
Moje auta

muszą byó

lak buty,,,

- Do samochodu mam sto-
sunek emocjonalny, jednoz-
nacznie pozJrtywny - stwier-
dza Błażrcj Krupa' jeden z naj-
lepszych polskich kierowców
rąidowych' wielokrotny mistrz
Polski; zltycięźal również w
wyścĘach płaskich i górskich.
Jest posiadaczem międąmaro-
dowej nagrody Fair Play' któ-
rą otrrymał wta:z z Piotrem
Mystkowskim za qdzislsnis
pomoqr z.ałodz.e szwedzkiej na
trasie 41 Rąidu Polski w Ig84
roku. Obecnie jako dyrektor
naczelny kieruje firmą Elf Lu-
brifiants Polska. W każdym ca-
Iu &żentelmen o nienagannej
kulturze osobistej. Przykładny
mąź i ojciec ńezwykłej urody
córki Magdy.

- Cvj Pana zainteresowa-
de srmochodami to byl przy-
padet uy ptzłznlaczłnĄe?

_ Nie było w tym nic 'z
prąpadku, po prostu odezwa-
Ę się we mnie motoryzacyjne
geny. Już jako roczrre dziecko
ściskałern kierowrricę BMw
siedząc na kolanach otca, póź-
niej w rodzinie był mercedes z
l9łl roku, następnie renault z
drzwiemi otwieran5rmi jak w
syreńe lfi}. Pierwszy taz pr?.e-
jechałem samodzielnie ok. 150
m źabimi skokami (ale dosię-
gałem nogarni pedałów)' kiedy
miałem 6 lat. Może zabtzmi to
niewiarygodnie, ale pamiętam
tę drogę do dziś.

- A jak poszedl Panu eg-
znrnin na prrwo jezdy?
_ Nie miałem jeszcze ukoń-

czonych 16 lat' ale za mną było
mnóstwo przejechanych kilo-
metrów. Poszło mi śpiewająco,
mimo że stara ,,warszawian-
ka'' zgasła _ chyba z podziwu
dla moich umiejętności. Rów-
nie ,,bezstresowo'' zdała egza-
min moja córka, bez jakiehkol-
wiek moich interweneji w tej
sprarrrie. Faktem jest, że ja ją
ucryłem leździć i przejęła wie-
le moich umiejętności.

_ l{ielu mLężłzymjest kie_
rowcami, ale tylko nieliezni z
nich wkracząią na drogę
sportovą. Jaka była Pana
tnotyw.cja ilo poswięcenia
się rąidom i wyścigom?
_ Sportową kańerę zaczą-

łem pod wpływem sukcesów
mojego ówczesnego idola So-
biesława ?asady, który wtedy
wydawał mi sĘ niedoscigĘm
urzorem kierowcy rajdowego.

- Lubię jeźdńć szybko, ale
zawsze robię to tak, aby nie
narazić ani siebie, ani innych
ludzi na drodze. Znam granice
swoich możliwości i umiejęt-
ności. Dostawałem mandaty za
przekroczenie szybkości, ale
pocz3rtywałem to sobie za
przejaw dyskryminacji.

_ Czy którykolwiek z Pa-
na samochodów padł ofiarą
kradńeży?

_ Nie, choć jakiś dowcipniś
notorycznie włamywał się do
mojej ,,renówki'', by ukraść
radio.

- Jak Pan traktr{e swoje
samochody, czy tylko przed-
mlotowo, jak narzędzi€ pra-
cy, qy teź z odrobiną serca?

- Moje auta muszą być jak
buty - zawsze zadbane, wy-
cz!,szczorre, gotowe do drogi.
Mam do nich wielki szacunek,
staram się z nimi obchodzić
delikatnie i reagować na naj_
mniejsze nawet ,,skargi". Co
l0.fi)0 km obowiązkowo pro-
wadzam je na przegląd, ni-
czym dziecko do dentysty. W
moich samochodach jest abso-
lutny zakaz palenia papiero-
sów i nikt nie ma na to dy-
spensy. Ale mus3ę po_wiedzieĆ,
że jest to miłość wząjemna -od kilkunastu lat nie zdarzyło
mi się stać na drodze z powo-
du awarii i zawsze dojeżd,ża-
łem do celu.

_ Jat umila Pan sobie dłu-
gotrwałe i monotonne jazily?

_ Staram się wykorzytać
dla siebie każdą wolną chwilę,
w drodze - choć mam zajęte
ręce' to uszy są wolne - słu-
cham więc książek nagranych
na kasetach. Ostatnio było to
,,Bez ostatniego rozdziału'' An_
dersa, jako że szczegó|nie inte-
resuje mnie historia XX wie-
ku; natomiast zupełnie nie gu_
stuję w sensacji i kryminałach.

_ Co szczególnie irytĘe
Pana u innych kierowców?

_ Brak wyobraźni i zanik
instynktu życia, niestosowanie
się do elementarnych zasad
bezpieczeństwa, jazda bez ja-

Fot. Leszek Małkowski



Piórwiza moja iinpieza - r96s
rok, ,,Pogoft za lisem" na
ll_letnim fiacie &D. Wygrałem
slalom, odebrałem nagrodę w
pwtaci rękawiczek i pytałem
Automobilklubie Warszaw-
skim, kiedy znów Ędzie coś
podobnego. Takie były począt-
ki, a trwało ts iesŻeŻe do nie-
dawna, do kiedy tylko czas
pozwelał mi na branie udziału
w wyścigach górskich.

- JaĘ narhę sttnochodu
sltzłgólnle Pan preferq|e?

- O' to widać na'pierwszy
rzut oka. Na Parkingu Przed
firmą stoją różne modele mar-
ki renault. Od 1974 roku do
dzisĘ zmieniłem 26 aut o tej
nazwie, uźyvyałem ich zarówno
do sportu, jak i ,,w cYwilu".
Uwaźam, że są to bardzo dobre
samochody, swojego czasu by-
Ę na polskim rynku niedoee-
niane, a szkoda, bo sprawują
się doskonale,- są wygodne i
oszczędne. Tak w ogóle to nie
ma zĘc}r samochodów, ale
wśród wszystkich dobrych re-
nault jest najlepsze, Chciałbym
dodać, że tównież do ślubu
osobiście wiozłem swoją żonę
sportowym dwuosobogr5rm re-
nault alpine.

_ Czy lńatza się Eanu pod-
czas normalnej trasy jechaó
jak na odcinku specjalnym?

kiejkolwiek kultury. Ale sPe-
cjalnie burzy mi krew w ży-
łach widok ,,mamusi'' ttzyma-
jącej na przednim siedzeniu
dziecko na kolanach. GdYbY
bezmyślność była punktowana'
dla tego czynu zabrakłoby ska-
li. Szkoda tylko, że policja dro_
gowa nie chce tego widzieć.

Rozmawiała
Joanna Kalinowska
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