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ztowiek, ktoreqo
chcemy przedsta-

-wic, do sukcesow
doszedt droqa naj-
trudniejszq i weale
nie naikrotsza, Po-
konat zrosnwe j~zy-
ki ludzkie, przeko-
nat niedowiarkow i

- rnowiac lapidarnie - stworzyt
sam siebie. - .

Urodzit sie 3.02.1946 r. w War-
szawie. Skonczyt zaocznie stu-
dia ekonomiczne. Poniewai zna
sie na blacharslwie i lakiernic-
Iwie samochodowym do nie-
dawna prowadzit warsztat usfu-
gowy. Nazywa sie Btaiej Kru-
pa

Wi~kszosc naszych czoto-
wych kierowcow, z Sobiesfa-
wem Zasada na czele, rozpo-
czynata kariere na Zasiawie.
Krupa jeszcze skromniej, bo na
dziesieciolemirn Raciku 600. Byt
rok 1965. KlitJpa jak wiekszosc
ludzi w jego wieku wierzyt, ze
dwa paski papieru naklejone na .
samochodzie dadza mu magicz-
na moc wygrywania prob spor-
towych i uchronia od awarii. Od
pary rekawiczek i pudetka cze-
koladek wygranych na mecie
konkursu .Poqon! za lisem" roz-
poczeta sie namletnosc, ktora z
czasem przysfonita wszystkie
inne sprawv,

Ale byt to dopiero poczatek.
Przez pare lat (1966-1970). Kru-
pa startowat Fiatem 124 coupe i
nie tracit nadziei, ze owe paski
na masee i r~kawiczki z dziurka-
mi zawioda go do sfawy. Rze-
czywistosc okazata si~ bardziej
brutalna. Po prostu na udziat w
wi~kszych imprezach zabrakto
mu pieniedzy. .

Nie ma chyba innej drogi dla
kierowcy rajdowego nii: przeis-
cie . przez .. "gor~ sie<!zenie",

zachwiataby rownowaqe punk-
tow. Komomicki miatby ich pare
wiece] i tytut dla siebie.

Wielu zawodnikow poczytuje
sobie jazde na fotelu pilota za
uirne. Krupa natomiast zaanga-
zowat sie w nia bez reszty. Nie
zdarzyto sie ani razu, by przed
rajdem w jego teczce nie spo- .
czywat szczegOtowy opts trasy.
W kaidej chwili wiedziat, ile
rnaia knornetrow do mety czy
gdzie oczekuje ich serwis. A co
najwainiejsze nie odczuwal w
szalonych jazdach z Komomi-
ckim strachu, ktory oarallzowat
niejednokrotnie jego innych
partnerow. Znaiornosc tego rze-
miosta i poswiecenie, zostaty
docenione w plebiscycie
.Dziennika Polskiego" na naj-
lepszego pilota 1972 r. Z tych lat
spedzonych u bo~u Komorni-
ckiego i Muchy wyniosf Btaiej
niezawodnq ocene odlegtosci i
podpatrzyt ich technike ,prowa-

tego momentu rozpoczyna sie
drugi rozdzial kariery Krupy.

W 1974 r. otrzymuje od fabryki
Renault 12 Gordini z zadaniem
zdobycia tytutu mistrza Polski.
Po sukcesach w rajdach Dolno-
slaskim i Wisfy oraz na wyscl-
gach w Toruniu, Poznaniu i Or-
necie plan wykonuje w 200%. U-
zyskuje tytut Mistrza Polski w
rajdach samochodowych (ra-
zem z pilotem J. Landsbergiem)
i wysciqach samochodowych
oraz zostaje uznany za rewela-
cj~ sezonu 1974 r.

W 1975 r. otrzymuie od fabryki
kolejny samoch6d Renault 17
Gordini z planami startow w raj-
dach 0 puchar Pokoju i przyjai-
ni. Po odejsciu J. Landsberga
(przesiadi sie za kierownice Re-
nault 5 TS), pilolem jego zostaje
Piotr Mystkowski, z ktoryrn jez-
dzi bez przerwy do chwili obec-
nej. Wspolnie rozpoczynaia
starty w imprezach zaqranicz-

ni, tym razem ex aequo z Butga-
rem I. Czubrikowem.

Gdy w 1978 r. Sobiesfaw Za-
sada poszukuje partnera na u-

'dzial w rajdzie Safari, zwraca on
uwag~ wtasnle na Krupe, ktory
jest nie tylko doskonatym pilo-
tem i kierowcq, ale rowniez me-
chanikiem. Startujq razem na
Mercedesie 280 E, konczac ten
[eden z najtrudniejszych raidow
na swiecie na 6 miejscu.

Za rok znow chca powtorzyc
swo] sukces, jednak tym razem
ogromnemu szczesciu zawdzie-
czaia fakt wyjscia bez wiekszych
obrazen z kompletnie rozbitego
Mereedesa

Krupa od 1978 r. jei:dzi sarno-
chodem Renault 5 Alpine. W rok
p6i:niej zdobywa na nim rni-
strzostwo Polski w klasie ~ gru- .
py 2, a 1980 r. w plebiscycie
"przeglqdu Sportowego" na nai-
lepszego polski ego kierowce
,,ztotq Kierownice". Po takich
sukeesach od zespotu sporto-
wego Renault otrzyrnuie samo- .
chod Renault 5 Turbo: .Rakieta"
ta startuje w siedmiu elimina-
cjach Mistrzoslw Europy i plasu-
je sie na 6 miejscu w klasyfikacji
koncowe] mistrzostw. Jest to jak
do tei pory Irzeci wynik Polaka w
tych rozgrywkach (po Zasadzie i
Jaroszewiczu ).

W potowie 1982 r. Btaiej po-
wraea na nowo do samochodu
Renault 5 Alpine, gdyi: poprzed-
ni Renault 5 Turbo ulega catko-
witemu spaleniu na rajdzie Du-
naju. Na tym "stabszym" sarno-
chodzie udaje mu sie wywalczyc
3 miejsce na rajdzie Hebros w

. Butgarii i w Jugosfawii. -

W 1983 r. zaczvna sie intere-



Qd tat ~ 0 nlch legendy. NieIrtOrzy
ludzie Ciopatrujq sf, w rajdowych

karierach mistrz6w kierownlcy
milionowych forlun. uimiecb6w losu

czy nawet sir nleczystycb
usprawiedliwl~ posiadanie

kosztownego samochodu lepszego od
Trabanta, "metuche" czy Skody. JeSli

jest w tym chol: trochf prawdy. to
dotyczy one niellcznej grupfd

klerowc6w rajdowych "szpanujqcych"
kolorowyml strojeml, wymalowenymi

pojazdami czy burzllwyml
opowieSciami. a na rajdzie jadqcymi

raczej z tyhI ..

rruejsce puota, Kledy w 1970 r. w
karierze Krupy nastcwit zwrotny
punkt (musiat mimo sporych juz
sukces6w zostawic kierownice)
okazato sie, ze trafit znakomicie.
Otrzymat propozycie od jedne-
go z czolowych pol skich kierow-
cOw Krzysztofa Komornickiego.
Oczywiscie dotyczyta ona jazdy
obok kierowcy. Nie wiedziat tyl-
ko Krupa, ze bedzie na tym tote-
lu siedziat przez 4 lata

Syta to para wysrnienicie si~
uzupetniajqca Razem trenowali,
scigali sie i razem odbierali
szarly mistrzowskie. Syta to u-
mowa dzentelmenska, bo prze-
ciei: zmiana pilota na jeden rajd

nych zakonczone sukcesami.
Wygrywajqc rajdy Wartburga i
Rosyjskiej Zimy, a w pozosta-
lych zaliczanyCh do pucharu Po-
koju i Przyjatni plasujqc sie w
pierwszej piqtce, Krupa zdoby-
wa rajdowy puchar Pokoju i
Przyjatni i po raz drugi tytut Mi-
strza Polski. W lipcu 1975 r. na
rajdzie Polski udaje mu sie
wyjsc cafo z bardzo grotnie wy-
glqdajqcego wypadku, w kt6rym
catkowitemu zniszczeniu ulega
jego Renault 17 Gordini.

W nastepnyrn roku powtarza
sw6j sukces zdobywajqc po-
nownie puchar Pokoju i Przyjat-

dzenia samochodu, z cata gamq
r6tnych ruch6w przed zblii:e-
niem sie do zakretu, rzucaniem
auta w boczne poslizqi i dosko-.
natq prace nag. Krupa wyni6st
jeszcze iedna korzysc. Syt ttu-
maczem Krzysztofa Komomi-
ckiego w kontaktach z serwisem
i szefami w Renault (startowali
na fabrycznym sprzecie), Totez
gdy Francuzi zwr6cili sie w 1973
r. z propozycjq przekazania do
dyspozycji polskich kierowcow
sportoweqo wozu Renault 12
Gordini, pierwszym kandydatem
byt Btaze] Krupa, many jako
dobry i sumienny zawodnik. Od

sowac rynkiem wschodnioeuro-
pejskim koncem tytoniowy
.Bommans". W tr6jce kierow-
cOw z panstw socjalistycznych
jei:di:qcych z pornoca tego kon-
cemu jest rowniez i Blaze] Krupa
(opr6cz niego W~ier Ferjanicz i
Sutgar Czub;ikow), kt6ry otrzy-
muje samoch6d Renault II Tur-
bo grupy A. Pomimo Ii: pojazd
ten jest duzo stabszy od woz6w
konkurent6w, Blaze] wygrywa
swoia grup/il na rajdzie w Sutga-
rii i Jugostawii. W eliminacjach
mistrzostw Polski dwukrotnie
konczy rajdy na 2 miejscu w kla-
syfikacji generalnej.

Za pomoc udzieiona na raj-
dzie Polski. '84 szwedzkiej zato-
dze Carlsson/Melander (poz-
niejszym zwyciezcom tego rai-
du) i w ten sposob stracenie
szansy na zwyciestwo w grupie,
Btaze] Krupa razem z Piotrem
Mystkowskim w 1985 r. w Pary- .
ZU otrzymuje dyplom fair play.
Jest to coroC2fta honorowa na-

. groda przyznawana sportow-
com di:entelmenom w roznych
dyscyplinach sportu.

- Pomimo Ciqgtych ktopot6w z
paskiem klinowym w Renault II
Turbo i niewielkim poi:arze na
rajdzie Jugostawii w 1985 roku
Krupa zajmuje wysokie lokaty w
kilku liczqcych sie w Europie im-
prezach.

W tym roku Statej startuje na
najnowszym "dziecku" labryki
Renault 5 GTTurbo Coupe, kto-
rym zaprezentowat sie kibicom
na niedawno rozgrywanym raj-
dzie Elmont. Blize] poznac ten
samoch6d bedzierny mieli oka-
zje na rajdzie Polski.
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