
AUTO FASCYNACJE

Bfazej Krupa podczas wyscigow F-1
w przyjacielskim uscisku z "N. Man-
sellem"

ZAWSZE
BLISKO SPORTU
Jakie auta wspomina najcieplej,
o jakim marzy - opowiada p.
Bfazej Krupa, prezes-dyr. gen.
firmy "Elf-Lubrifiants Polska",'
wielokrotny mistrz Polski w raj-
dach i wyscigach:

Zazwyczaj pamieta si~ sw6j pier-
wszy samoch6d, a w moim przy-
padku byl to 10-letni Fiat 600
podarowany przez rodzic6w. Byl to
prezent "dydaktyczny", bo Fiatek
wymagal gruntownej naprawy za-
r6wno silnika, jak i wszystkich blach
nadwozia, wiec to pierwsze w zyciu
auto bylo twardq szkola samodziel-



nosci i zaradnosci. Pamletarn, ze
jednego nie udalo mi sie w nim
przewalczyc: ciqgle sie przegrze-
wal. Za to po naklejeniu dw6ch
plastykowych pask6w na pokrywie
bagatnika z przodu nabral "raso-
wego" charakteru. Z sentymentem
wspominam tez pierwszy sarno-
ch6d kupiony za wlasne, zarobione
na saksach, pieniqdze. Po rocznej
pracy w Anglii zafundowalem sobie
nowego (!)Fiata 124 Sport Coupe w
kolorze rnediolariskie] czerwieni!
Tak samo lakierowano Ferrari. To
by/y plekne lata: konczytern studia,
bylem mlody, pelen zapa/u i marzy-
lem 0 aucie, w kt6rym m6glbym
wystartowac w rajdach.

Ostatnio sporo jeidzilem Renault
25. To duze komfortowe, szybkie i
bezpieczne auto. Bywalo ze w
ciqgu doby musialem przejechac
ponad 1000 kilometr6w i prosto z
fotela za kierownicq zabrac sie do
pracy - nie bylo problem6w. Poza
tym jest to samoch6d bez cienia
ekstrawagancji, a takie bardzo
sobie teraz csnle.

A marzy mi sle samoch6d, kt6re-
go jeszcze nie ma... Jednym z
nastepcow Renault 25 bedzie mo-
del Safrane, kt6ry pokazano jut na
Salonie w Genewie, ale nie wszedl
jeszcze na rynek - to Safrane
Biturbo. Duze auto, ze sportowym
zacleciem (silnik - 260 KM) z
napedsrn 4x4 i przyspieszeniem
do 0 do 100 km/h w niecale 7
sekund!, z aktywnym zawiesze-
niem, jak w Williamsie Mansella.
Opr6cz mn6stwa zalet ma ten
samoch6d [edna wade: jest bardzo
drogi. (b)


