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w godzinie duchół[
* Byla dokłałInie pilnr;e z

solrolr- na łriodzielq' rr'ienr łro
h11'skarr'itznie zerknąlem na
zegartk i złeząłcnr dvk{.ou'ai::

',pros'i piĘćst't * dziu11'", lV

przełli,iajac}'r:h kurz zobaczy_
lem tt lnł: śrr iatla .iłkicgoś sa_
nrochłldu. Zjerhaliśmy trrrchę
n.l lerr łl. \aqle poezulem, żc
samot lió'l prldskocz1'l łlo górl 'trvartlo rr_viądorr'al' ?nórt zna-
lazl się rt'górze, ra któr-vlnś
razem prlórl uderr1'l tr cn.
trrartlego, Straszlirr':. uciskpłsiltr hczpieczeńs-rlla, 7.

;rrzeraieniem spos| rległenl .jak
s!!nIli rvthtlłlzi do śrotlkł. ł
san'roclrÓrl spada rr tlół. Ciem_
nnli. - Ż:'jłsz? _ zap;'tał
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Zasatll. - 
'l'ak .- odpopf ie-

cleialenr ._ Ą ty?
Tak opowia'da o 'ł.ypadkupodczas Rajdu Safarij pilot

Sobiesława Zasady Blażej
Krupą. Obaj powta'lzają to
nieustannie, bo gdziekolwielr
się znajdą' z kim nie zaczną
rozmowy' każdy pyta: Jłk się
to stalo? Azaraz potem: - nic
można bylo tego uniknąć?

- w in,nvch okolicznoś-
ciactr na peóno tak, ale w
tym ko'nkretnyrn wypadku -nie. Walczyliś'my przecież o
jak najtepsz-e miejsce* trzeba
było jechaó w miarę mo.':'
wości jak najszybciej. W mo_
mencie, gdy podyktowałem
..prosta 500 - dziu'ry'' pędzi'
iiimy 140-150 km/godz, Za'
sada wyhamował do szybko*
ci pon.iżej 100 kmlgodz. i z
takł uderzyliśml w pionowq
ścia.ne Elębokiej wy'rwy wyz'
ioniońei irzez wodę. .,Merce-
dls" zós{ał skróc*ony praryle
o iedna czwartą długości' Na
oŃno nie stałoby się to'_gdy_
byśrny nie wjechal,i. y k"T?'
ktory ul
Z kolei
[ifr;" utm-axil'rldoczność.
ż*'ńor"i -Jcy6y 

znnrriejszać
szybkość za każdy'm razem'

óii",iii.at" -*Ę s- k'.''l^Y-93-

na_ dojścha,nie, a nie na wy-
soką iokatę w rajdzie"
- Wydostaliścle się o wlłs-

nych sjlach?
- Z trudem, ale tak. Pokilku minutach nadjecbał

Sirrgh z ekipy Mercedesą i
przez radio lł'lgzwał pomoc.
Nasze bylo uszkodzone. Ser-
wis ejawił się po kilkunaatu
minutach, bo od punktu kon-
troli czasu znajdował się w
odlęgłości zaledwie kilku ktlo.
metrÓw. odwiezieni zostaliŚ-
my do szpitala w Nairobi.
Pierwszej pomocy udzielil
nam doktor... Niedźrłliecki, Po.
lak stale tam zamieszkujący'

- Co ttwlerdzil?

- U mnie poza ogólnymi
potłuczeniami nic więcej. u
Żasady pęknięte kości nad-
sarstlm i teZ potluc'zenia. Tak
ńaprawdę to i<ości zacĘliśmy
ezrić dopiero na drugl dzień.

- To prędko ohyba nle u'
slaatzicsz za klerownioł?'- Jesrp,e dziś wyjeż.dżam
do Krakowa, bo w piąĘk
śtirtu:e w Raj'dzie Krokusów
ii-;1il"-i"""j,1 inistrzostw Pol-

'ti 
]_iii"*ł_cńoć raz objechać

trase."]'-uteieaen powlą ptzw|eŻ
to włrnctwo.--_ Bvć może, ale to wania'
ctwo 

-i'iy'yko wiąż€ się nie-

rozerwalnie z rajdard i wyś-
oigami. Po rvypadku trzebajak najszybciej zasiąŚć za kie-
rownicą, a nie rozpatniqtywaćto, co się stało, bo to na
nic się. nie zda, tylko poglębia
depresJę.

- Zttem klin kltnem?

- To chyba najlepsze le-
karstwo. Tak zrobił przecież
Lauda po swolm jakże cięŁ
kim wypadku. Jego też wie-
lu nazywalo wariatcm.
* Dtaczego tak szybko, nle

ozekając na konleo $afarl
przyleelellście do Polski?

- Ja i tak natychmiast po
przekroezeniu mety mJalem
wracać najbliższym samolo_
teń, wlaśnie 2ę wz.ględu na
siart w Krakowie, Przed raj:
dem oddalem zaproszenle na
óticielne zakończenie i party.
Zasada - jak już nadarzyla
się okazja _ wolal spędzić
ostatni dzień świąt wrar z ro'
dzlną.

- spotkłlcm slę ze zde-
niem. Łe sdybyśete mlell'lep-
szy ńocząteh to zngcry nle
strłcili tyle n& picrwszym
elrpte, nic trrebł by późntej
óilrilbia6 ozłsu l możc wt*dy
nic dosulotY do wYPe'dBr? ,

- To Jest tYlko gdYbanie.
Mvśmy wcale nie zaczęlr wol_ l

nd. Pizecież na liście starto'

wej tigurowało 22 kierowców
pri.orytetowych FIA, a więc
najlepszych ns świecie. Po
pierwszym etapie daiesięaiu znich wyprzedziliśmy! Byli
tacy co od razu pognali do
Przodu, ale po kilku godzi-
nach, jak np. Vica Prestonajr. już nie było. Pourywal za_
wieszenie i bylo po rajdzie.
i4asada prowadzil rozs*,dnie,
w miarę szybko' Wypadek
zdarzyl się w połowie dru_
giego etapu, kiedy enajdowa-
liśmy siq mniej więceJ na
siódmym mieJscu' To byla
pozycJa do ataku. Innym !uż
zaczynały wysiadać samochg-
dy. Nasz spisywał się znako-
micie Byl bodaj w najlep-
szym stanie technicznym.

- Szkodr' łlę wypedgE mł_
clo prxceileŻ wkal&ulowany.
Mógl się etaó wsądzlc.
_ Cboćby na 3 kilometry

przed metĘ, jak rok temu
Rąuao łĄ,altonenowi' który
urwal uklad klerownlczy i
stanął na dachu' albo zeszlo-
rocznemu zwyeięzcy Jeen-
-Pierłe Nicclasovłi' kledy na
15 hm przed metą zderzyl
się z samochodem totorepor_
terów l doslownie doczołgał
się do Nairobi. Na pewno
szkoda, bo byliśmy w świeL
neJ konilycji, codziennie bie-
gatiśmy przełaJe, plywaliśrny
i były siły do dalsze| walki.
A przede wszystkim było
czym jechać
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