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Błażei Krupa u'spomina i radzj
Tego zawodnika nie trzeba przedstawiać. Należy do weteranów sPortu automobilowego w Polsce.
Nie zdążył nawet zauważyć, że jego kariera trwa już ponad ŻŻ lata.

a p)łanie' dlacze8o n e Urządził jake
gos ub euszu odpowiada z uśm,e-

chem' że pragnie by o te1 sprawie by-

lo jak najcisze]' nie chce bowiem swojej żonie

i dziecku przypominac, ze to juz tyle lat.

oczpv ście' Z-nn|eJszył zlaanie zaalgaŻo-

wanie w sport, Prowadzi przedstawicielstwo

firmy ELF w Polsce. l'4a ogromne sukcesy za

wodowe. lYusiał zrezygnować Z rajdóW' któ
re pochłaniały bardzo wele czasu' a|e nie

zerwał z automobilizmem do końca' Startu-

]e jeszcze w wyścigach górskich, Potrafi zna-

leźć ki|ka chwil, by od czasu do czasu' w SG

botę i n]edzielę, gdzieś wyskoczyc, zmierzyć
się z rywalam , pokręcić sportową k erowni

cą posłuchac jak grają ''organy'' wyczynowe-

go samochodr. Bez tego n'e moŻe s'ę
obejśc.

N e podsumowujemy kariery Biazeja Kru-

py' Na to jest jeszcze za wcześn e, szczegol
nie, że on sam nie powiedział ostatnie8o sło-

wa. lYa jakieś p|any, myś|i o starcie w któ
rymś z gigantów' np' Paryż Dakar. Zet:ral
jednak ogromre doświadczenlel najpierw r.l

boku Krzysztofa Komornickiego' którego

był dz e|nym pi otem' następnie takze z Sa
biesławem Zasadą (m.in' w Rajdzie Safari), a

pózniej sam jako kierowca w setkach im

prez' z nieodłącznym pi|otem Piotrem lY/s
tkowskim,

Błazej Krupa jest takze wybitnym eksper

tem od olejów i paliw. Suma doświadczeńza
kierownicą jest niewyczerpanym Źródłem

wiedzy, wartel przekazana tak zwanym

przeciętnym uż;łkownikom samochodów,

Najpierw jednak kilka pytań z dziedziny

sportowej,

Pamiętn Pan zupetore daskonale inq-
dent z Rajdu Pokki, gdy udzielal I'an po-
moty Ingraroutt Carlsonotoi. Ralujqc jego

sarnocluid sam uypadł Pan z drogt, on od-

jechnt, ponslnu,iajqc Pana ut rouit. Za-
ulodnik szuedzki pouiedział u;ówczas, ze

nic mógl dluzej crekać, ponieruaż bał się
sponsoro, ktiw vymaga od nicgo jaz&', a
nie parkatuania. Jak Pan uspnmitru tn uy-
darzenb?

Z takm samym niesmakiem jak wów_

czas, gdy to wydarzenie miało mie1sce' Tak

samo kiedyś mówł Niki Lauda, gdy nie za-

trzymał się przy płonącym koledze, a prze
cież sam kiedyś nie zginął ty|ko d|atego, ze

nni zawodn cy n e myśleli podobnie 1ak on'
_ olrzy'mal Pan ulóuczas uiele nagród

["i, plq; migłlzy inrymi prestiżouq u Pa-
ą'żu (nłem śuiarlkiem) od Miylz1narodo-
uego Komiłetu Fai PĄy I}N|ISCO, ktorq

orgczał sĘnln, ongiś tenisistll _ Jmn Bo-
roLr(r.

Kto -r e zna, ro wie, ze zawsze i w

kazdych okolcznoścach zatrzymam się''' i

nie dla nagrody, choc przyznać muszę, ze ta

kle wyróżnienle budzi we mnle mles/ane

uczucia zazenowanie połączone z ogrom

ną satysfakcją.

- Czy u; rtljdach czepto zda.rzafq sĘ po-
tkńne htn'denLy?

Jeś|i chodzi o takie' 1ak postępek Carlso
na, to dość rzadko' Wbrew Pozorom'
wśród kierowców istnie1e ogromna solidar-

nośc' Oczywiście' są symPatie i antypatie.

We|okrotnie świadczymy sobie pomoc' W
naszym sporcie iest to bardzo wazn e. Zresz-

N kt niczego nie oczekuje' Często wys-

tarczy uścsk dłoni, slowo ''dzięku1ę'' głębo

kie spojrzenie w oczy. Podobne stosunki

miałem z wieloma zawodnikami czołówki
światowej'

_ Byltl kiulrś mońul hash - sport ln

złtrou:ie. 7łn ktłl je un'myśli! zapłntniał do-

dać ze nip. thod:i o sporL uĄ'c1'nott,.l'' Tiz-
lru bou'iłm łobie llau;ai spralr?:P ilpnt
triattie spł,rtu tn tnjtt1'ższvm lil,ziom!;e

Jlt'tlu,adzi z rtgtly do mnicjszych lub u,Ęk-

s:lth :u,y ror]n ilłi organizmu. cs' &lśl piad-

c:vl fun tugo?

_ Doh'czy kt kitou,cóul raj&nt1yth?
Dru ede wszystkrr, Zawoor c7 wyscigo-

wi' ci zawodowi, swoją sprawnośc fizyczną

mają niejako zakontraktowaną. Ci ludzie są

poddanr takiemu rezimowi 1ak wszyscy wel
cy sportowc/. Kierowcy np' Formuły '1 mu

szą niec ogrorną slłę w rę(ach. organiz-
tak mocny i odporny jak kosmonaucr r... u no

sic niemal takie same przeciązenia. Znam en-

ny tu jest przykład powrotu do F 1 Jacky
lckxa' który przed k ku |aty m ał ogromne

kłopoty z utrzymaniem kasku na głowle i
głowy we właściwe1 pozycji na zakrętach'

A p'teciet to w4rawny kierowca p eLo
krotny zwycięzca słynnego Le lYans'

Przypominając więc o mojej kontuzji

WsPomnę, że dopiero wówczas, po wielo
miesięcznym lezeniu na desce zacząłem bar-

dzo dużo płpvac, nurkowałem, posmakowa

łem surfingu. Na stare lata przypomnlałem

soble o innych mięśniach t o kuturzefzycz-
nej.

kl PoLsce jełtzi. bardn duzo łliuli' Nie

u l szys L ki e ma j q p t x l1lrłu : acze, n ie u tzys l kie

garrl żąjq. ()dy kłnpara tura. spadn.ie poniźr7

zera, silniki uysokopręln nie dajq się po
pnxtu urrc}nmil|. (')o nbił

_ Dz'eje się lak wskutek Wrt"ącenia się

kryształków parafny w o|eju napędowym'

w niskich temperaturach' Kr/ształki te blo-

kują fi|tr pa|iwa uniemoż|iwiają przepływ

oleju do silnika. W polskim ole1u, tzw. let-

nim, proces ten nastęPuje już przy ok' 0
stoPni' a W tZW' Z mowym, który winien byc

rozprowadzany od 1 listopada' jużprzy 1Ż

stopniach. Skutecznym środkiem jest prepa-

rat o nazwie Stopogel, do nabycia prawie we

wszystkich sklepach motoryzacyjnych i sta
c'acl^ pa|iwa. ]est to dodalek |^amu1ący wy

dzieanie się w oleju napędowym parafiny'

odpowiada międzynarodowym Wymaga

niom i został zbadany przez takich znanych

producentów samochodóW jak lYercedes'

BIYW czy Renault. Najlepiej mieszac Stopo
gel z olejem napędowym W stosun

ku 1:1OOO. Dodany w tej proporcji nawet

do paliwa letniego zapewnia latwy rozruch

przy Temperalu./e - 12 stopri C, a zmiesza-

ny z zmowyn, umoż|iwa eksploatację na-

wet w temperaturze -25 stopn C.

Stosowanie PreParatu jest szczegó|nie

ważne w tzw' okresach przejśclowych j*
sleń- zimo' Zima W'o51d' [ "dy r e zawsze

stacje Posradają właściwe paliwo'

Przestrzegam przed dodawaniem do oLe

ju napędowego benzyny' Przede wszystkim

ze względu na bezpeczeństwo; np. BMW
zabronił tego kategorycznie we wszystkich

swo ch stacjach serwisowych,

no L.,l erzy J al tkięuitz

"Kto mnie zna, to wie, że zawsze i w każdych okolicznościach

zatrąlmam się"'|| 
Frlt. Jatyk (]doulski

tą, |ista nagrodzonych przez UNESCO
świadczy, ze przedstawiciele sPortóW mot}
rowych dośc dobrze rozumieją zasadę fair

play. Wśród laureatów figuru1ą: automobills-

ta Andre Bastin (Luksemburg) oraz moto

cykliści: ole oIsen (Dania), Franco Gualdi

(Włochy)' Erik Stendlund (Szwecja)' a takze

Polak Stanisław Olszewski, który był nagra
dzony w 1980 r.

_ C1y moze. Pan podnć jaki.( przvkład
u sp ółp raty xnl, o dnikóu, ?

- W pewnym okresie często startowa]iś

my z Antonio Zaninim. Podczas Rajdu Złote
Piaski, w czasie ulewy' zobaczyliśmy w świat

łach naszej Renau|t AJpine, ze w jego Por_

sche 'siada'' ty|na opona' Ostrzeg śmy go,

zaś potem oświetla|iśmy wymianę koła' Po
nieważ tylne koło nie mieściło się w jego ba-

gazniku' zabra|iśmy je do naszego i odda|iś_

my serwsowi Zaniniego, po przejechaniu

jeszcze jednego oesu.
_ Jak u.um poc]ziękounl?

Owszem, sport automobilowy nie jest

wo|ny od tego rodzaju zagrożeń' Nie chodzi

o ryzyko wypadku, rozbicia, śmierci' ale

skutki nienormalnego jeżdżenia' lYnie na

przykład nie wytrzymal dysk. To się zdarza

dość często wśród kerowców rajdowych.

Do/eg|iwość ta nie omija nawet mistrzów
Europy. Bernard Darniche wie dobrze co to
znaczY.

- Co.fes| prz.vtz.ynq kgo mlzafu sdn-
rzti?

- Za malo ruchu poza samochodem, Sta

ła pozycja za kierownicą naraża na Wstrząsy.

To główny powód kontuzji. Nasi koledzy

profes,ona śc ' owszem' spedza1ą oslen.
dzesęc godzin za kierownicą, a|e do tego

dokładają cztery godzny sportów uzupeł

niających dziennie. Przede wszystkim płpva_

nie najskuteczniejsze w tego rodzaju tera-

p . Ponadto tenis, bieganie' a właścrwie

wszlstk e irne dyscyp ny.6yleby nre w/ma.

gały pozygi siedzące1'
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