łogi nie udzielając ża-
dnei pomocy. Czy nie
jest to objaw pewnego
wynaturzenia, do jakie-
go coraz częściei do-
chodzi w różnych dy-
scyplinach sportu?_ Z różnych wzglę-
dów nie chcę tego
przypadku komentować
na łamach prasy.

łatwy i stąd organizalorzy wysłali
tam tylko jednostkę ochotniczej
straży pożarnej..'

- Bzdura. W rajdach samocho-
dowych nie ma łatwych ,,oesów''
ani zakrętów. Każdy z nich staje
się trudny w miarę jak zwiększają
się szybkości przejazdu. Chcąc wy-
graĆ, i mając silnych konkurentów,
każdy kierowca zaczyna jeździc na
krawędzi bezpieczeństwa. Dotyczy-
ło to równieŻ Mariana.

Wspomniany f ragment trasy
znam doskonale. Po raz pierwszy
w karierze Ścigałem się tam w
1969 roku, a ostatni w 1988.
Przeciw opinii, że był on łatwy
świadczy fakt, iż przed dwoma laty,
kilometr dalej od miejsca tragedii,
leżały na dachu aż trzy samocho-
dy. Wówczas zawodnicy mieli jed-
nak więcej szczęścia niz Buble-
wicz...

O W imieniu Czytelników Kurie-
ra dziękuję za te informacje.

Rozmawial
JANUsz M|CHAŁEK

Gdyby nie serla błędów i organizacyjnych uchybień
Marian Bublewicz zapewne żyłby.

Fot. Archiwum

o Nie jest również tajemnicą' że nie ustępujemy krajom o wysoko
ogromne kontrowersje wywołal rozwiniętej motoryzacji. Piawie
9am przebieg akcji ratowniczej. każdego dnia ginie na polskich
Brzemienny w skutkach okazal się drogach kilkanaście osÓb. Część z
zwłaszcza brak samochodu z urzą-' nich mozna by z pewnością ocalić
dzeniami do cięcia blach. W efek- mając do dyspozycji podobne wa-
cie wyciąganie Bublewicza trwało runki niesienia pomocy, jakie ist-
niemal 1 godzinę. To islny horror. nieją we Francji czy Niemczech. W

- Nie chcę wdawać się W każdym województwie powinien
szczegÓły przed przedstawieniem być przynajmniej jeden wÓz ratow-
ekspertyzy w prokuraturze. Mogę nictwa technicznego' Na razie po-
tylko powiedzieć, iż na imprezach zostaje to jednak w sferze marzeń.
zagranicznych taka sytuacja byłaby o Spotkałem się z opinią, iż le-
nie do pomyślenia. W ogółe pod raIny odcinek specjalny z orłowca
względem bezpieczeńslwa wyraż- do Ztotego Stoku jest slosunkowo


