
kalendarzu. Przede wszystktrn b4t-
de startowal w elrmtnacjacn r aj-
dowych Pucharu Pokoju I pf2Y-
[azn]. Z uwagl na brak czasu I
mozltwosct sprzctowe zrezygnuje
ca.kowicte Ee startu W wysclgach
samochodowych 0 mistrzostwo
Polsk.l, a pod znaklem zapytania
stoja rowniez moja starty w rai-
dach ktajowych. Chetrite wystar-
towatbym w rajdach, kt6re Inte-
resowalyby polski przernys! opo-
nia rskt. Tarn, gdzte Stom\! prag-
nie uzyskac rynkl zl>ytu na swoje
wyroby.

C::-~ O.e..~5ko..- 2C1.12..'1-s-" .

B. Krupa rajdowy mistrz kraj6w socjalistycznych
Przedstawiamy Blazeja Krup~ (Stomll Olsztyn) nadlep-

szego kierowce rajdowego w historil sportu samochodowego
Warmil I Mazur. Mistrzostwo Polski w rajdach, tytul mis-
trza I dwa wteemlstrza Polski w .wyscigach zdobyl Bla.zeJ
Krupa w 1914 r. W roku blei~cym pouownle tytu! mistrza
Polski w rajdach i llaj\vi~kszy dotychczas sukoes, tytul mls-
trza krajow socjalistycznych w rajdach samocbodowych.

BI~zej Krupa w 1975 roku star-
towa! w 10 rajdacb, konczae
wszystkie lmprezy zagramczne I
trzy krajowa do mistrzostw Pol-
ski. .
Oto hlstor!a tegorocznych sukce-

56\". "lmprezy krajowe: Rajd
"Kormorana" el. MP - I mlejsce,
"Rajd "Do!nosl'lski" el. MP - I
miej sce, Rajd ,.Wisly·' el. MP -
II miejsce. Imprezy zagranlczne -
eiiminacje Puchatu Pokoju 1
Przyjaznl: Rajd ••Volan" (W<:,gry)
- 01 rniejsce, Rajd "Ztote Piaskl"
(BUlgaria) - V miejsce, Rajd
••Tatry" (Czechoslowacja) II
miejsce, Rajd "Wartburga" (NRD)
- I miejsce i Rajd "Ruska ZI-
ma" - 1 miejsce.

- .lakie by~y poczatkf twojej
kar iery rajcowcar

- wszysuce zaczelo ste w roku
1$65, czy li 10 tat terr. U od ••Pogo-
n! za dziklem", ale z prawczt-
wyrn rajdem jspotka-em si~ w rok
pozntej na rajdzte .,Kurpie", gczie
sta rtowa.ern na nF~acie 600". Do-
plero jednak w czt-ery lata od
mojego pierwszego startll zakosz-
towalem trudnej sztuki rajdowa-
ma. W 1969 roku startujqc na sa-
mochodz~e "Flat 124 Coupe'~ 0-
si~gn'llern s,,-,aj pierwszy sukces
zdobywajl!c wlcernistl"Zostwo Pol-
ski w rajdach. Niestety, tylko rok
startowa:ern jako pierwsZ"Y Za-
wodnik. W latach 1970--1973 jez-
d"Zilem najpierw z Robertem Mu-
ch,! - fabrycznym k!erowc,! FSO
a pazniej z Krzysztofem Komor-
nickim, zdobywaj~c w tym czasie
dwa tyt1tly rhlstrza 1 jeden wice-
mlstrza Polski. Wsp6lnie z Krzysz-
tofem od roku H'12 startui<: w
barwach . olszlYI1skie~o StomlLu.

- D1a wielu, nawet fachowc6w,
ubieg oroezn!! sukees}' byly zasko-
czeniem, ale czy dla wszystkich1

- 13yl jeden czlowlek, kt6ry
Wierzyl, ze potrafi~ w jeZdzie
sportowej prowadzic szybko sa-

I mocb6d. 'fo Krzysztof Komorn!ckl,
ktarego bylem ostatnim partnerem
nim samodzielnie zn6w zasiadlem
za kierownicq. W czasie Wsp61-
nych start6w z Krzyskiem wiele
doswladczylem. Jest to "wietnie
jezdzqcy kierowca rajdew~'. Na
wlelu cl~zkich imprezach zagra-
nicznych nieraz zast~powa!em
Kcmornickiego Za kierownlCq sa-
mochodu rajdowego, dzl~kl czemu
wiele 5iE:nauczylem, a on znal do-
brze moje umlejE:tnosci.

- Dotychczas .1etdziles tylko na
lamochodach •• tylnym nap~dem,

a twoja "Ren6wka" ma przednl
nap~d. Jest" to zupetnie inna tech-
nika jazdy. Natomiast swoje star-
ty nowym samochodem ro zpocse-
ies od ostrej jazdy. Wiem, :i:e inni
rajdowcy zagraniczni przesiadaj",c
sie na przeunl nap'ld mien po-
wazne trudnosct z jazd'l sporto-
wa, jak np, 5wietny rajdowiec but-
garskt Ilia Czubry kow, tw6j naj-
wi~kszy konkurent w tegorocz ...
nycb rajdach 0 mistrzostwo k ra-
j6w locjal.istycznycb.

- Tak, lazda sarnochndem z
przednim napedern 0 duze] mocy
sitnika, a przeciei. moje "Re-
naun-ra Gordlni", na ktoryrn jez-
dzi.ern \V uoiegtyrn roku, mta!o
oko.o l5lJ K.\f. jest ca!kiem lnna
rtiz samochody z tylnyrn nape-
dem, kt6rymi jeidZHem doty ch-
czas. Pr'akt.y czrne musiatem sie
wszystkiego uczyc od poczatku.
Najgorsze jednak w tym wszvst-
ktrn by to to, iz trenowa em przed
rajdarrn na "Pol:;kim Flacie 125"
W dodatk u seryjnvrn 0 ma!ej roo-
cy. Trenowanie na tym samym sa-
·mochodzie, na ktar;rm si~ startuje
jeze,L auto .lest tzw. 11 g7UP'J' -
••przerabiane", jest niemoz!iwe. po
prostu za duie ryzyko u5zlwdze-
nia I bardzo wysokle ko~'lty
ek5ploatacji takiego samochodu.
Wobec tego z koniecznoscl mu-
siale"m trenowa6 na sarnocho<izie
o calkiem innej tech niCe jazdy
nlZ ten, na \<torym startowalem w
rajd'lle. Wspalnie z Jerzym Lands-
bergiem. s,\;ietny,n zreszt'! kie-
,ow,cq rajdowym, kttry r6wniei.
mia! pTzerw~ w startach, jako
pierw5zy zawodnik, cil\Zk'! pracq
dosZl!smy do opar1oWania nowej
techniki jazdy. Nasza praca po-
parta dobrym samochodem i ser-
Wisem technlcznym, pozwOlJla
rnl w ubieglym roku zdoby6
dwa tyluly mistrza 1 wicemlstrza
Polski w rajdach oraz w wysci-
gach.

- ubi'eglY rok by!" nle tylko
o,"vocny w sukcesy, ale i szcz~s-
lj).vYe Co wplynp:Jo na to, ze W

tym ralm "iodlo ci si~ gOfzej,
zmiana pilota. wi~ksza konimren-
cja, czy jencze - szybsze auto?

- To fakt, ze w tyro roku zmle-
nilem pllota, Jerzy Landsberg
wr6cil zn6w Za kierownicE: salnO-
choqu rajdowego, zreszt'l z bardzo
dobrym skutkiem wchodz'lc po-
nownie do c:..ol6wkl pol skich Ide-
row::aw rajdowych. Zacz91em
jezGzic z Plotrem l\fystkowsk!m,
pilotem wyprobowanym, kt6ry
jak to 51E: mow! "z niejednego
pieca jadl chleb". Piotrek od

wtetu lat jest zallczany do sctste-
go grona najlepszych naszych pt-
10t6w rajdowych. W przysz!ym
roku rowmez zamlerzamy starto-
wae wsp61nie, co iest potwier dze-
niem, ze wybrarern wtasctwego
partnera. W porowie roku rzeczy-
wtscle nie wygtadaro na to, ze
koruec sezcnu bE:dzie tak ov-oc-
ny, Samocb6d ••Renault-iT
Gordlni", ktor yrn w tyrn r o-
lru jezpzllem we wszystkicli
rajdach do rnistrzostw kraj6w 50-
cjattstycznycn, jest bardzo szybkl
I mozacy rozwria e szv okosc do
200 km 'godz. Moze zabrakto mi
osta tnio przyslowtowego lu tu
szczescia, kt6ry kazdernu rajdo-
wemu klerowcy jest bardzo po-
trzebny.

- Jestd pracowltym uwodni-
kiem, i to jest chyba jednym' S
eteme ntow sukeesow,

- Od poczatku ~o.1ej karlery
rajdowe] zawsze uwazalem, ze
scr.dne przygotowante do trnpre-
zy rowniez w soortach samocno-
dow ych ma bar dzo duze znaczenie.
Nie j,.stem wyjatltowo zdo in y
dlatego tez swoj skrornny talent
musze pcprzec solidna praca na
trentngach, 'I'alt samo jak ja
twier oza i najtepsi. Pod koniec
ubteglego roku wspolnie ~ kole-
gami z czc.owkt kr ajowe] by!em
w szkOice rajdowe] anakorrutego
F:na .Rauno Attone na. gcizte
stwlerdzHem, 12 filiscy kiero,:vcy
rajdowi na treningu przeiei.d:i.a-
Jq co najmnlej po' 20 razy jeden
odcJ.nek specja!ny, a jezell jest
to konieczne, to nawet na jeden
zakret pctwiE;caj" w ezasie tce-
ningu wiele czasu. Ja tez w mia-
rE: posiadanych mozllwosct staram
siE: przynajmniej W cz~sci tak
trenoW2c j<1k Finowie, gdy~ onl
\V s~tuce rajdoV\lan1a s.(\ najiepsi.
DziE:ki wsp61pracy z p!'2emystem
opon!arskirn 'w tyro rol'll mia!em
udost~pniony ~amochiJd treningo-
wy z 018ztyiis~iego Stomllu. co
bardzo- pomagaio we \v>.asciwynt
przygotowaniu si<: do rajdaw i
uzyskaniu taklego wyniku. Do
treningu ul: 'wa}em samochodu 0
przednim nap<:dzie, tj. 0 takirn
samym na jakim startowalem.
Ponadto Olsztynskie Zaklady Op~n
Samochodowych udost~pni!y ml
potrzebnq !iCZbE: I Iodzaj" opon
\\Tiasnei ptodUkcjl. do treningaw
I startow. Obie "Strony wyn!os!y
z tej wsp6!ptacy spore korzysci.
J.a mj8~em na czynl trenowac 1
startowa6. A jej prorlukty s,,! re-
k!amowane przez Moje udzialy na
rajdach zagranicznych w wieiu
panstwach europejskich.

- Sympatycy sportu samochodo-
\Vego w Olsztytiskiem inter~uj~
si~ twoimi planami startowymi
na rok przyszly.

- Zeczn<: od Imprez najwazniej-
sZ~'ch w molm przysztorocznym

- Czv
uk/ad'
rajdy, np.
Inne.

Interesowalby clebl.
~,Polskl Fiat", It dute
Sarari, Monte carte lub

- To pytanie mnle zaskoczylo.
Wlelu dztenmkarzv zadawalo- jut
ml rozne pytania, ale na ten
ternat .jestes pierwszy. oczywtscre,
:i:e tak. Kaz dy start, kt6ry nie
b<:dzie kolidowa! Z kalendarzem
rozgrywek panstw socjahstycz-
ny ch oraz potrzeoarnt : Stomilu
chetrne przyjm<:. JednaK. jak do
tej pory, nie mla!em je 'Zcze ta-
kiej propozycji. Ze swo iej strony
uwazam, ze takl start bytby dla
mnie pomys'lny , gdy:i: Imprezy, W
ktcrych startuje FSO, naleza do
trudnych i szy bk lch, a tego typu
raidy -szczegolrue rot odpowia-
da ia. Chctalbym wysta rtowae
rowntez w jednym z rajd6w
skanclynawskkh.

WS1\yscy olsztyl\scy klblce spor-
tu samochodowe.go serdec:mie
gratul u.it\ ei dotychczasowych
suitcesow i czeliaja na n>lst~pne,
nie mnlejsze ni:i: (lotychczas.

B!azej Kruoa za naszym posred-
nictwem aZi~kuje wszyst!drn
tym. ktarzy pomogll w uzyskaniu
tegorocz11ego wyniku, a szcze-
g61nle dyrekcii CZO>'l-u 1 Auto-
-Moto-Klubowi Stoml! Olsztyn I
oczywiscie kibiCOlll.

Rozmawlal:

WIE3LAW GRABARCZYl[


