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na początek

Starsze pokolenie pamięta jeszcze za-
pewne te słowa piosenki śpiewanej 

przez Mieczysława Fogga. Dla młod-
szych współobywateli należne jest w tym 
miejscu zapewne wyjaśnienie –  zostały 
one napisane jeszcze przed wojną.
Dziś zapewne nie zyskałyby popular-
ności. Śledząc bowiem poczynania pol-
skich pracowników można (trzeba ?) by 
je dopasować do rzeczywistości : „Cho-
rym być i więcej nic”. Lub też, w zgodzie 
z polskimi realiami, słuszniejszą jeszcze 
będzie nieco inna interpretacja: „ Na 
L-4 być i więcej nic”.
Gdy ukazały się statystyki dotyczące 
średniej nieobecności w pracy okazało 
się, że w Europie zajmujemy zaszczyt-
ne pierwsze miejsce. Polscy pracowni-
cy w roku 2008 przeciętnie chorowali 
23 dni. Wobec średniej europejskiej za 
ten sam rok na poziomie 5 dni, to wręcz 
stachanowskie przekroczenie normy 
o 360% ! Analitycy rynku pracy suge-
rowali, że jest to powiązane z tworze-
niem tzw. „rynku pracownika”, czyli 
większym zapotrzebowaniem na siłę 
roboczą i możliwością wyrażania nie-
zadowolenia przez zatrudnionych z ta-
kich, czy innych zdarzeń poprzez nie-
obecność w pracy. Ta sytuacja miała się 
zmieniać w obliczu kryzysu. I zmieniła 
się. Na gorsze. Zamiast pracować bar-
dziej solidnie w celu utrzymania miej-
sca pracy, stosuje się zwolnienie lekar-
skie jako panaceum na ew. zwolnienie. 
ZUS zameldował za pierwsze półrocze 
wzrost wydatków na zasiłki chorobowe 
w porównaniu do analogicznego okresu 
roku ubiegłego o 43,7%. W tym samym 
czasie w Niemczech czy Szwajcarii za-
meldowano najniższy stan zwolnień 
chorobowych od dziesięcioleci. 
Etyk zacznie w tym miejscu ubolewać 

nad fatalną moralnością polskich pra-
cowników okradających swych współ-
obywateli. I słusznie … choć nie do 
końca. Otóż okazuje się, że niektórzy 
pracodawcy wręcz sugerują pracowni-
kom pójście na L-4 w celu utrzymania 
miejsca pracy. 
Ekonomista będzie krytykował, że 
już w roku ubiegłym nasze wydatki 
na świadczenia chorobowe, osiągają-
ce 3,6% PKB ( wobec np. 0,8% PKB 
w Niemczech) były najwyższe w Euro-
pie. Niesłusznie. Nie należy się ograni-
czać do celów pośrednich – zmierzamy 
do mistrzostwa świata ! Przy znakomi-
tej współpracy oszukujących pracow-
ników, pracodawców oraz umożliwia-
jących im to lekarzy. Oraz znakomicie 
skonstruowanego prawa, które np. ofe-
rując na L-4 kobietom ciężarnym 100% 
wynagrodzenia sprawia, że z ekono-
micznego punktu widzenia pracować 
się po prostu nie opłaca (wg badań BCC 
ok. 30% kosztów ponoszonych przez 
pracodawców, a wynikających ze zwol-
nień chorobowych, to L-4 „na ciążę”). 
Nic więc dziwnego, że na kobiecych 
forach internetowych można znaleźć 
informacje o wizytach na dyskotekach 
(gdy jeszcze nie widać), w solariach, 
wyjazdach na wycieczki, czy też reno-
wacji mieszkania. Jesteśmy być może 
jedynym krajem, w którym 182 dniowy 
termin maksymalny pobierania zasiłku 
chorobowego może zostać wznowio-
ny przez .. urlop na żądanie. I zabawa 
zaczyna się od nowa. Przy ( prawie 
) pełnym przyzwoleniu społecznym 
i w pełnym majestacie prawa, uczącego 
pasożytów jak żyć na koszt innych.
Czy można oczekiwać czegoś innego ?
Chyba nie. Przecież znana maksy-
ma o tym, iż przykład idzie z góry nie 

straciła nic ze swej aktualności. A w sta-
tystykach dni chorobowych to właśnie 
urzędnicy państwowi wiodą prym 
(2008 : 26,2 dnia).
A znane przykłady „choroby” posłów 
PiS na znak protestu, czy też równie 
ciężka „choroba” pewnego posła PO na 
Wyspach Kanaryjskich, tylko potwier-
dzają powyższą tezę.  
 
O gdybym kiedyś dożył tej pociechy 
…Te słowa wieszcza niewątpliwie się 
sprawdziły.
Także wobec pewnego innego znako-
mitego pisarza, Henryka Sienkiewicza.
Co do tego ostatniego śmiem tylko 
twierdzić, że jego skuteczność była 
wręcz zbyt wielka.
Albowiem niezależnie od prawdy histo-
rycznej, zbyt wielu czytelników przy-
swoiło sobie na stałe tylko jedno prze-
słanie: o moralności Kalego.

Witold Rogalski
Dyrektor Subaru Import Polska

Zdrowym być i więcej nic.
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aktualności

Nasi rządzący nie rozpieszczają nas, 
szczególnie doświadczają tego oso-

by prowadzące, w tej czy innej formie, 
działalność gospodarczą. Za zmianami 
przepisów dotyczących wykorzystywa-
nia samochodów w firmie mało kto jest 
w stanie nadążyć. Tak dynamiczna sytu-
acja powoduje, iż nie sposób poczynić 
jakiekolwiek plany. Z początkiem tego 
roku przywrócono „instytucję” kratki, 
dziś słyszymy od Rządu, że tak, ale tylko 
do końca roku. Nieustannie dowiaduje-
my się o różnych pomysłach, a to że bę-
dzie można odliczać tylko 60% VAT-u, 
a to że od zakupu samochodu będzie 
można odliczyć VAT, ale w kwocie nie 
większej niż 6 tyś. złotych, innym razem 
znowu, że od zakupu samochodu tak, 
a od paliwa nie, itd., itd. W chwili obecnej 
pewne jest jedynie to, że jeżeli zakupimy 
pojazd teraz, to zarówno w przypadku 
VAT-u zawartego w cenie auta, jak i w ce-

nie paliwa do niego kupowanym, przy-
sługuje nam odliczenie. Klienci Subaru 
Import Polska ceniący bezpieczeństwo, 
a prowadzący działalność gospodarczą, 
mają również do wyboru opcję „z kratką”. 
Forester, Legacy, Outback oraz Impreza 
są już dostępne z homologacją ciężarową. 
Firmy nie będą teraz musiały rezygnować 
z niezawodności, neutralności, dynami-
ki, indywidualności, a przede wszystkim 
bezpieczeństwa, najważniejszych atry-
butów samochodów Subaru. Właściciele 
oraz pracownicy firm będą mogli do-
świadczyć w praktyce ich legendarnych 
własności jezdnych, które są wynikiem 
połączenia stałego napędu wszystkich 
kół Symmetrical AWD, z bardzo nisko 
położonym środkiem ciężkości. Tym, 
którzy wybiorą wersję wysokoprężną nie 
pozostaną obce zalety najnowszego silni-
ka o zapłonie samoczynnym, jedynego 
w świecie diesla o przeciwsobnym ukła-

Ciężarówki

dzie cylindrów napędzającego samochody 
osobowe, zapewniającego nadzwyczajną 
kulturę pracy, a przy tym jednego z naj-
ekonomiczniejszych – Legacy w Super 
Teście Ekonomii organizowanym przez 
Auto Klub Dziennikarzy Polskich uzy-
skał średnie zużycie 5,17 l oleju napędo-
wego na 100 kilometrów.  I wreszcie to, co 
najważniejsze, gdy jednak zdarzy im się 
wypadek, o co niestety na naszych dro-
gach nietrudno, ISR (Inteligentny System 
Ratunkowy) zapewni  szybką pomoc od-
powiednich służb ratunkowych. Spośród 
wszystkich modeli oferowanych przez 
Subaru, a zaopatrzonych w ministerialną 
homologację, niewątpliwie znajdzie  coś 
dla siebie nawet bardzo wybredny odbior-
ca. Wprawdzie nie ma „najszybszej cięża-
rówki”, a mianowicie Imprezy STI z taką 
homologacją, jednakże tych, którym za-
leży na szybkim pojeździe „z kratką” na 
pewno usatysfakcjonuje Impreza WRX. 
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W sierpniu tego roku wyrusza ko-
lejna, wspierana przez Subaru 

Import Polska wyprawa Freerajdy 
Subaru Climbing Team. Po zeszłorocz-
nym sukcesie w Nepalu (opisywanym 
w Magazynie Plejady nr 1(24)/2009), 
który został uhonorowany nagrodą 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, tym 
razem celem wyjazdu jest mało znana 
część pasma Tien-Shan, a konkret-
nie rejon Kyzył Asker na pograniczu 
kirgisko-chińskim.

Zespół wspinaczkowy tworzą Michał 
Król i Andrzej Sokołowski, a to-
warzyszył im będzie Adam Kokot 
- profesjonalny fotografik specja-
lizujący się w zdjęciach górskich 
i wspinaczkowych.

Ekipa dotrze na miejsce lecąc do 

miar użyć samochodów terenowych, 
ale nie daje gwarancji jak blisko gór uda 
się nimi dotrzeć. To właśnie niedostęp-
ność rejonu zadecydowała o jego mini-
malnym stopniu wyeksplorowania.

Trzymamy kciuki za powodzenie wy-
prawy - relacja z niej oczywiście pojawi 
się w Plejadach.

Rekordowa parada Subaru Tradycja organizowania wszelkiego 
rodzaju parad w USA jest bogata, 

dlatego wcale nie dziwi fakt, że tamtej-
szy importer - Subaru of America Inc. - 
w połowie lipca podjął próbę zorganizo-
wania największej parady samochodów 
spod znaku Plejad. Do miejscowości 
Itasca w stanie Illinois zjechało aż 339 
Subaru. Parada odbyła się pod czuj-
nym okiem sędziego Księgi Rekordów 
Guinness’a Carlosa Martineza. Sprawdził 
on dokładnie, czy wszystko przebiegało 
zgodnie z wymogami, po czym złożył 
na ręce przedstawiciela lokalnej spo-
łeczności Boba O’Connora oraz przed-
stawiciela Subaru of America Inc. Toma 
Gehrke certyfikat potwierdzający usta-
nowienie rekordu. Jest to już kolejne 
tego typu osiągnięcie. Poprzednim była 
największa mozaika ułożona podczas 
McRae Gathering przez samochody jed-
nej marki. Opisywaliśmy to wydarzenie 
w Magazynie Plejady nr.2/08. A może 
spróbujemy przy okazji następnego 
Zlotu  pobić amerykański rekord ?

fot. Mariusz Czyz © 2009

Tien-Shan 2009

Biszkeku, bo wyprawa ma działać od 
strony kirgiskiej. Samo dotarcie do 
podnóża gór będzie sporym wyzwa-
niem, ponieważ rejon jest praktycznie 
niezamieszkały i co za tym idzie nie ma 
możliwości zorganizowania lokalnej 
karawany. Nie ma tez zupełnie dróg. 
Agencja organizująca logistykę ma za-

Na zdjęciu jedna z licznych 
ścian rejonu - jej wysokość 
to około 800 metrów, 
szczyt nie ma nazwy.
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aktualności

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy wskazać przybliżone koszty przeglądów okresowych w oparciu o wymagane czyn-
ności i materiały. Jeżeli w trakcie przeglądu zostanie stwierdzona konieczność wymiany dodat-
kowych materiałów eksploatacyjnych, koszt może ulec zmianie. W trosce o jeszcze lepszą komu-
nikację pomiędzy naszą siecią dealerską a Państwem publikujemy niniejszym koszty przeglądów 
technicznych.

Tabelki zawierają informacje o kosztach standardowych oraz tych przygotowanych specjalnie 
dla Członków Klubu Subaru.

Tabelka 1.: Ceny przeglądów dla Klubowiczów
Tabelka 2.: Ceny przeglądów 
Tabelka 3.: Legenda

1.
Rekomendowane ceny przegldów Stawka za roboczogodzin 120PLN

Nr opis operacji

B9

TRIBECA

1 2 3 1 2 3 2 3 4 1 2 3

1 12 MIESICY LUB 15,000 km 605,08 605,08 665,08 673,35 673,35 733,35 673,35 673,35 733,35 673,35 673,35 733,35 -

2 12 MIESICY LUB 15,000 km - - - 673,35 673,35 733,35  - - 733,35 673,35 673,35 733,35 -

3 12 MIESICY LUB 15,000 km - - - - - - - 722,62 782,62 - - - 1011,89

4 12 MIESICY LUB 15,000 km - - - - - - - - 936,24 - - - -

5 24 MIESICY LUB 30,000 km 974,08 974,08 1034,08 961,00 1280,35 886,35 1130,35 1130,35 1065,35 1130,35 1130,35 1065,35 -

6 24 MIESICY LUB 30,000 km - - - 1424,35 1424,35 1484,35 - - 1484,35 1424,35 1424,35 1484,35 -

7 24 MIESICY LUB 30,000 km - - - - - - - 1060,62 1120,62 - - - 1202,89

8 24 MIESICY LUB 30,000 km - - - - - - - - 1197,24 - - - -

9 36 MIESICY LUB 45,000 km 605,08 605,08 665,08 673,35 673,35 733,35 673,35 673,35 733,35 673,35 673,35 733,35 -

10 36 MIESICY LUB 45,000 km - - - 673,35 673,35 733,35 - - 733,35 673,35 673,35 733,35 -

11 36 MIESICY LUB 45,000 km - - - - - - - 722,62 782,62 - - - 842,89

12 36 MIESICY LUB 45,000 km - - - - - - - - 948,24 - - - -

13 48 MIESICY LUB 60,000 km 1126,08 1126,08 1186,08 1239,35 1239,35 1174,35 1239,35 1239,35 1174,35 1239,35 1239,35 1174,35 -

14 48 MIESICY LUB 60,000 km - - - 1408,35 1137,35 1197,35 - - 1197,35 1408,35 1137,35 1197,35 -

15 48 MIESICY LUB 60,000 km - - - - - - - 1188,62 1248,62 - - - 1330,89

16 48 MIESICY LUB 60,000 km - - - - - - - - 1313,24 - - - -

17 5,000 km - - - - - - - 530,62 590,62 - - - 650,89

18 60 MIESICY LUB 75,000 km 605,08 605,08 665,08 673,35 673,35 733,35 - - 733,35 673,35 673,35 733,35 -

19 60 MIESICY LUB 75,000 km - - - 673,35 673,35 733,35 - - 733,35 673,35 673,35 733,35 -

20 60 MIESICY LUB 75,000 km - - - - - - - 722,62 782,62 - - - 842,89

21 60 MIESICY LUB 75,000 km - - - - - - - - 948,24 - - - -

22 72 MIESICY LUB 90,000 km 974,08 974,08 1034,08 1111,35 1231,35 1046,35 1231,35 986,35 1046,35 1111,35 1111,35 1046,35 -

23 72 MIESICY LUB 90,000 km - - - 1111,35 1111,35 1103,35 - - 1103,35 1111,35 1111,35 1103,35 -

24 72 MIESICY LUB 90,000 km - - - - - - - 900,62 960,62 - - - 1371,89

25 72 MIESICY LUB 90,000 km - - - - - - - - 1017,24 - - - -

26 84 MIESICY LUB 105,000 km 872,08 656,08 - 2402,35 2402,35 2462,35 2402,35 2402,35 2462,35 2402,35 2402,35 2462,35 -

27 84 MIESICY LUB 105,000 km - - - 2753,35 2753,35 2886,35 - - 2886,35 2753,35 2753,35 2886,35 -

28 84 MIESICY LUB 105,000 km - - - - - - - 1086,62 1146,62 - - - 1206,89

29 84 MIESICY LUB 105,000 km - - - - - - - - 660,00 - - - -

30 96 MIESICY LUB 120,000 km 1053,08 1053,08 - 1215,35 1215,35 1275,35 1215,35 1215,35 1275,35 1215,35 1215,35 1275,35 -

31 96 MIESICY LUB 120,000 km - - - 1215,35 1240,35 1175,35 - - 1175,35 1215,35 1240,35 1175,35 -

32 96 MIESICY LUB 120,000 km - - - - - - - 1164,62 1224,62 - - - 1187,89

33 96 MIESICY LUB 120,000 km - - - - - - -  - 1400,24 - - -  -

UWAGA: DLA SAMOCHODÓW BEZ SYSTEMU ISR NALEY ODJ 60PLN --> DOTYCZY MODELI Z KOLUMNY: JUSTY 3; IMPREZA 3; LEGACY 4; 
FORESTER 3, TRIBECA

JUSTY IMPREZA LEGACY FORESTER
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TRIBECA

1 2 3 1 2 3 2 3 4 1 2 3

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ROK MODELU

MODEL

JUSTY IMPREZA LEGACY FORESTER

Rekomendowane ceny przegldów Stawka za roboczogodzin 150PLN

Nr

B9

TRIBECA

1 2 3 1 2 3 2 3 4 1 2 3

1 12 MIESICY LUB 15,000 km 665,08 665,08 740,08 733,35 733,35 808,35 733,35 733,35 808,35 733,35 733,35 808,35 -

2 12 MIESICY LUB 15,000 km - - - 613,35 688,35 763,35  - - 808,35 733,35 733,35 808,35 -

3 12 MIESICY LUB 15,000 km - - - - - - - 764,62 839,62 - - - 1068,89

4 12 MIESICY LUB 15,000 km - - - - - - - - 999,24 - - - -

5 24 MIESICY LUB 30,000 km 1070,08 1070,08 1145,08 901,00 1379,35 1000,35 1229,35 1229,35 1179,35 1229,35 1229,35 1179,35 -

6 24 MIESICY LUB 30,000 km - - - 1448,35 1523,35 1598,35 - - 1598,35 1523,35 1523,35 1598,35 -

7 24 MIESICY LUB 30,000 km - - - - - - - 1156,62 1231,62 - - - 1313,89

8 24 MIESICY LUB 30,000 km - - - - - - - - 1299,24 - - - -

9 36 MIESICY LUB 45,000 km 665,08 665,08 740,08 658,35 733,35 808,35 733,35 733,35 808,35 733,35 733,35 808,35 -

10 36 MIESICY LUB 45,000 km - - - 658,35 733,35 808,35 - - 808,35 733,35 733,35 808,35 -

11 36 MIESICY LUB 45,000 km - - - - - - - 764,62 839,62 - - - 899,89

12 36 MIESICY LUB 45,000 km - - - - - - - - 1014,24 - - - -

13 48 MIESICY LUB 60,000 km 1237,08 1237,08 1312,08 1278,35 1353,35 1303,35 1353,35 1353,35 1303,35 1353,35 1353,35 1303,35 -

14 48 MIESICY LUB 60,000 km - - - 1518,35 1281,35 1356,35 - - 1356,35 1593,35 1281,35 1356,35 -

15 48 MIESICY LUB 60,000 km - - - - - - - 1299,62 1374,62 - - - 1456,89

16 48 MIESICY LUB 60,000 km - - - - - - - - 1427,24 - - - -

17 - - - - - - - 554,62 629,62 - - - 689,89

18 60 MIESICY LUB 75,000 km 665,08 665,08 740,08 658,35 733,35 808,35 - - 808,35 733,35 733,35 808,35 -

19 60 MIESICY LUB 75,000 km - - - 658,35 733,35 808,35 - - 808,35 733,35 733,35 808,35 -

20 60 MIESICY LUB 75,000 km - - - - - - - 764,62 839,62 - - - 899,89

21 60 MIESICY LUB 75,000 km - - - - - - - - 1014,24 - - - -

22 72 MIESICY LUB 90,000 km 1070,08 1070,08 1145,08 1135,35 1330,35 1160,35 1330,35 1085,35 1160,35 1210,35 1210,35 1160,35 -

23 72 MIESICY LUB 90,000 km - - - 1135,35 1210,35 1217,35 - - 1217,35 1210,35 1210,35 1217,35 -

24 72 MIESICY LUB 90,000 km - - - - - - - 996,62 1071,62 - - - 1482,89

25 72 MIESICY LUB 90,000 km - - - - - - - - 1122,24 - - - -

26 84 MIESICY LUB 105,000 km 980,08 710,08 - 2509,35 2584,35 2659,35 2584,35 2584,35 2659,35 2584,35 2584,35 2659,35 -

27 84 MIESICY LUB 105,000 km - - - 2780,35 2855,35 3003,35 - - 3003,35 2855,35 2855,35 3003,35 -

28 84 MIESICY LUB 105,000 km - - - - - - - 1149,62 1224,62 - - - 1284,89

29 84 MIESICY LUB 105,000 km - - - - - - - - 726,00 - - - -

30 96 MIESICY LUB 120,000 km 1158,08 1158,08 - 1248,35 1323,35 1398,35 1323,35 1323,35 1398,35 1323,35 1323,35 1398,35 -

31 96 MIESICY LUB 120,000 km - - - 1248,35 1348,35 1298,35 - - 1298,35 1323,35 1348,35 1298,35 -

32 96 MIESICY LUB 120,000 km - - - - - - - 1269,62 1344,62 - - - 1307,89

33 96 MIESICY LUB 120,000 km - - - - - - -  - 1514,24 - - -  -

IMPREZA LEGACY FORESTER

UWAGA: DLA SAMOCHODÓW BEZ SYSTEMU ISR NALEY ODJ 75PLN --> DOTYCZY MODELI Z 
KOLUMNY: JUSTY 3; IMPREZA 3; LEGACY 4; FORESTER 3, TRIBECA

5,000 km 

opis operacji JUSTY

2.

3.



rozmowy
tekst: Dante Cinque

Poniedziałek rano. Wskażnik ter-
mometru jest już powyżej 25 

stopni Celcjusza. Prowadzę samo-
chód po krętych drogach w okolicach 
Wadowic. Krajobraz jest malowni-
czy. Dzisiaj Kajto przygotowuje się 
do Rajdu Rzeszowskiego – następnej 
rundy RSMP. Do tej pory Kajetan 
dzięki zwycięstwu w Rajdzie Elmot, 
zajęciu piątego miejsca w Rajdzie 
Lotos Baltic Cup i czwartego miej-
sca w Rajdzie Karkonoskim zajmuje 
piąte miejsce w klasyfikacji general-
nej. Nie licząc Briana Bouffier, któ-
ry również w tym roku zdecydowa-
nie prowadzi, II, III i IV miejsce są 
w zasięgu Kajto. Biorąc pod uwagę, 
że Kajto startuje samochodem gru-
py N , to świetny wynik. Ostatni raz 
rozmawiałem z nim z okazji VI-tego 
Zlotu Plejad. „Przyjedź, obejrzysz jak 
trenuję” – zapraszał mnie, żegnając 
się. Takiego zaproszenia nie mogłem 
odrzucić.

 I nadarzyła się okazja, tuż pod 
Krakowem. Pogłos silnika Imprezy, 
daje mi do zrozumienia, że zbliżam 
się do miejsca, gdzie Kajto trenuje. 
Po paru zakrętach przede mną cała 
ekipa Subaru Poland Rally Team, nie 
zdążyłem przywitać się ze wszystkimi 
znajomymi, gdy nagle z prędkością 
rakiety zza zakrętu wyłania się biało 
– niebieska Impreza. Kajetanowicz 
hamuje, używając hamulca ręczne-
go i obraca samochód o 180 stopni. 

Rozmawiamy z Kajetanem Kajetanowiczem, jednym 
z najbardziej utalentowanych polskich kierowców 
rajdowych, który w tym roku uczestniczy w RSMP za 
kierownicą Subaru Imprezy grupy N.

Szybki i sympatyczny 

Z okazji testów Subaru policja za-
mknęła  parokilometrowy odcinek 
drogi. Miejsce to zostało wybrane 
z powodu podobieństwa do specyfiki 
dróg, na których odbywać się będzie 
Rajd Rzeszowski. Do samochodu 
zbliża się jeden z mechaników i po 
krótkiej rozmowie Impreza znika 
za zakrętem zza którego nadjechała 
wcześniej. Atmosfera niczym nie róż-
ni się od tej na prawdziwym rajdzie. 
Jeszcze parę minut i Kajetan zjawia 
się ponownie. Tym razem kieruje się 
bezpośrednio do namiotu serwiso-
wego. Kajto i Jarek (pilot) zaledwie 
zdążą wysiąść, a samochód już stoi 
na podnośniku. Załoga mechaników 
już pracuje przy rajdowym Subaru. 
Nie jestem jedynym dziennikarzem 
obecnym przy testach, jest też ekipa 
TVP. Witam się z Kajto i jego pilo-
tem Jarkiem Baranem. Nie chcę prze-
szkadzać i umawiamy się na spotka-
nie po zakończeniu testów. Kajetan 
zbliża się do swojej ekipy mechani-
ków, przekazuje informacje o jego 
odczuciach w samochodzie oraz 
ewentualnych zmianach w ustawie-
niu zawieszenia. Mechanicy montują 
ponownie opony i samochód wraca 
na asfalt. W międzyczasie zgroma-
dziła się liczna grupa kibiców. Czas 
mija bardzo szybko, dochodzi 15.00 
i team postanawia zakończyć testy. 
Jeden z mechaników przygotował 
grill. Zapach opon i oleju został teraz 
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zastąpiony przez zapach grillowa-
nych kiełbasek i kurczaka.

Dante Cinque: Kajto  do tej pory 
zawsze startowałeś  prywatnymi 
samochodami, w tym roku po raz 
pierwszy jesteś kierowcą oficjalnego 
teamu producenta. Jakie są różnice?

Kajto: Przede wszystkim wielkim 
komfortem jest fakt, iż nie martwimy 
się o budżet. Jest to pierwszy sezon, 
w którym nie mamy problemu z jego 
dopięciem. To dzięki Subaru Import 
Polska i firm z którymi Subaru sta-
le współpracuje. Drugą rzeczą jest 
współpraca z profesjonalistami. 
Mam gwarancję, że samochód, któ-
rym startuję będzie świetnie przygo-

towany do rajdu. Tutaj poziom jest 
zdecydowanie wyższy od większości 
prywatnych zespołów.

DC: Czy takie testy jak w dniu 
dzisiejszym, miałeś okazję przepro-
wadzać również kiedy startowałeś 
w prywatnym zespole?

Kajto: Czasami mi się udało, ale 
nie możemy ukryć faktu, że uzyska-
nie wszystkich potrzebnych zgód dla 
prywatnych zespołów jest bardzo, 
bardzo trudne. Subaru Poland Rally 
Team bierze wszystko na siebie i jest 
w stanie zorganizować wszystko jak 
trzeba. Dla nas jest to duża wygo-
da, bo możemy się skupić tylko na 
prowadzeniu.

DC: Nie wszyscy wiedzą, jakie są 
różnice między samochodami grupy 
N ,jak twoja Impreza, a samochoda-
mi S2000? Czy mógłbyś to wyjaśnić 
czytelnikom Plejad?

Kajto: Grupa N to samochody, które 
są przebudowywane z samochodów 
seryjnych czyli takich dostępnych dla 
każdego klienta. Regulamin stawia 
duże ograniczenia. Praktycznie bar-
dzo mało można zmienić. Natomiast 
samochody S2000 wspólny, z mode-
lami, które możemy nabyć w salonie, 
mają tylko wygląd i to i tak tylko 
z grubsza. Są zbudowane od pod-
staw do rajdu. Po pierwsze są lżej-
sze, po drugie - i to jest jeszcze waż-
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niejsze - wszystkie masy są rozłożone 
jak najniżej i jak najbardziej między 
osiami. Na przykład pompy hamul-
cowe są przełożone do środka samo-
chodu. I to daje olbrzymią przewagę 
na zakrętach. Dodatkowo nie może-
my zapomnieć, że silnik też poddany 
jest dużym zmianom. Silniki S2000 
mogą kręcić się aż do 9000 obr./min. 
Skrzynia biegów również jest całkowi-
cie inna. Samochody S2000 są wypo-
sażone w sekwencyjną skrzynię, która 
pozwala zmienić biegi bez puszczania 
gazu. W kabinie zamiast tradycyjnego 
lewarka, mamy lewarek, który zmienia 
biegi do przodu (redukcja) i do tyłu 
(wyższy bieg).

DC: Ale mimo tych różnic wygląda 
na to, że radzisz sobie bardzo dobrze. 
Nie tylko wygrałeś pierwszy rajd sezo-
nu, ale ciągle walczysz o zwycięstwo 
na każdym OS.

Kajto: To prawda, samochód spisuje 
się świetnie i to duża zasługa, jak już 
wspomniałem wcześniej, wysokiej 
profesjonalności Subaru Poland Rally 
Team. Z rajdu na rajd moja Impreza 
pracuje coraz lepiej dzięki ciągłemu 
rozwojowi technicznemu.

DC: Jak  oceniasz aktualną sytuację 
otoczenia rajdowego w Polsce?

Kajto: My tej gorszej sytuacji nie od-
czuliśmy. Niewątpliwie kryzys świato-
wej gospodarki w jakimś stopniu jest 
odczuwalny dla innych zawodników. 
Mimo wszystko frekwencja w rajdach 
niewiele się zmieniła. Wielu kierow-
ców rajdowych w Polsce jeździ za swo-
je pieniądze i nawet jeżeli sponsorzy 
rezygnują, to zawodnicy mają z czego 
dołożyć. Owszem ktoś zrezygnował, 
ale równocześnie mamy nowe zało-
gi, które startowały po raz pierwszy 
w tym sezonie.

DC: Polska w tym roku zrobiła duże 
wrażenie poprzez organizację rundy 
WRC w Mikołajkach.
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Kajto: To prawda, Rajd Polski to 
świetnie zorganizowany rajd. Piękne 
trasy, znakomite tereny, wielkie rzesze 
kibiców. Pojechałem do Mikołajek, na-
wet jeżeli nie startowałem, bo zespół 
postanowił skupić się na Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostwach 
Polski. To był naprawdę znakomity 
rajd. Organizatorzy innych rajdów 
WRC byli mocno zaskoczeni. Ta eli-
minacja została doceniona jako jed-
na z najlepszych, jeżeli nie najlepsza 
w tym roku. Mamy czym się chwalić. 

DC: Do końca sezonu brakuje jesz-
cze trzech rund. Jak przewidujesz 
walkę o tytuł?

Kajto: Będziemy się starać jechać 
jak najszybciej. Proszę nie zapomi-
nać, że rajdy są nieprzewidywalne, 
i to też w nich jest takie piękne, dla-
tego „gdybać” o wyniku na pewno nie 
będziemy.

DC: W Polsce, w stosunku do innych 
krajów europejskich, rajdy są bardzo, 
bardzo popularne, ale z drugiej strony 
wygląda na to, że media nie za bardzo 
się w nie angażują.

Kajto: Trafiłeś w dziesiątkę. 
Niewątpliwie rajdy są bardzo popular-
ne. Jest coś dziwnego, ale mediów przy 
tych rajdach jest trochę mało. Faktem 
jest, iż jest to dyscyplina trudna do 
pokazania, natomiast myślę, że gdyby 
tych mediów było więcej, to jeszcze 
więcej ludzi zainteresowałoby się tym 
sportem. Potrzebne byłoby pokazanie 
piękna rajdów. Wystarczy zobaczyć 
rundę WRC w Eurosporcie, aby to 
zrozumieć.

Ale zaczyna się robić późno i Kajetan 
ma wracać do swojego Ustronia, aby 
przygotować ostatnie detale przed 
Rajdem Rzeszowskim. Żegnamy się 
i umawiamy się na podium Rajdu 
Rzeszowskiego. Po raz kolejny okazało 
się, że Kajto to nie tylko szybki, ale tak-
że bardzo sympatyczny kierowca.
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Kolejny, już VI Zlot Plejad, na który miałem zaszczyt zostać zaproszony, Dyrektor Subaru Import 
Polska, potocznie nazywany „Ojcem Dyrektorem”(z racji …podobnych okularów) postanowił 
zorganizować na drugim końcu Polski, w Mikołajkach. Znasz li ten kraj? – zapytałem sam siebie. 
– Nie do końca. – No to pakuj się, poznasz …do końca. Miłym dla mnie zaskoczeniem  była 
również informacja o przedłużeniu czasu trwania imprezy do czterech dni, którą to informacją, 
nieopatrznie podzieliłem się z moją połowicą, co drastycznie wpłynęło na tonaż bagażu. 
Czas pobytu, został natychmiast przeliczony na jednostkę, zwaną …”szmatogodziną”. W dniu 
wyjazdu, spakowałem do auta mój główny bagaż, czyli podręczny plecaczek, a następnie 
pomogłem mojej żabce znieść cztery walizki, torbę z kosmetykami,  bagaż podręczny oraz kilka 
siatek. Gdyby nie telewizor i nowy piekarnik, właściwie …mogłem mieszkania nie zamykać. 
Każdy ewentualny włamywacz doszedłby do wniosku, że konkurencja go uprzedziła.

Trasa terenowa - dzień pierwszy
czyli półtorejgodzinny uścisk... żaby

Zlot Plejad 2009
tekst: Waldemar Biela
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Trasą dojazdu niespecjalnie za-
przątałem sobie głowę, ponieważ 

towarzyszyli nam znajomi,  własnym 
samochodem wyposażonym w GPS 
(Global Positioning System), jednak 
na wszelki wypadek, swoje auto za-
opatrzyłem w SAP (Samochodowy 
Atlas Polski). Do Łodzi szło jak z płat-
ka, po czym wjechaliśmy w obszar 
prób jądrowych, czyli na teren budo-
wy autostrady Warszawa - Poznań, 
gdzie Positioning System, zdecydo-
wanym, damskim głosem twierdził 
uparcie, że poruszamy się ornym po-
lem. W Łowiczu system się zapętlił, 
dzięki czemu zwiedziliśmy przepięk-
ne miasto (szkoda tylko, że nocą), 
a w Szczytnie tak polubił rozkopane, 
nieprzejezdne rondo, że odwiedzali-
śmy je czterokrotnie, za każdym ra-
zem z innej strony.  Za to już dalej, 

do Mikołajek można by poruszać się 
dyliżansem, korzystając z historycznej 
mapy Prus. Tam drogi nie zmieniły 
się od czasu bitwy pod Grunwaldem. 
Forester jako czterokopytny dawał 
radę.

Mikołajki powitały nas piękną sło-
neczną pogodą i … to by było na tyle 
…na temat słońca. Co prawda na drugi 
dzień na moment wzeszło, ale wyjątko-
wo mizernie, ponieważ zrobiło to, do-
piero podczas kolacji, czyli wtedy kie-
dy właściwie  już …zaszło. Obecni na 
imprezie górale, na czas Zlotu, zgodnie 
wróżyli  piękną, upalną pogodę,  ewen-
tualnie ulewny deszcz, gwałtowne bu-
rze z gradobiciem. Podobnie zresztą, 
jak synoptycy, którzy do tego celu uży-
wali określenia „dynamiczna pogoda”. 
Prognozy się sprawdziły w stu procen-
tach, znaczy lało …dynamicznie.

Nazajutrz, tuż przed startem, każda 
załoga zobowiązana została do pod-
stawienia swojego samochodu, do 
poważnego przeglądu technicznego. 
Badano je pod kątem ewentualnych 
niedozwolonych przeróbek. W przy-
padku trasy terenowej, badano dowód 
rejestracyjny, prawo jazdy oraz gaśni-
cę. I tu nastąpiła sytuacja, do dzisiaj dla 
mnie niezrozumiała, ponieważ mojej 
gaśnicy zarzucono właśnie jej fabrycz-
ność, czyli …brak pewnych „modyfi-
kacji” od nowości. 

Start na wszystkie trzy trasy zaplano-
wano z ciasnego hotelowego parkingu, 
dzięki czemu jedna z załóg wyruszy-
ła bez lewych tylnych drzwi,  a druga 
nadała swojemu prawemu  przednie-
mu błotnikowi rajdowego sznytu. Start 
mojej załogi w składzie: ja, mój pilot, 
jego żona,  jego gumiaki, jego gaśnica,  
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moja żabka, i suchy prowiant,  nastąpił 
o godzinie 9.50. Po trzech kilometrach, 
jakoś tak pod koniec pierwszej strony 
książki drogowej, przestało się nam co-
kolwiek zgadzać. Przypuszczalnie dla-
tego, że pilot zaczął dyktować począw-
szy od …drugiej strony książki. Potem 
okazało się to i tak bez znaczenia, po-
nieważ organizator umieścił w naszej 
książce dwie …drugie strony, zapewne 
dla uzyskania pewności, że się nie zgu-
bimy zaraz na początku.  Pilot wyrwał 
jedną z nich i dalej poszło jak po sznur-
ku, przy czym, często okazywał się on 
za długi lub za krótki o kilkaset metrów. 
Wtedy „szliśmy” na kobiecą intuicję 
mojej żabki, dwukrotnej już  pilotki 
z poprzednich Zlotów, lub na załogę 
poprzedzającą, której pilot, swoim za-
chowaniem, zdradzał oznaki  choroby 
ADHA, co pozwalało mu podejmować 
błyskawiczne i o dziwo słuszne decy-
zje co do wyboru kierunku jazdy. Ten 

drugi system pozwolił nam spokojnie 
dotrzeć na pierwszą próbę terenową. 
Polegała ona na  skrupulatnym upa-
praniu auta w potężnej wodno – błot-
nej przeszkodzie.  Skoncentrowany  na  
skrupulatności, która wymagała nieste-
ty pewnej określonej prędkości najaz-
du na przeszkodę, spowodowałem … 
śmierć prawego tylnego amortyzatora 
mojego samochodu. Tak drastyczna 
modyfikacja zawieszenia, na trasie te-
renowej była pewną niedogodnością. 
Pomysł przeniesienia obciążenia samo-
chodu na przód, czyli zabrania naszych 
kobiet na kolana, umarł tak szybko jak 
wspomniany amortyzator, znaczy …
przy pierwszej próbie. Dalszej podróży 
towarzyszyły różne okrzyki przy każ-
dorazowym najechaniu feralnym ko-
łem na dziurę. Były one w zasadzie… 
nieparlamentarne, ale tylko do chwili, 
w której wyobraziłem sobie polski par-
lament. Kilkaset metrów dalej odbyła 

się druga próba terenowa, na której 
pokonać należało strome wzniesienia, 
karkołomne zjazdy, przywalić kilka-
krotnie hakiem holowniczym w podło-
że, ale przede wszystkim na przeciwsta-
wić się sile grawitacji, która starała się 
wepchnąć auto do jeziora, co groziłoby 
zapewne jakimiś okropnymi konse-
kwencjami (czym bliżej dna, tym wię-
cej karnych punków). 

Zupełnie nowym - na tle poprzednich 
zlotów - pomysłem organizatora było 
zorganizowanie konkursu na najcie-
kawsze zdjęcia, w różnych kategoriach 
tematycznych,  wykonane na trasach 
rajdu. W wyprawkach rozdawanych w  
przeddzień startu, przydzielono każdej 
załodze cyfrowy aparat fotograficzny 
(na zawsze!) wraz z bateriami (do wy-
czerpania), kartą pamięci (do zwrotu) 
oraz regulaminem konkursu (też …na 
zawsze!). Moje fotograficzne doświad-
czenie podpowiadało mi, iż, aby zdjęcie 
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było w miarę udane, aparat w trakcie 
uwieczniania fotografowanego  obiek-
tu powinien być nieruchomy. Na trasie 
terenowej rodziło to pewien dylemat, 
gdyż fotografowanie nieruchomym 
aparatem groziło spóźnieniami na 
punktach kontroli czasu (PKC), zaś ro-
bienie zdjęć w trakcie jazdy, czyli apa-
ratem …ruchomym, eliminowało nas 
automatycznie z grona laureatów kon-
kursu. Dodatkowo, wspomniany sprzęt, 
trzymany na tak zwanym podorędziu, 
w trakcie pokonywania nierównych 
leśnych traktów i hop, żył własnym ży-
ciem i podróżował po wnętrzu kabiny, 
całkowicie nie przewidywalnymi dla 
załogi trajektoriami. W przeciwień-
stwie do celności z jaką aparat trafiał we 
mnie, pomysł uważam za …chybiony, 
lub czas przeznaczony na przejazdy od-
cinków zbyt wyśrubowany. Pomijając 
wspomniane niedogodności, dzięki 
temu cennemu prezentowi od organi-

zatora posiadam  dwieście pamiątko-
wych zdjęć z rajdu, w tym trzy „ostre”. 
Wykonane zostały na długim, przymu-
sowym postoju o którym poniżej.

Otóż w karcie zadań stało jak byk – 
„wykonaj zdjęcie żaby”. Podano nawet 
miejsce w którym będzie pozowała, 
jednak jako trzydziesta druga załoga, 
która dotarła w wyznaczone miejsce 
sesji, mogłem jedynie sfotografować 
moją żabkę, czego komisja konkursowa 
nie uznała, ku jej oburzeniu. Pierwsze 
dwadzieścia załóg, które zameldowały 
się w wyznaczonym miejscu, nie dość, 
że wypłoszyło całą miejscową popula-
cję płazów w promieniu sześciu kilo-
metrów, to jeszcze zaciekawiły do tego 
stopnia straż leśną, że ta zaaresztowała 
nas na półtorej godziny, czyli do czasu 
przybycia Ojca Dyrektora. W trakcie 
tego nieplanowanego postoju, jedne 
załogi zajęły się nawoływaniem żab 
okrzykiem godowym, co skutecznie 

odpędziło wszelakie miejscowe pła-
zy w inny rejon kraju, inne z powodu 
braku tychże, fotografowały strażników 
leśnych z nadzieją na nagrody w innych 
kategoriach, a ja zająłem się sprawdza-
niem na mojej żabce, pewnego mitu 
o żabie i pięknej księżniczce, który to 
mit okazał się kompletną – wyssaną 
z brudnego palca - bujdą.  W trakcie 
zwalniania z leśnego aresztu, Ojciec 
Dyrektor napominał uczestników, 
o zakazie wywożenia żabek ze strefy 
chronionej. Nie wiedzieć czemu - moja 
nie wysiadła. 

Pierwszą próbę sportową, w małej, ale 
za to malowniczo położonej żwirowni, 
potraktowałem bardzo profesjonalnie 
i mimo wcześniejszych uszkodzeń osią-
gnąłem niezły, dwudziesty szósty czas 
na trzydzieści dotychczas startujących 
załóg. Problematycznym dla mnie oka-
zał się jeden z pachołków ustawionych 
na trasie. Nie mając do końca pełnego 
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przekonania, z której strony należy go 
objechać, postanowiłem -  dla pewno-
ści – zrobić to każdym kołem z innej 
…równocześnie. Ku mojemu zasko-
czeniu, sędziowie uznali to za błąd. 
Na dalszą część trasy wyruszyłem …
obrażony.

Kilkadziesiąt kilometrów, kilkadziesiąt 
przeszkód błotno - wodnych,  oraz jed-
ną nie zaznaczoną w książce gnojówkę 
pokonałem z planowym opóźnieniem 
i ustawiłem się w kolejce oczekującej 
do kolejnej próby sportowej, zorgani-
zowanej w środku  lasu na piaszczy-
stej, pagórkowatej polanie. Korzystając 
z chwili oddechu, przeglądnąłem  zdję-
cia przepięknych krajobrazów, wyko-
nane w trakcie jazdy. Wszystkie mogły 
spokojnie kandydować do grand prix 
konkursu, gdyby organizator oceniał 
kategorię …”zielona galareta” 

Z marzeń o laurach w konkursie fo-
tograficznym, wyrwał mnie sędzia, 
który zapraszał – gestem nieznoszącym 
sprzeciwu – na start. Część pozostałego 
jeszcze przy życiu zawieszenia mojego 
auta, podeszło do próby bardzo nie-
ufnie i wystartowało na  trasę w tem-
pie dziarsko maszerującej staruszki, 
machając  na pożegnanie …prawym 
tylnym kołem. Trasa była wyjątkowo 
wyboista. Na mecie próby, ambicja nie 
pozwoliła mi zapytać o czas przejazdu. 
Był zapewne …adekwatny, natomiast 
zginął gdzieś aparat fotograficzny z pó-
łeczki przy lewarku zmiany biegów. 
Ponieważ w trakcie pokonywania trasy, 
szyby było obowiązkowa zamknięte, 
poszukiwania ograniczyły się do ka-
biny. Przedział pasażerski był wolny 
od wspomnianego sprzętu, natomiast 
bagażowy wręcz przeciwnie – zawierał 
i to o dziwo, jeszcze sprawny.

Przez następne kilkanaście minut tra-
sy, zapisywałem przepiękny mazurski 
krajobraz we własnej, już nieco okale-
czonej wiekiem pamięci, ponieważ na 
cyfrowy zapis po prostu nie było cza-

su z powodu „żabiego” aresztu, który 
spowodował koszmarne opóźnienie. 
Pilot wyczytał z książki drogowej, że 
dojeżdżamy właśnie na pierwszą w tym 
dniu próbę zręcznościową. Próby te 
charakteryzują się zazwyczaj tym, iż 
wykonuje się je za pomocą jakiegoś 
gadżetu. Wielkość tych „gadżetów” 
powaliła mnie na kolana. Na przy-
drożnym parkingu stały dwa ciągniki 
siodłowe MAN-a, Próba była bardzo 
chytrze zaplanowana, polegała bowiem 
na  kilkakrotnym zatrąbieniu, korzy-
stając naturalnie z dobrze (fabrycznie) 
zakamuflowanego klaksonu MAN-a. 
Dla utrudnienia i skomplikowania ca-
łej próby,  przewidywała ona również, 
dwukrotne objechanie (okrążenie) 
parkingu poruszając się przodem auta 
do przodu. Prosto z tej próby, książka 
zaprowadziła nas do Mrągoville, mia-
steczka żywcem przeniesionego z dzi-
kiego zachodu. Nie chodzi oczywiście 
o województwo zachodniopomorskie, 
wielkopolskie czy też dolnośląskie, ale 
o dziki zachód Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. We wspomnianym mia-
steczku, organizator zatroszczył się, 
zarówno o nasze żołądki, przewidując  
catering, jak i o gruczoł zwany „rywa-
lizatorem”, organizując kolejną próbę 
sportową. Zaraz po starcie do próby, 
auto przechodziło kilkakrotnie kąpiel 
błotną, aby po przejechaniu pagórka, 
na wspomniane błoto nakleić  grubą 
warstwę kopnego piachu, po czym, 
przez ten sam pagórek wracało,aby 
utrwalić posypkę w powtórzonej kąpie-
li błotnej …na czas. Potem siusiu, papu 
i na metę. Ku mojemu rozczarowaniu, 
na mecie nie oceniano stanu uciapania 
pojazdów.  

Po kolacji, okraszonej – jak wspomnia-
łem na początku – kilkoma promykami 
zachodzącego słońca, uczestnicy zorga-
nizowali sobie kilkaset „prywatek”, po-
nieważ impreza zbiorowa przewidziana 
została dopiero nazajutrz.
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Trasa terenowa - dzień drugi
czyli Fair play za... pięć dych

Drugi etap trasy terenowej, moja 
załoga w okrojonym – o (po-

noć) piękniejsze połowy - składzie, 
wyruszyła zaopatrzona w ponad 
normatywną ilość suchego prowian-
tu, niczym nie poparty optymizm, 
oraz martwy amortyzator, ponieważ 
serwis wszystkie dwie żywe posiada-
ne sztuki, wymienił bez uzgodnienia 
…komuś innemu. Tradycją stało się 
już, że pierwsza próba sportowa każ-
dego etapu, uśmiercała jakiś element 
mojego samochodu. Tym razem pa-
dło na prawą plastikową obudowę 
progu, której jeden koniec, przez 

pozostałą część trasy, z pewnym za-
ciekawieniem  obserwował zmaga-
nia przez przednią szybę, oraz dbał 
o rozrywkę, ponieważ w poprzek 
kabiny się nie mieścił, a umiesz-
czony wzdłuż, przy każdorazowym 
hamowaniu, przesuwał się dyna-
micznie w kierunku deski rozdziel-
czej i przełączał mi stację w radiu. 
Pierwszy odcinek również zgodnie 
z tradycją był opisany do …znaczy 
…błędnie, co zmusiło mnie (zgod-
nie z tradycją ) do podróżowania „na 
załogę poprzedzającą” … tą samą co 
dzień wcześniej (a propos tradycji) 

i zaopatrzoną w GPS. Brnąc  przez 
nie kończące się ostępy leśne, za-
meldowałem się na pierwszej próbie 
sprawnościowej polegającej na uka-
trupieniu bogu ducha winnej kartki 
papieru z czarną plamką na środku, 
ze sztucera na ściskany wiatr. Po 
trzykrotnym zamordowaniu kartki, 
wyruszyłem na dalszą trasę z wy-
rzutami  sumienia i zniesmaczony 
rzezią czarnych plamek, jednak już 
przy następnym hamowaniu, próg  
przełączył stacją radiową na taką, 
która akurat transmitowała na żywo 
nieszpory, co nieco ukoiło moje 
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obolałe jestestwo. Dalsza trasa wio-
dła dla odmiany przez …las. W mo-
mencie, kiedy straciłem już wszelką 
nadzieję na to, że kiedykolwiek wy-
dostanę się z niego i rozglądałem się 
za Białoruską strażą graniczną, do-
tarłem na PKC, gdzie odbywała się 
kolejna próba sprawnościowa. Miała 
ona polegać – prawdopodobnie - na 
jeździe rowerem, jednak albo został 
on skradziony, albo organizator ro-
bił już bokami, ponieważ zapropo-
nowano nam tylko przednie koło 
z uchwytem na nogę, z nadzieją, 
że może nikt się nie zorientuje, iż 
sprzęt jest niekompletny. I faktycz-
nie, zarówno mój pilot jak i kolejne 
załogi, dochodzili do wniosku, że coś 
jest nie tak, dopiero po dwukrotnym 
okrążeniu parkingu. Hmm … co to 
dłuższy pobyt w  lesie potrafi zrobić  
z człowiekiem. Następny odcinek 
rajdu był identyczny jak poprzedni, 
z tą różnicą, że droga była asfaltowa, 
a drzewa rosły dalej od samochodu. 
W takich warunkach dotarłem na 
kolejną próbę sportową usytuowaną 
w żwirowni lub w piaskowni. Zdania 
wśród załóg były podzielone, ponie-
waż po prawej stronie sterczała wy-
soka hałda piachu  a po lewej jeszcze 
wyższa  żwiru. Za nimi było coś na 
kształt Kanionu Kolorado, tylko mi-
lion razy mniejsze. Pierwsza próba 
polegała na objechaniu pachołka, co 
nadawało odpowiedni kierunek do 
wjazdu na hałdę piachu. Następnie 
należało wjechać na szczyt i zako-
pać się po relingi dachowe. Na po-
przednich edycjach Plejad, w takiej 
sytuacji zjawiała się inna załoga, 
zapinała linkę holowniczą i uwalnia-
ła biedaków z pułapki, a w zamian 
zgłaszana była do nagrody Fair Play. 
Na tegorocznym Zlocie poczyniono 
pewne zmiany w tym punkcie regu-
laminu. Otóż na pomoc nieszczęśni-
kom przybywała samobieżna kopar-

ka przedsiębierna, której operator 
wyceniał swoje zachowanie się fair 
play na pięć dych, płatne z góry …
przez szyberdach. Wszelkie próby 
pertraktowania ceny z pozycji trzech 
metrów poniżej kabiny operatora 
koparki, musiały być skazane na nie-
powodzenie. Pierwsza załoga tkwi-
ła w pułapce przez ponad godzinę. 
Potem już nikt się nawet nie zająk-
nął na temat …faktury.  Druga część 
próby polegała na spadnięciu do 
wspomnianego Kanionu, oraz próbie 
wydostania się z niego …na czas. No 
i czasem ktoś się z niego wydostawał. 
Szczęśliwcy pomknęli dalej. Znaczy 
…”pomknęli” – nie jest adekwatnym 
określeniem, ponieważ koła samo-
chodów, pełne błota i piachu po-
siadały zmodyfikowane wyważenie, 
które pozwalało poruszać się kom-
fortowo, jedynie w zakresie prędko-
ści marszruty pielgrzymek. Powyżej 
tego zakresu, samochody ulegały 
samodemontażowi wibracyjnemu. 
We wspomnianych zakresach, wy-
przedzany kilkakrotnie przez grupy 
pieszych obozów wędrownych oraz 
starowinkę z chrustem na plecach, 
dotarłem do próby sprawnościo-
wej, która upewniła mnie we wcze-
śniejszych podejrzeniach w kwestii 
kondycji finansowej organizatora. 
Kolejny „nibyrower”,  sklecony był 
na kolanie z drugiego koła od tam-
tego roweru i dwóch małych od 
deskorolki. A już brak kierownicy, 
całkowicie utwierdził mnie w prze-
konaniu, że to prawdopodobnie już 
ostatni Zlot Plejad. W tej sytuacji, 
z prędkością przy której- niestety 
- tempomat się jeszcze nie włącza, 
„popędziłem” na catering w obawie, 
że została jedynie musztarda. O dzi-
wo, na grillu dymiły jeszcze szczątki 
czegoś, co pachniało jakby całkiem 
niedawno umarło. Po dotarciu na 
metę definitywnie zmieniła się aura. 
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Mianowicie – o ile cały dzień niebo 
serwowało nam rzęsisty prysznic, 
to w tym momencie przewróciła się 
wanna. Dwie godziny później orga-
nizator wywiesił wyniki, które były 
dla mnie ogromnym zaskoczeniem 
…negatywnym. Natychmiast zło-
żyłem list protestacyjny, w którym 
domagałem się odwrócenia tabe-
li do góry kołami i dopiero Ojciec 
Dyrektor uświadomił mi, że skoro 
zająłem trzydzieste miejsce na sześć-
dziesiąt załóg, to odwrócenie tabeli 
nie przyniesie mi korzyści na jakie 
liczyłem. Jednak do samego wie-
czornego rozdania nagród, miałem 
po cichu nadzieję na dyskwalifikację 
tych dwudziestu dziewięciu załóg 
poprzedzających moją. Naturalnie 
nic takiego nie nastąpiło. Osiągnięcie 
po raz szósty bardzo przeciętnego 
wyniku, skłoniło mnie do podjęcia 
decyzji o zapisaniu się wreszcie na 
kurs na prawo jazdy, a zwycięstwo 
„załogi poprzedzającej”, do zatrud-
nienia na ewentualnie jakiś następ-
ny rajd, pilota z taką samą jednostką 
chorobową. Tradycyjna „Biesiada do 
białego rana”, nie do końca wypali-
ła, ponieważ do białego rana nikt 
nie pofatygował się podnieść tej …
przewróconej wanny. Powrót ze 
Zlotu składał się głównie z przerw 
na czyszczenie kół, co każdorazowo 
podnosiło komfort jazdy z prędko-
ścią o pięć kilometrów na godzinę 
wyższą.

Ostatnie kilka kilometrów, zasuwa-
łem już …sześćdziesiątką. 

PS. Wbrew temu co napisałem 
o tych „rowerach”, liczę na to, że or-
ganizator się nie obraził i na przy-
szłoroczny ZLOT PLEJAD zostanę 
zaproszony, ponieważ tylko dzięki 
tej imprezie, zaczynam pomału po-
znawać …taką …bardziej wewnętrz-
ną budowę mojego auta.
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Podczas tegorocznego Zlotu Plejad pojawiła się nowość – konkurs fotograficzny. Przez 
lata, podczas zlotu poznawaliśmy coraz to nowe regiony, ich atrakcje, zabytki i piękne 
krajobrazy. Wielu uczestników upamiętniało swoje doświadczenia zlotowe na fotografiach. 
By zmotywować ich do podzielenia się tym zapisem zlotowych wrażeń z innymi, pojawił się 
pomysł konkursu.

VI Zlot Plejad w fotografii

Jego formuła miała zachęcić wszyst-
kich do wzięcia w nim udziału. A je-

żeli już mówimy o formule konkursu, 
to podzielono go na cztery kategorie, 
a mianowicie krajobrazy, zabytki, lu-
dzie oraz zlot. By zniwelować różnice 
sprzętowe między poszczególnymi 
uczestnikami, a co za tym idzie by 
wyrównać szanse, każda załoga wraz 
z tzw. wyprawką zlotową otrzymała 
aparat cyfrowy Nikon COOLPIX L20 
i to za jego pomocą powstały wszyst-
kie obrazy zaprezentowane na konkur-

Zlot Plejad 2009

sie. Nagrody dla laureatów ufundował 
Nikon Polska, a były nimi aparaty 
fotograficzne Nikon COOLPIX S220 
oraz wydane przez tę firmę podręcz-
niki do nauki fotografii zatytułowane 
„Radość Fotografowania”. Zadaniem 
postawionym przed uczestnikami zlo-
tu było zrobienie i zgłoszenie do oce-
ny trzech fotografii w każdej kategorii. 
Zainteresowanie konkursem w znacz-
nym stopniu przerosło oczekiwania 
organizatorów, na potwierdzenie tego 
przytoczmy trochę statystyki – w kate-

gorii zabytki zgłoszono 215 prac, w ka-
tegorii ludzie 224, w kategorii zlot 238, 
natomiast w kategorii krajobrazy aż 
254 zdjęcia. Prześwietne jury, w skład 
którego wchodzili Witold Rogalski 
– prezes Subaru Import Polska, 
Krzysztof Majchrzak - aktor, Krzysztof 
Kozłowski – dyrektor Sprzedaży Nikon 
Polska, Dante Cinque – wydawca mie-
sięcznika V12 oraz Zbigniew Karcz – 
z Subaru Import Polska, miało zatem 
niełatwe zadanie.

Wyróżnione prace zostały zaprezen-

Kategoria ZLOT
Ryszard Szczuko
miejsce I
Nagroda Publiczności
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Kategoria ZLOT
Urszula Janiszewska 
miejsce III

towane podczas imprezy wieńczącej 
zlot, wtedy też Krzysztof Kozłowski 
z Nikon Polska wręczył nagrody zwy-
cięzcom. O poziomie rywalizacji niech 
świadczy skromna próbka, którą publi-
kujemy na tych stronach.

Cały VI Zlot Plejad Krzysztof 
Kozłowski posumował następująco 
- „Z radością przyjąłem zaproszenie 
do udziału w zlocie, bowiem jestem 
ogromnym pasjonatem motoryzacji. 
Wziąłem nawet udział w zmaganiach 
na jednej ze zlotowych tras i jestem pod 

Kategoria ZLOT
Ryszard Szczuko
Nagroda specjalna

Kategoria ZLOT
Dorota i Sławomir Wagner 
miejsce II

Krajobrazy
Janiszewski Maciej
TR. TERENOWA 10

Zabytki
Waulkiewicz Marcin
TR. TERENOWA 19

Ludzie
Chwaścikowska-Karwacka Joanna
TR. TURYSTYCZNA 38

Zlot
Szczuko Ryszard
TURYSTYCZNA 8

ogromnym wrażeniem determinacji 
i poświęcenia pozostałych uczestników. 
Mój podziw wzbudziły przede wszyst-
kim ogromne ambicje i chęć zwycię-
stwa ścigających się w Mikołajkach fa-
nów Subaru. Podczas imprezy panował 
wyjątkowy klimat, pojawiły się na niej 
całe rodziny, a wszyscy byli życzliwie 
do siebie nastawieni oraz pełni pozy-
tywnych emocji”.

Przedstawiciel Nikona był miło zdzi-
wiony tak dużym odzewem uczest-
ników Zlotu i ich licznym udziałem 

w konkursie fotograficznym. Zaskoczył 
go również wysoki poziom zgłoszo-
nych do konkursu prac. Szczególnie 
dobrze zapamiętał fotografie, które 
zdobyły nagrody specjalne, a zawierały 
bardzo dowcipne przesłanie. 

A na koniec dodał jeszcze – „Cieszę 
się, że miałem okazję uczestniczyć 
w tak pasjonującej i dostarczającej nie-
zapomnianych wrażeń imprezie, gdzie 
poza umiejętnościami rajdowymi, 
uczestnicy ujawnili także swój talent 
fotograficzny.”
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Kategoria LUDZIE
Maciej Amelian
miejsce II

Kategoria LUDZIE
Herbert Ott
miejsce III

Kategoria LUDZIE
Kalinka Jackiewicz 
miejsce I

Kategoria LUDZIE
Joanna Chwaścikowska-Karwacka 

Nagroda specjalna
Nagroda publiczności
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Kategoria ZABYTKI
Piotrowski Rafał
miejsce I

Kategoria ZABYTKI
Marek Dyrda
miejsce III

Kategoria ZABYTKI
Justyna Kazimierczak
miejsce II

Kategoria ZABYTKI
Aleksandra Kupidłowska 
Nagroda specjalna
Nagroda publicznosci

Kategoria KRAJOBRAZY
Urszula Janiszewska
Nagroda specjalna
Nagroda publicznosci

Kategoria KRAJOBRAZY
Maciej Amelian
miejsce I

Kategoria KRAJOBRAZY
Katarzyna Sieńczewska
miejsce II

Kategoria KRAJOBRAZY
Piotr Szczepkowski
miejsce III
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L      
 ekcja 3

 

W tym numerze Plejad odpowiemy 
sobie na pytanie postawione w tytule 
tego artykułu. Czy w jeździe samo-
chodem bardziej liczą się ręce czy też 
nogi? Do czego możemy użyć nóg, 
gdy już jedziemy? Czy to ręce tak 
naprawdę odpowiadają za skręcanie 
samochodem? Zobaczmy i zacznijmy 
od podstaw.

RUSZANIE:  Wspólnie ustawiliśmy 
już odpowiednią, bezpieczną pozycję 
za kierownicą i nauczyliśmy się po-
prawnie pracować na niej rękami. Bez 
najmniejszych problemów ruszamy 
wykorzystując w codziennej jeździe 
dobrodziejstwa symetrycznego napę-
du na cztery koła. 

Posiadacze samochodów wyposa-
żonych w manualne skrzynie biegów 
winni w tym miejscu zwrócić uwagę 
na właściwe użycie pedału sprzęgła 
i gazu. Często obserwujemy, gdy na 
szkoleniu, chcąc ruszyć w miarę dy-
namicznie większość osób przypala 
sprzęgło. Pojawiający się wówczas nie-
przyjemny  zapach jest tylko najmniej 
dotkliwym efektem popełnionego błę-
du. Zbyt długie użycie tzw. „półsprzę-
gła” przy jednoczesnym zbyt mocnym 
dodaniu gazu sprawia, że bardzo 
szybko się ono nagrzewa i przypala, 
co znacząco wpływa na skrócenie jego 
żywotności. W codziennej jeździe 
mocne dodawanie gazu powinno na-
stąpić dopiero po całkowitym zdjęciu 
nogi z pedału sprzęgła (celowo pomi-
jam tutaj ruszanie samochodem 4x4 
do prób sportowych, które wymaga 
nieco innych ćwiczeń). Przecież do 

Szkoła Jazdy Subaru
tekst: Janusz Dudek

Dlaczego nogi są ważniejsze?

ruszenia 
samocho-
dem z miej-
sca nie po-
trzebujemy tak 
naprawdę w ogóle 
gazu. Spróbujmy sami, 
stojąc bezpiecznie np. 
gdzieś na pustym parkingu. Na 
pierwszym biegu powoli puszczaj-
my sprzęgło, nie używając przy tym 
w najmniejszym stopniu pedału gazu. 
Samochód ruszy bardzo powoli i pły-
nie! W kolejnych próbach ruszamy 
jednocześnie delikatnie wciskając gaz 
- zachowujemy rozsądną dynamikę, 
oszczędzając przy tym układ sprzęgła. 
Dla posiadaczy samochodów wyposa-
żonych w reduktor polecam również 
wypróbowanie tego manewru w po-
łożeniu „LO”. W trudnych warunkach 
ułatwia ono znacznie sztukę popraw-
nego ruszania, tak jak i szeroko sto-
sowany w samochodach Subaru Hill-

Holder 
(zwróćmy 
jednak uwagę 
na jego poprawne 
wyregulowanie). Nie 
jest wiec zaskoczeniem, że 
w tym dziale wygrywają nogi.

HAMOWANIE: Obszar, na któ-
rym ponownie bezsprzecznie królują 
nogi! Umiejętne operowanie nimi na 
pedale hamulca może mieć więcej niż 
tylko jedno zastosowanie – wytracanie 



31



prędkości. Tym tematem, ze względu 
na jego wagę oraz rozpiętość zajmie-
my się już w kolejnym numerze Plejad. 
Podzielony na kilka mniejszych sekcji, 
omówiony zostanie znacznie szerzej, 
a teraz tylko akcentuję jego istotę.

 BALANS MASY: Pierwsze z bar-
dziej zaawansowanych zagadnień 
prowadzenia samochodu, na polu 
którego mamy remis (waga pracy rąk 
i nóg). Czym tak naprawdę jest balans 
masy samochodu? Jest to przesuwanie 
pozornego środka ciężkości w kierun-
ku jaki wybierze kierowca. Ale czy na-
prawdę dotyczy to każdego kierowcy? 
Nawet jadąc spokojnie w niedzielny 
poranek do zaprzyjaźnionej piekar-
ni po świeże pieczywo balansujemy 
masą samochodu. Sprawdźmy więc. 
Podczas jazdy (w bezpiecznych wa-
runkach), dodajmy dużo gazu, a na-
stępnie zahamujmy w miarę stanowczo 
obserwując co się dzieje z samocho-
dem. Na początku przód auta uniósł 
się, aby po ściągnięciu nogi z gazu 
opaść i „zanurkować” w dół, gdy na-
cisnęliśmy hamulec. To co się stało to 
bardzo prosty balans masy po-
między przodem, 
a tyłem pojazdu. 
Dodając gaz 
przesuwamy 
wspomniany 
pozorny śro-
dek ciężkości 
do tyłu, a ener-
gicznie go ujmu-
jąc i/lub hamując 
kierujemy go ku przedniej jego 
części. 

Balans masy możemy wykonywać 
również pomiędzy prawą, a lewą 
stroną samochodu. Robimy to z każ-
dym, choćby najmniejszym ruchem 
kierownicy. Dzięki odpowiedniej, 
stosunkowo trudnej do wyćwiczenia 
koordynacji pracy rąk i nóg, kierowca 
może w trakcie jazdy przesuwać śro-

dek ciężkości w kierunku wybranego 
przez siebie koła, aby spowodować 
pożądane reakcje samochodu. W tym 
miejscu można pomyśleć, że to już za-
awansowane techniki sportowe, któ-
rych przecież nie wykorzystujemy do 
codziennego bezpiecznego porusza-
nia się po drogach. To nie do końca 
prawda. Pamiętajmy, że fizyka działa 
zawsze i o każdej porze, a im szybciej 
jedziemy, tym większą mamy energię, 
nad którą w każdej chwili musimy 
panować! No chyba że  wyjeżdżamy 
z parkingu, gdy na prędkościomierzu 
próżno szukać wyników powyżej za-
wrotej granicy 30-40 km/h. Nawet już 
przy takich wartościach bardzo praw-
dopodobne jest  wprowadzenie samo-
chodu w poślizg. Aby nieco zobrazo-
wać całą sytuację, wyobraźmy sobie 
dwóch kierowców jadących po idealnie 
równej, krętej drodze. Ich samochody 
to wielkie akwaria wypełnione w po-
łowie wodą. Pierwszy z nich, nie ma-
jąc wspomnianej koordynacji, swoją 

„nie-
chlujną” pracą rąk i nóg podczas 
jazdy wychlapuje wiezioną wodę. 
Drugi, wykorzystując wspomnianą 
koordynację, pomimo nawet większej 
prędkości przejazdu może utrzymać 
wodę w akwarium. Może ona mocno 
unosić się po ściankach, lecz jej tafla 
nie przypomina wzburzonego morza, 
w którym każda kropla podąża w in-

nym kierunku. Tematem tym zajmę 
się szerzej w jednym z kolejnych od-
cinków. Stanowi on jednak podstawę 
II stopnia szkolenia w SJS.

SKRĘCANIE: Wspomniane płyn-
ność oraz koordynacja pracy rąk 
i nóg, to jeden z głównych elemen-
tów bezpiecznej jazdy samochodem. 
Poprawne operowanie pedałami 
(sprzęgło, hamulec i gaz) oraz kierow-
nicą, oprócz wymiernego obniżenia 
kosztów, zapewnia przede wszystkim 
bezpieczeństwo na drodze. W jaki 
sposób? Wykorzystując pracę nóg oraz 
omawiany balans masy samochodu 
możemy w bardzo prosty lecz piekiel-
nie skuteczny sposób wspomagać na-
szą pracę rękami przy wykonywaniu 
skrętów, opanowywaniu poślizgu itp. 
Przypomina to grę w piłkę przeciw-
ko bardzo wymagającemu zawodni-
kowi, lecz po swojej stronie możemy 
mieć najlepszego oraz niezawodne-
go zawodnika z napisem „fizyka” na 
koszulce. Trzeba tylko wiedzieć jak 
go zmobilizować do tego, aby zagrał 

w naszym a nie przeciwnym zespo-
le!  Tak jak i w przy-

padku 

powyż-
szych 

zagadnień staną się one tematem 
kolejnych artykułów. Aby odpowie-
dzieć na pytanie zadane w tytule tego 
tekstu wystarczy, abyśmy zdali sobie 
sprawę, że pracując rękami na kie-
rownicy i wciskając pedał gazu obok 
informacji „przyspiesz”, dajemy autu 
również komendę „jedź na wprost”! 
Analogicznie odejmując energicznie 
gaz mówimy „skręć”. Na sterowalność 
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samochodu wpływa również praca 
pedałem sprzęgła oraz hamulca. Cała 
sztuka polega na konsekwentnym 
podawaniu tych samych komend za 
pośrednictwem zarówno pedałów jak 
i kierownicy. Prawdą jest jednak, iż 
nawet, gdy podczas idealnego skrętu 
rękami, nogami będziemy „mówić” 
odwrotnie, samochód nie będzie nas 
słuchał! Gdy ręce będą pracować nie-
zbyt poprawnie lecz nogi wykonają 
ruchy godne mistrza świata, samo-
chód, choć opornie, zareaguje! Nogi 
są jednak nieco ważniejsze w tej grze, 
dlatego trzeba się nauczyć ich popraw-
nego wykorzystania!

Czy wiesz, że…
…w trakcie jazdy samochodem jedynie przez 20 minut na każdą godzinę koncentrujemy się na prowadzeniu?
• Badania przeprowadzone przez holenderskich naukowców jednoznacznie dowodzą, że podczas jazdy samochodem naszą uwagę zajmują 
zdecydowanie inne czynności niż koncentrowanie się na samej jeździe. Jedynie jedną trzecią czasu poświęcamy na przewidywanie sytuacji na 
drodze czy też samą technikę prowadzenia pojazdu. Resztę, czyli aż 40 minut na każdą godzinę jazdy, pochłania nam myślenie o codziennych 
problemach, koncentrowanie się na pracy, jedzenie i inne mniej lub bardziej istotne czynności. Brak koncentracji wydłuża zdecydowanie nasz 
czas reakcji. Pamiętajmy, to że w danych katalogowych naszego samochodu widnieją ponadprzeciętne parametry nie zwalnia nas z obowiązku 
odpowiednich działań. Prowadząc szkolenia flotowe bardzo często spotykamy się z przykładem „kreatywnego podejścia do jazdy”. Jedna ręka 
trzyma telefon, druga obsługuje laptopa, a kolano operuje kierownicą. Jako instruktor pokonuję około 80.000 – 100.000 km rocznie i wiem, że 
na trasie lepiej jest się zatrzymać, a na miejsce dotrzeć dosłownie 3-4 minuty później niż ryzykować życie swoje i innych! Do dzisiaj słyszę słowa 
Krzysztofa Hołowczyca: „Janusz, liczy się ten kto jest na mecie”!
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reportaż
tekst: Beata Łukaszewska

Przeddzień
„To my jednak jedziemy?”
Do końca jeszcze nie jesteśmy pewni, 
czy polecimy. Po pierwsze, z powodu 
Misiuchów oczywiście. Że niby one są 
takie maleńkie, takie bezbronne, a my, 
wyrodni rodzice zostawiamy je na pa-
stwę losu oraz dwóch zakochanych do 
szaleństwa babci, ciotki Ewki oraz  wy-
najętej całodobowo na cały okres naszej 
podróży opiekunki. Po drugie, nie wiemy 

jak zniesiemy zaplanowanych dziewięć 
lotów samolotem. O uwielbieniu Jacka 
do podniebnych podróży powszechnie 
już wiadomo, co do mnie, jego fobie od 
niedawna zaczęły mi się lekko udzielać. 
Tłumaczę sobie to strachem po prostu, 
nie o siebie bynajmniej, lecz o kondycję, 
zdrowie psychiczne i fizyczne Jackiego. 
Jackiego w kontekście Fadera, nosidła, 
kąpielowego, wstawacza nocnego oraz 
zapewniacza ciągłości utrzymania dostaw 

misiuchowskich pieluch, ubranek i zaba-
wek. Oczywiście, wszystkie te aspekty były 
brane pod uwagę z chwilą podjęcia decy-
zji o wyjeździe. Co innego jednak myśleć, 
że to za pół roku, za miesiąc, a nawet za 
tydzień, a co innego, gdy do durnego łba 
dociera, że to już jutro, a w zasadzie dziś. 
I gdy Misiuchy śpią sobie smacznie w łó-
żeczku, niczego złego nie podejrzewając, 
matka Misiuchów łkając pakuje waliz-
kę (konstatując raz po raz, że nie wie co 

Wyprawa życia 

USA

 (część I)
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wziąć i nie ma co na siebie włożyć), a oj-
ciec Misiuchów leży na łóżku w pozycji 
embrionalnej, bliski hiperwentylowania 
sie za pomocą reklamówki po skarpet-
kach, zawodząc żałośnie „co myśmy naj-
lepszego zrobili”. Na szczęście pomaga mi 
Ewka, która bezceremonialnie wywala 
całą zawartość walizek, mówiąc, że po 
co nam tyle szmat, że do Stanów lata się 
na pusto, a wraca na pełno, że na miejscu 
sobie kupimy itepe itede, czym doprowa-

dza mnie do ostatecznej ruiny psychicz-
nej. I kiedy siedzę taka zmartwiała nad 
półpełną walizką, z turbanem na głowie 
i pomalowanymi paznokciami jednej 
ręki, uzmysławiam sobie, że co ma być, 
to po prostu będzie. I jeśli los obdarował 
nas takimi fantastycznymi Misiuchami, 
to byłby naprawdę głupi rozwalając nas 
w samlolocie, bo przecież nikt tak nie 
potrafi zmienić zasranej pieluchy jak ro-
dzony ojciec (według Jackiego). Lekko 

podniesiona na duchu, przytomnie nie 
pozwalam wyrzucić jednoczęściowe-
go kostiumu kąpielowego. Zdaję sobie 
sprawę, że o bikini mogę już na długo 
zapomnieć, o ile nie na zawsze, a w al-
ternatywie pozostaje już tylko wersja a la 
„bjuuutifuuul Bridżet”. Doprawdy wolę 
tego uniknąć. Zamykam walizki, malu-
ję drugą rękę i idę spać. Za trzy godziny 
ostatnia wieczerza Misiuchów z piersi 
i wyjazd na PKP.
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Dzień pierwszy
„Warsaw, Paris and New York”
Trochę się boję i zastanawiam, jak to 
będzie z tą moją laktacją, czy będę 
musiała wszędzie biegać z plasti-
kową pompą medela i jak przeżyją 
Misiuchy bez ukochanego karmnika. 
Takie myśli kołaczą mi się po czasz-
ce, gdy o czwartej rano karmię dzie-
ci, gładzę je po prawie łysych głów-
kach, a po policzkach ciekną mi łzy 
jak grochy. Humor Jackiego jest rów-
nie wspaniały. Oczy ma zapuchnię-
te, a żołądek ściśnięty. Popatrzyłby 
ktoś z boku: dwoje młodych ludzi 
jedzie na fantastyczne wakacje, ma 
okazję zobaczyć Stany w pigułce, 
w końcu odpocząć, odstresować się, 
WYSPAĆ... Ojciec Jackiego wioząc 
nas na stację PKP nie może wprost 
uwierzyć, że jednak jedziemy (do 
końca miał nadzieję, że zrezygnuje-
my) i dobija nas psychicznie, wygła-
szając tezy o nieodpowiedzialnych, 
egoistycznych i zachłannych na ży-

cie rodzicach. Bardzo to poprawia 
mój stan psychiczny. Zaczynam ma-
rzyć o wypadku samochodowym, 
spóźnieniu na pociąg czy zwykłym 
złamaniu nogi. Docieramy jednak 
na stołeczny dworzec centralny, 
skąd odbiera nas Pumex, zawozi 
do Szpilek na pożywne śniadanko 
i ostatecznie odstawia na Okęcie. 
Mój małżonek ma już wówczas 
w sobie dwa duże piwa i jedno ma-
lutkie. A jeszcze się nie odprawili-
śmy. Bardzo to jest optymistyczne. 
Szalenie. Na lotnisku witamy się ze 
znajomymi i jeszcze nieznajomymi 
uczestnikami eskapady oraz po-
znajemy naszego przewodnika, we-
sołego chłopaka o imieniu Radek. 
Rzeczonego Radka natura hojnie 
wyposażyła nie tylko w bezustannie 
tryskający w formach wszelakich 
entuzjazm, lecz również w różnoko-
lorowe tęczówki oka. Wszystko to 
razem daje efekt osobliwy, lecz bez 
wątpienia interesujący.

Na lotnisku, już w Warszawie, 
pojawia się pierwszy problem. 
Odprawiająca nas pani w połowie 
swej roboty ostentacyjnie składa 
kwity, wyrokując złowieszczo, że 
jest sobota, ona właśnie kończy i nie 
ma zamiaru tkwić tutaj dalej. „I od-
prawiać bydło” – na pewno dodaje 
to sobie w myślach. A w rzeczywi-
stości uśmiecha się ochryple i odda-
la prędko. Zastępujący ją młody wy-
płosz oznajmia grobowym głosem, 
że owszem, mamy rezerwacje, lecz 
jesteśmy porozrzucani po całym sa-
molocie, co jest chyba przejawem 
niezmierzonej fantazji francuskich 
linii lotniczych. Oczywiście nic się 
nie da z tym zrobić. Mój podchmie-
lony lekko małżonek rzuca biletami 
i oznajmia, że jak tak, to on nie leci. 
Wypłosz w tym czasie przeżywa trzy 
zawały serca, a Radek uspokaja sy-
tuację przekonując, że w samolocie 
pozamieniamy się miejscami mię-
dzy sobą, no i jakoś to będzie, bo 
przecież być musi. Przechodzimy 
zatem odprawę, i po jeszcze jednym 
dżinie z tonikiem pakujemy się do 
samolotu. W wyniku przedziw-
nej loterii biletowej trafia nam się 
miejsce przy młodej i sympatycz-
nej dziewczynie, lecącej do Paryża 
z rocznym synkiem. Dzieciak jest 
cudny, lecz fakt jego bliskiej obec-
ności zamiast rozładować sytuację, 
potęguje jeszcze tęsknotę i wyrzu-
ty sumienia Jackiego, który, jestem 
o tym przekonana, gdyby mógł, to 
wyskoczyłby przez samolotowy luf-
cik i pognał w te pędy do naszych 
Misiuchów. Lot do Paryża mija 
szybko, podobnie jak przejście na 
terminal, skąd mamy zaplanowany 
odlot do Nowego Jorku. Terminal 
jednakże okazuje się być swego ro-
dzaju pułapką. Trzygodzinne opóź-
nienie lotu unieruchamia nas na 
terminalu z kilkoma restauracjami, 



37

leżaczkami w stylu Copacabana lata 
siedemdziesiąte oraz parą ostenta-
cyjnie całujących się pedałów.
Czyli czarownie. Sącząc kawę za-
stanawiam się co robią Misiuchy. 
Jackie sącząc piwo zastanawia się, 
czy przylutować w końcu pedałom 
klepiącym się po tyłkach. Wiele 
osób zastanawia się, czy zapalić 
w kiblu na lotnisku. W końcu to 
refleksyjne popołudnie mija jakoś 
i możemy odprawić się na nasz sa-
molot. Z ulgą rozsiadam się w fo-
telu. Z wielką radością przyjmuję 
fakt, iż miejsce obok mnie pozo-
staje wolne. Oznacza to nie mniej, 
nie więcej, że tam właśnie przez 
najbliższe osiem godzin spoczywać 
będzie górna część mych członków. 
Nie wiem jak to jest, ale całkiem 
niewykluczone, że nie do końca 
jestem normalna. Z całkiem sporej 
gamy proponowanych do obejrze-
nia filmów wideo, wybieram jakiś 
psychodramat z Emmą Thompson. 
I potem okazuje się, że ta Emma za-
bija swoje dziecko. To ja dziękuję, 
to ja posłucham sobie jazzu może. 
I może w końcu zasnę...
Kiedy wstaję i rozplątuje dolną 
część ciała, okazuje się, że za 45 
minut lądujemy. Ze zdziwieniem 
konstatuję, że małż jest trzeźwy 
całkiem. W normalnych, lądowych 
okolicznościach po przyjęciu analo-
gicznej porcji alkoholi przeróżnych 
zdychałby przez tydzień, co godzinę 
krzyczał „wody!!!!” zamiennie z „daj 
mi spokój!!!”, „zabierz dzieci” a tak 
siedzi obok mnie i wypełnia kwity 
celne. Zadziwiające. 
Lądujemy. Rozcieram siniaki na 
dłoniach (tak mnie Jackie ści-
skał w trakcie siadania na ziemię). 
Następnie przechodzimy przez 
kontrolę celno – paszportową we-
spół z grupą fińsko- francuską. Po 
godzinie słyszymy „welcome in 

United States” i suniemy po nasze 
bagaże. Jak nakazuje tradycja, gru-
pa natychmiast rozpierzcha się na 
wszystkie strony, ku niekłamanej 
rozpaczy Radka. Większość jednak 
odnajduje się szybko dosyć, przy-
ssana do najbliższej wyjściu popiel-
niczki. Jest bardzo ciepło, pomimo 
późnej pory. Radość płynąca z faktu 
przeżycia zaiste jest wielka, jednak 
zmęczenie daje znać o sobie. Od kil-
kunastu godzin jesteśmy na nogach, 
a przecież noc dopiero się zaczęła. 
Jedziemy wynajętym busikiem na 
Manhattan. Fizjologii nie da się 
oszukać, a ludzka zmiennociepl-
ność do dziś stanowi wielką zagad-
kę. Prawie natychmiast wytwarza 
się konflikt między ciepłolubami, 
a zwolennikami niższych tempera-
tur. Okazuje się również, że klima-
tyzacja w amerykańskich środkach 
transportu nie zna półśrodków. Albo 
nie działa w ogóle i można umrzeć 
z gorąca, albo wali ma maksa, tak, 
że tylko wyciągać kurtkę narciar-
ską i nauszniki. Przejeżdżamy przez 
Times Square i Brodway. Z okien 
autobusu zaiste wyglądają one 
tak jak z hollywoodzkich filmów. 
Feeria świateł i barw, tłumy ludzi 
pomimo późnych godzin wieczor-
nych, w dali podświetlony most 
brooklyński. Jestem tak zmęczona, 
że nie mam siły trzymać aparatu 
w dłoniach. Zresztą, nocą przez 
wypaćkane autobusowe szyby i tak 
nie ma szans zrobić fajnych zdjęć. 
Nareszcie dojeżdżamy do naszego 
hotelu, usytuowanego na skrzyżo-
waniu 32-ej i Broadwayu. Z ulgą 
zamykam za sobą drzwi pokoju i ... 
walizka wypada mi z ręki. Pokoik 
jest maciupki, przy ścianie dwa ka-
tafalki, okno szczelnie zamknięte, 
klima oczywiście oscylująca w gór-
nych granicach swych możliwości. 
Zaczynam dostrzegać, że trzy i pół 



38

gwiazdki w Stanach, a trzy i pół 
gwiazdki w Europie, to są zupełnie 
inne gwiazdki. Padam na katafalk, 
czyli strasznie, strasznie, strasznie 
wysokie i relatywnie wąskie łóżko. 
Od dzisiaj jestem przekonana, że 
w Stanach istnieje oddzielna kate-
goria w annałach wypadków oraz 
samobójstw, uwzględniająca upadki 
z łóżka właśnie. Jesteśmy okropnie 
zmęczeni, lecz każde z nas zdaje so-
bie sprawę, że o śnie nie ma nawet 
mowy. Jet lag. Jackie ciągnie mnie 
za piętę pod prysznic, a później na 
piwo. „Do hotelowej restauracji?” 
– pytam nieśmiało. „A skąd, idzie-
my na Times Square” – odpowiada, 
czym zabija mnie doszczętnie. Ale 
wychodzimy. Zastanawiam się, czy 
moje dżinsy i rozciągnięty sweter 
nie będą niestosowne w królestwie 
haj lajfu i Manolo Blahnika, lecz 
widząc cały ten tygiel przewalają-

cy się ulicami Manhattanu, szyb-
ko przestaję się tym przejmować. 
Kupujemy sobie po hot – dogu na 
Times Square, bo rzekomo być 
tam i nie zjeść hot-doga to kicha 
straszna jest. Tak naprawdę, kichą 
jest sam hot-dog, który swemu ko-
ledze ze Statoila powinien polero-
wać buty. I to mięciutką flanelową 
szmateczką. 
Jest wpół do drugiej w nocy cza-
su miejscowego. Ludzi mnóstwo. 
Teoretycznie powinniśmy czuć się 
bezpieczni, gdyż po interwencjach 
Giulianiego Manhattan został  rze-
komo oczyszczony z handlu nar-
kotykami i prostytucji. Dlaczego 
zatem mamy wrażenie, że większość 
mijających nas małolatów ma od-
bezpieczoną broń w tych swoich ga-
ciach z krokiem dyndającym w ko-
lanach? Albo, że wystarczy skręcić 
w małą wąską uliczkę, by natknąć 

się na wszelkie możliwe tałatajstwo. 
Raz po raz mijają nas dziewczynki 
przebrane za prostytutki, wymien-
nie z prostytutkami przebranymi 
za małe dziewczynki. Nie jest do-
brze, gdy hinduski sprzedawca hot-
dogów zatrzymuje nas w pewnym 
momencie i sugeruje nie iść dalej 
w dół ulicy, szepcząc konspiracyj-
nie: „Nigros. Ju noł”.
 W końcu dekujemy się w sympa-
tycznym i, o dziwo, pustym barze 
w sercu Times Square, vis a vis ol-
brzymiego ekranu, na którym w dni 
powszednie wyświetlane są notowa-
nia giełdy Nasdaq. Bar nosi wdzięcz-
ną nazwę „Bubba shrimps coś tam 
coś tam...” (doprawdy w ówczesnym 
moim stanie nie ma co się dziwić, 
że nie zapamiętałam całej nazwy), 
i faktycznie w środku ma się wraże-
nie, że za chwilę zza filaru wychynie 
Forrest Gump. Brakuje tylko neonu 
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„życie jest jak pudełko czekoladek, 
nigdy nie wiesz na jaką trafisz”.
Zaiste, nikt z nas się nie spodziewał, 
że w Stanach w dalszym ciągu obo-
wiązuje prohibicja. Pomijam fakt 
konieczności okazania „id” podczas 
kupowania alkoholu, nawet gdy ma 
się dziewięćdziesiąt cztery lata, cho-
dzi natomiast o żenującą jakość sa-
mych trunków. Jackie ucieszony, że 
jest Budweiser, po upiciu łyka krzy-
wi się i stwierdza, że woda z kranu 
w Supraślu ma więcej procentów, 
nie wspominając już o wiśniach 
w likierze u Wedla. Nikogo z nas 
już nie dziwi, dlaczego swego czasu 
w Stanach święciła triumfy reklama 
„Budweiser. But not”. Podobnie jest 
z burbonem z kukurydzy (nie wiem 
co podkusiło chłopaków, by tego 
spróbować i to w wersji double). 
Po dwóch godzinach wychodzimy, 
trzeźwi jako te świnki, dyskretnie 

ponaglani przez panów ustawiają-
cych krzesła na stolikach. Wleczemy 
się powoli między stosami ulicz-
nych śmieci i żółtymi nowojorskimi 
taksówkami. Trochę nas zawodzi 
orientacja, ale to ze zmęczenia, bo 
przecież nie od alkoholu. Pojawia 
się kilka wersji powrotu, ale upie-
ram się przy swoim, orientując się 
po garniturku w krateczkę na wysta-
wie u Armaniego. Mogłabym przy-
siąc, że mijaliśmy ten garniturek 
idąc w miacho. I rzeczywiście, po 
jakimś kwadransie, jeszcze jednym 
hot – dogu i trzech grupach dosyć 
grubych Murzynek w obcisłych le-
dżinsach, w końcu trafiamy na nasz 
hotel. Przezornie sprawdzam na 
drzwiach, czy to nie „1408” i padam 
na katafalk. W odróżnieniu od dnia 
dzisiejszego, który trwał tylko 23 
godziny, jutro czeka nas naprawdę 
intensywny dzień.
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technika
tekst: Jerzy Dyszy

Poduszki powietrzne na stałe za-
domowiły się we współczesnych 

samochodach i uważane są przez wie-
lu kierowców za absolutnie skuteczny 
system ratujący ich przed obrażenia-
mi w czasie wypadku. Ale ta całkowi-
ta skuteczność jest mitem. Poduszki 
jedynie pomagają przeżyć podczas 
średnio gwałtownego zderzenia, 
zwiększając prawdopodobieństwo, że 
obrażenia nie wystąpią (jeżeli wypa-
dek jest taki, że bez poduszek pasażer 
lub kierowca raczej by przeżyli), lub 
okażą się mało poważne (gdy zde-
rzenie jest znacznie ostrzejsze i bez 
poduszek skutki mogłyby być tra-
giczne). Wszystko jednak jest kwe-
stią statystyki, bo może się okazać, że 
poduszki, nawet jeżeli zadziałają, nie-
wiele pomogą. By zaszkodziły – jest 
raczej mało prawdopodobne. 

Warto przy okazji wspomnieć, co 
oznacza często  eksponowana w sa-
mochodach nazwa poduszek po-
wietrznych - SRS. Jest to skrót od słów 
Supplemental Restraint System, czyli 
Dodatkowy System Zabezpieczenia. 
Dodatkowy, czyli ani nie absolutny, 
ani nie jedyny. Po prostu – zwiększa-
jący prawdopodobieństwo ujścia cało 
z wypadku. I tylko tyle. 

Miękkie uderzenie
Jedynym zadaniem poduszki po-

wietrznej jest jak najpłynniejsze wy-
hamowanie ciała osoby siedzącej 
w aucie w czasie wypadku i niedo-

puszczenie do „twardego” kontaktu 
z elementami kabiny. Uczestniczący 
w zderzeniu samochód zatrzymuje się 
w bardzo krótkim czasie, a ciało pasa-
żera podąża dalej, dopóki nie natknie 
się na twarde ściany przedziału pasa-
żerskiego, kierownicę, tablicę przy-
rządów itp. Wtedy następują obraże-
nia. Pasy bezpieczeństwa odgrywają 
dużą rolę w stopniowym wyhamowa-
niu pasażera, ale przy poważniejszych 
zderzeniach siła jaką wywiera pas na 
ciało byłaby zbyt duża. Stąd powstał 
pomysł, by zastosować podatną po-
duszkę wypełnioną gazem, mającą 
znacznie większą powierzchnię od 
pasów. Dziś oba systemy – pasy i po-
duszki – wydają się nierozłączne. Pas 
utrzymuje ciało pasażera w określo-
nym miejscu i częściowo wyhamo-
wuje jego ruch względem nadwozia 
w pierwszej fazie zderzenia. Poduszka 
zapewnia względnie „miękkie lądo-
wanie” w drugiej fazie wypadku.

Idea poduszek bezpieczeństwa 
narodziła się bardzo dawno temu 
(prawdopodobnie jeszcze w czasach 
II Wojny Światowej) w lotnictwie. 
Początkowo próbowano napełniać 
poduszki sprężonym powietrzem, 
ale rozwiązanie to było niepraktycz-
ne. W działaniu poduszek powietrz-
nych liczy się przede wszystkim czas 
– muszą się one rozwinąć zanim ciało 
pasażera zderzy się z przeszkodą, czy-
li wnętrzem samochodu. Przy zde-
rzeniach czołowych, gdzie najpierw 

Poduszki życia
W każdym współczesnym samochodzie wozimy co najmniej 
dwa, a czasami znacznie więcej ładunków wybuchowych. Dla 
bezpieczeństwa.



4342



lają określić intensywność zderzenia 
i dostosować do niej sposób napeł-
niania poduszki. W efekcie sterownik 
określa czy i w jaki sposób poduszka – 
obecnie np. o działaniu dwufazowym 
- ma być uruchomiona. 

Gdy system zawiera także poduszki 
boczne oraz tzw. kurtyny powietrzne, 
uzupełniony jest oczywiście o czujniki 
przyspieszeń bocznych umieszczone 
w podstawach foteli lub w okolicy pro-
gów kabiny. Ponieważ dla właściwego 
zadziałania systemu wyposażonego 
w różne rodzaje poduszek sterow-
nik powinien bardzo szybko określić 
charakter wypadku, w najnowszych 
rozwiązaniach może on także po-
bierać dane z czujnika obrotu auta 
wokół jego osi pionowej i podłużnej. 
W ten sposób może on wykryć ten-
dencję do wywracania się samochodu 
i przygotować do uruchomienia np. 
kurtyny powietrzne chroniące głowy 
pasażerów.  

Informacje z czujników przekazywa-
ne są do wspomnianego już sterowni-
ka, który po przetworzeniu ich kieruje 
polecenia do zapłonników odpowied-
nich poduszek. Całość może ściśle 
współpracować także z napi-
naczami pasów, działają-
cymi również na zasadzie 
pirotechnicznej.

Jednym z problemów jaki 
starają się dziś rozwiązać 
konstruktorzy systemów 
ochrony biernej, jest do-
stosowanie układu podu-
szek do pasażerów o nie-
standardowej budowie 
ciała. Możliwe jest zatem 
włączenie do systemu czuj-
ników o całkiem innym cha-
rakterze – wykrywających za-
jęcie i obciążenie poszczególnych 
foteli, obecność fotelika dla dziecka, 
a wreszcie nawet rozkład masy na fo-
telu. Oczywistą funkcją jest bowiem 
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odkształca się zderzak, nadwozie 
a potem przesuwa się silnik, czas ten 
wynosi kilkadziesiąt milisekund. Przy 
zderzeniach bocznych, gdzie struktu-
ry odkształcalne mają mniejszą gru-
bość, poduszka musi się napełnić 
w kilkanaście milisekund. 

W latach siedemdziesiątych zdecy-
dowano, że jedynym rozwiązaniem 
będzie napełnianie poduszek gazem 
powstałym z niewielkiego ładun-
ku wybuchowego. Od tego czasu 
(pierwsze poduszki montowano se-
ryjnie już na początku lat 80. XX w.) 
ich konstrukcja jest w zasadzie taka 
sama, choć następują pewne zmiany 
w sterowaniu. Współczesny system 
poduszek powietrznych składa się 
z kilku podstawowych elementów: 
czujników, sterownika, oraz oczywi-
ście właściwych modułów poduszek, 
z urządzeniami wyzwalającymi. 

Prosta budowa, skomplikowane 
wykonanie

Czujniki są niewielkimi urządze-
niami elektronicznymi (obecnie - 
zintegrowanymi układami półprze-
wodnikowymi), wykorzystującymi 
bezwładność odpowiedniej masy. 
Podstawą jest czujnik przyspieszeń 
wzdłużnych, umieszczony we współ-
czesnych samochodach jak najda-
lej w przodzie samochodu, np. na 
początku podłużnic, czyli w strefie 
zgniotu auta. Takie rozwiązanie bar-
dzo przyspiesza pomiar i ułatwia 
rozpoznanie charakteru zderzenia. 
Stosowane dawniej centralne czujniki 
umieszczone w kabinie potrzebowały 
kilkadziesiąt milisekund by określić 
stopień deformacji pojazdu, który 
w tym czasie znacznie się już od-
kształcał. W najnowszych systemach, 
gdy czujnik znajduje się na początku 
strefy zgniotu, ten czas może wynosić 
kilkanaście milisekund. Ponadto ste-
rownik uzyskuje dane, które pozwa-

np. automatyczne zdezaktywowanie 
wszystkich poduszek dla fotela, na 
którym nikt nie siedzi. Czujnik  roz-
kładu masy będzie z pewnością wyko-
rzystany wtedy, gdy uda się skonstru-
ować poduszki uruchamiane na kilka 
różnych sposobów, np. inaczej dla pa-
sażera o potężnej budowie, a inaczej 
dla osoby drobnej.     

Mówiąc żargonem technicznym, 
„elementem wykonawczym” jest sama 
poduszka, umieszczona przed kierow-
cą lub pasażerem, także na wysokości 
jego kolan, względnie z boku, gdy 
jest to poduszka boczna lub kurtyno-
wa. Poduszka to wytrzymały worek 
z cienkiej tkaniny nylonowej, w stanie 
oczekiwania odpowiednio spa-
kowany, by nie zajmował dużo 
miejsca i mógł bez przeszkód 
się otworzyć. Początkowo 
stosowano poduszki 
czołowe o prostym 
kształcie półku-
li. Dziś ich 
kształ-
ty 
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mogą być różne, np. przypominające 
parasol (z centralnym wgłębieniem), 
inne też będą poduszki umieszczane 
w kierownicy i te przed pasażerem. 
Wszelkie poduszki boczne mają zwy-
kle swoisty kształt, zależny od budowy 
auta. Warto przy okazji wspomnieć, że 
szybkie napełnianie skompli-
kowanych kurtyn po-
wietrznych 
jest 

od-
dzielnym 

wyzwaniem 
dla naukowców 

specjalizujących się 
w przepływach gazów. 

U podstawy poduszki znajduje się 
zapalnik i niewielki ładunek wybu-
chowy, w zasadzie taki jak w rakietach 
na paliwo stałe. Typowym materiałem 
wybuchowym jest tu azydek sodu, 
uzupełniony o azotan potasu i dwu-

tlenek krzemu. 
Efektem ko-

lej-

nych 
reakcji nastę-

pujących po zapłonie 
(wywołanym przez zapalnik 

żarowy) jest powstanie znacznej 
ilości obojętnego azotu, który wypeł-
nia poduszkę i powoduje jej otwar-
cie. W tej fazie czoło poduszki (gdy 
mówimy o poduszkach przednich, 
umieszczonych przed pasażerem 
i kierowcą) porusza się przez ułamek 
sekundy z prędkością do 300 km/h. 

Cały proces musi nastąpić szybko, by 
ciało pasażera w odpowiednim mo-
mencie zetknęło się z napełnioną już 
poduszką, która z kolei natychmiast 
opróżnia się, poprzez przygotowane 
otwory. Zauważmy, że właśnie po to 
należy utrzymać odpowiednią wstęp-
ną odległość między ciałem kierowcy 
a kierownicą. Gdyby kierowca znaj-

dował się zbyt blisko kierownicy 
i nie był przypięty pasami, ude-

rzenie poduszką mogłoby być 
nawet bardziej niebezpiecz-

ne niż swobodne uderze-
nie o koło sterowe. 

Po ułamku se-
kundy, podusz-
ka przyjąwszy na 
siebie uderzenie 
ciała kierowcy 
lub pasażera jest 
już pusta, a po-
wietrzu unosi się 
chmura biegłe-
go pyłu – jest to 

talk, który chroni 
przed zlepieniem 

się złożonej tka-
niny, a także pył 

szklany, gdyż szkło 
jest drugim produk-

tem reakcji mieszanki 
wybuchowej. W teorii 

kierowca nie powinien nawet 
stracić panowania nad pojazdem, je-

żeli ten jeszcze się porusza.  
Układ uruchamiający poduszki czo-

łowe dokonuje „odpalenia” gdy opóź-
nienie przy zderzeniu odpowiada (lub 
jest większe) temu, jakie nastąpiłoby 
przy uderzeniu w ścianę z prędkością 
ok. 20 km/h. Nowoczesne poduszki 
czołowe wyposażone są w ładunki 
dwustopniowe lub podwójne. Wtedy 
ich napełnianie może być lepiej do-
stosowane do charakteru zderzenia. 
W przypadku poduszek bocznych 
i kurtyn powietrznych, proces prze-



biega tak samo, tylko szybciej, a po-
duszki owe w zasadzie nie podążają 
w kierunku kierowcy czy pasażera, 
tylko otwierają się pomiędzy nim 
a elementami ściany bocznej auta.

Kłopoty z poduszkami
Jak wiadomo, całkiem powszechne 

jest już stosowanie nawet kilkunastu 
(licząc wraz z zabezpieczeniami dla 
tylnych siedzeń) poduszek w jednym 
aucie. Niestety, w razie uruchomienia 
choćby tylko jednej poduszki, podczas 
naprawy po wypadku większa część 
systemu powinna ulec wymianie. 

Całość skonstruowano tak, aby po-
duszki nie aktywowały się z byle po-
wodu, na przykład przy mało groźnej 
stłuczce. Czasami budzi to zaniepo-
kojenie właściciela auta – miałem 
zderzenie, a poduszki nie zostały 

uruchomione! Należy wtedy zadać 
sobie pytanie – czy ktoś jadący samo-
chodem doznał obrażeń? Jeżeli nie, 
oznacza to, że układ zadziałał prawi-
dłowo, czyli nie został niepotrzebnie 
uruchomiony. Oczywiście rozsądne 
jest, by czujniki i sterownik po takim 
zdarzeniu przetestować, ale może to 
zrobić jedynie odpowiednio wyposa-
żony autoryzowany warsztat. 

Nie trzeba tłumaczyć, że ze wzglę-
du na swoją komplikację oraz sposób 
działania, jest to system, od którego 
wszelkiego rodzaju nieprofesjonalni, 
nieprzeszkoleni i nieodpowiednio 
wyposażeni mechanicy powinni trzy-
mać się z daleka. Na przykład niedo-
puszczalne jest nawet wydawałoby 
się banalne sprawdzanie oporności 
przewodów elektrycznych wiodących 
od czujników do sterownika i dalej do 

poduszek. A zwykły transport podu-
szek (będących częściami zamienny-
mi), musi spełniać wymogi przepisów 
dotyczących przewozu materiałów 
niebezpiecznych.

A oto podstawowe prawidła korzy-
stania z auta wyposażonego w po-
duszki powietrzne:

• Pasażerowie auta i kierowca bez-
względnie muszą być przypięci pa-
sami, gdyż podczas wypadku tylko 
w ten sposób można liczyć na pra-
widłowe ułożenie ciała, pozwalające 
na wykorzystanie dobrodziejstwa 
poduszki.  

• Głowa kierowcy w chwili aktywacji 
powinna znajdować się w odległości 
nie mniejszej, niż 25 cm od poduszki 
(czyli od kierownicy). Istotne jest za-
tem zachowanie prawidłowej pozycji 
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za kierownicą, zaś w tej kwestii gra 
znowu rolę zapięcie prawidłowo wy-
regulowanych pasów.

• Instalacja poduszek powietrznych 
jest trwała. W tracie okresowych 
przeglądów sprawdzane jest rutyno-
wo funkcjonowanie instalacji syste-
mu.  Jakikolwiek samodzielny, nie-
autoryzowany serwis tych urządzeń 
jest niedopuszczalny. W starszych sa-
mochodach – powyżej ok. 10 lat – za-
czyna jednak pojawiać się ryzyko, że 
zamontowane w poduszkach ładunki 
wybuchowe okażą się mniej, lub cał-
kowicie nieskuteczne.

Czy poduszki mogą zaszkodzić?  
• Wbrew powszechnemu przekona-

niu, pasażer w okularach uczestni-
czący w wypadku nie ucierpi podczas 
kontaktu z poduszką. Badania wyka-

zały, że przy prawidłowym uderze-
niu w poduszkę na wprost, jedyne co 
może się stać, to złamanie okularów. 
Zupełnie inaczej ma się sprawa, gdy 
kierowca lub pasażer pali fajkę. Może 
się wtedy zdarzyć, że fajka spowoduje 
bardzo, bardzo poważne obrażenia. 

• Siedząc na siedzeniu przed którym 
umieszczona jest poduszka powietrz-
na, powinniśmy w miarę możności 
utrzymywać jak najbardziej normal-
ną pozycję. Jeżeli ktoś np. siedzi na 
przednim siedzeniu bokiem, albo co 
gorsza z podkurczonymi nogami, to 
bez wątpienia nie jest dobrze zabez-
pieczony pasami. Zdarzały się przy-
padki, że przy takim „nierównym” 
zderzeniu z otwierającą się poduszką, 
następowały poważne uszkodzenia 
kręgosłupa. Oczywiście trudno prze-
widzieć, jakie obrażenia odniosłaby 

taka osoba, gdyby samochód nie miał 
żadnej poduszki powietrznej, ale wi-
dać wyraźnie, że system biernych za-
bezpieczeń w samochodzie może za-
działać skutecznie jedynie wtedy, gdy 
jadący dadzą mu taką szansę.

• Powszechnie używane na przed-
nich siedzeniach pasy i poduszki 
stają się niebezpieczne, gdy pasaże-
rowie jadący z tyłu nie używają pa-
sów. Bardzo często w czasie zderzenia 
czołowego sami nie ulegają obraże-
niom, ale uderzając o tylne oparcia 
przednich siedzeń uszkadzają krę-
gosłupy „dobrze przymocowanym” 
pasażerom przednich siedzeń. A za-
tem - przede wszystkim zapinajmy 
pasy, także na siedzeniach tylnych, 
a dopiero w drugiej kolejności liczmy 
na poduszki, które mogą usprawnić 
działanie pasów.
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historia
tekst: Jerzy Dyszy

Subaru samochodem użytkowym, 
albo vanem do wożenia rodziny? 

Wielu powie - niemożliwe! Przecież 
wszyscy wiedzą, że ta marka to połącze-
nie sportu i luksusu, razem określanych 
wieloznacznym terminem „premium”. 
I choć od kilku lat dostępny jest także 
w miarę rodzinny SUV Tribeca, nawet 
i jemu do „użytkowości” ciągle bardzo 
daleko.

A jednak. Marka Subaru wielu lu-
dziom kojarzy się również z autami 

do codziennej pracy, np. do sprawnego 
wożenia kilku osób lub pół tony towaru 
zatłoczonymi ulicami miast. Wielu lu-
dziom, jednak nie nam, Europejczykom. 
Subaru postanowiło na naszym konty-
nencie przyjąć image marki wyjątkowej 
i z najwyższej półki, stąd nie bardzo wie-
my, że w Japonii było ono prekursorem 
rodziny małych pojazdów przeznaczo-
nych do pracy, a nie do zabawy. I mimo, 
że Sambar, bo o nim tu mowa, jest naj-
dłużej produkowanym pod jedną nazwą 
modelem Subaru (oczywiście zmieniały 
się generacje, ale nazwa pozostawała), 
poza daleką Azją prawie nikt o nim nie 
wie. Pojawiały się i nadal istnieją także 
klasyczne minivany Subaru, ale na razie 
żaden z nich pod tą marką nie dotarł na 
Stary Kontynent.

FHI to duża firma, która nie może sobie pozwolić na rezygnację z ważnych segmentów rynku. 
Ale ponieważ działa ostrożnie, niektóre jej propozycje znane są tylko w Japonii.

Do pracy i dla rodziny 
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Prawie pół wieku temu
W jednym z poprzednich numerów 

Plejad (numer 4(23)/2008 – przyp. red.) 
pisaliśmy o pierwszym seryjnie produ-
kowanym przez Subaru samochodzie 
– „360” z dwusuwowym, dwucylindro-
wym silnikiem umieszczonym poprzecz-
nie z tyłu. Z dzisiejszej perspektywy 
był to mikrosamochód, ale rzecz miała 
uzasadnienie prawne – właśnie wtedy, 
w latach 50. XX wieku, zaczęła w Japonii 
obowiązywać kolejna, urealniona wersja 
przepisów o dopuszczeniu do produkcji 
i przede wszystkim rejestracji „małych 
samochodów” zwanych kei car lub keiji-
dösha. Od roku 1955 wolno już było w tej 
kategorii rejestrować auta o długości 3 
metrów, szerokości 130 cm i wysokości 
200 cm, z silnikiem (dwusuwowym lub 
czterosuwowym) o pojemności do 360 
cm3. Utrzymanie się w kategorii kei car 
było ważne ze względów podatkowych, 
ubezpieczeniowych, oraz z przyczyn 

praktycznych – ich rejestracja w wielu re-
gionach kraju nie wymagała wykazania 
się posiadaniem miejsca parkingowego.

Subaru 360 był małym osobowym 
„żuczkiem”, tak popularnym, że stwo-
rzył bazę do prawdziwego rozwoju 
marki Subaru. Ale nie bardzo nadawał 
się do prowadzenia działalności gospo-
darczej, tymczasem powojenna Japonia 
otrząsała się ze zniszczeń i rozpoczyna-
ła dynamiczny rozwój. Czy więc można 
było zarobkowo wozić towary i ludzi, 
dalej mieszcząc się w kategorii kei car? 
Okazało się, że tak, a udowodniło to wła-
śnie Subaru, prezentując podczas Salonu 
tokijskiego w roku 1960 pojazd wkrótce 
nazwany „Sambar”. 

Koncepcja była dość oczywista – wyko-
rzystując zespoły „360”, zbudować vana 
wypełniającego jak najściślej przestrzeń, 
określoną  ustawowymi wymiarami kei 
car’a. Powstał więc prawie regularny 
prostopadłościan, o wymiarach 3 x 1,3 

x 2m. Prawie, bo przednia i tylna ściana 
były jednak nieco pochylone, a naroża 
zaokrąglone. 

Aby zyskać jak najwięcej miejsca, nogi 
kierowcy i pasażera z przodu spoczy-
wały nieomal na przednim zderzaku, 
zaś przednie drzwi otwierały się do tyłu. 
Ponieważ tylne boczne drzwi otwierano 
konwencjonalnie, do przodu, auto miało 
z każdej strony tylko jeden nośny słupek 
z zawiasami. Zespół napędowy, taki jak 
w „360”, umieszczono pod nieco pod-
niesioną podłogą bagażnika. Pod tym 
względem Sambar był bardzo podobny 
konstrukcyjnie (choć o wiele mniejszy) 
do europejskiego VW Transportera. 
Podobieństwo sięgało zresztą dalej – o ile 
osobowy „360” miał konstrukcję samo-
nośną, Sambara oparto na ramie po-
dłużnicowej, czyli nieco podobnej do tej 
z ówczesnego VW. Zawieszenie z przodu 
i z tyłu było niezależne. 

Auto pojawiło się w sprzedaży w roku 

Domingo (1983 r.)
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1961, zyskując natychmiast wielkie uzna-
nie. Od razu pojawiły się zupełnie już 
użytkowe wersje skrzyniowe i Sambara 
używali wszyscy, od drobnych kupców, 
przez taksówkarzy, po osoby prywatne 
chcące mieć mały pojazd kempingowy. 
Natomiast konkurenci Subaru zaspali. 
Pierwszy z nich przedstawił podobne 
auto dopiero w roku 1965.

Generacja za generacją 
W kategorii samochodów użytkowych 

obowiązują twarde reguły – jeżeli kon-
cepcja techniczna się sprawdza, a nowe 
technologie nie nakazują istotnych zmian 
konstrukcyjnych, pojazd ma być nadal 
produkowany. Stylizacja ma drugorzęd-
ne znaczenie, choć można oczywiście 
dostosować się do nowych trendów. 
Tak było z Sambarem drugiej generacji, 
z roku 1966. Nieznacznie unowocześnio-
na stylizacja, mniej spartańska tablica 
przyrządów, ale silnik dalej dwusuwowy, 
jedynie o minimalnie podniesionej do 18 
KM mocy, tak jak w ówcześnie produko-
wanym osobowym R-2. 

Trzecia generacja pojawiła się w roku 
1973. Wprowadzono istotne zmiany – 
przednie drzwi już otwierały się w nor-
malny sposób, a do silnika można się było 
dostać także z tyłu. Inna duża zmiana 
podyktowana była koniecznością dosto-
sowania się do przepisów o czystości spa-
lin, oraz dążeniem do poprawienia eko-
nomii. Silnik, umieszczony nadal z tyłu 
i dwucylindrowy, był już czterosuwowy, 
tak jak we współczesnym Subaru Rex. Po 
trzech latach jego pojemność podniesio-
no do 550 cm3, co oznaczało debiut 4. ge-
neracji. Pojawiły się przesuwane boczne 
drzwi a konstrukcję nadwozia znacznie 
usztywniono. Jego wymiary wzrosły, bo 
zgodnie z przepisami kei car’y mogły te-
raz mieć długość 3,2 m i szerokość 1,4 m. 
Pod koniec lat 70. pojawił się w małych 
osobowych Subaru napęd 4x4, a więc nie 
mogło go też zabraknąć w Sambarze. 

Kolejna, 5. generacja (rok 1982), zawi-

Sambar (2003 r.)

Sambar pomocy medycznej (2002 r.)

Sambar (2003 r.)
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ry koła. W różnych latach dostępne też 
były opcje turbo, w ofercie jest skrzynia 
automatyczna. Warto dodać, że w roku 
2000 pojawiła się eksperymentalna, elek-
tryczna wersja Sambara. Pierwsze próby 
napędu elektrycznego w tym modelu 
czyniono już w roku 1995.

Niestety, w europejskich katalogach tego 
całkiem dorosłego, dziś bardzo dobrze 
wyposażonego małego samochodu użyt-
kowego, już nie znajdziemy. Jak się wy-
daje, próby przekonania Europejczyków 
do  nieco pudełkowatych kształtów nie 
powiodły się i porażka ta nie jest tylko 

tała także do Europy, pod różnymi zresz-
tą nazwami – Libero, Sumo, Domingo, 
Columbuss. Od roku 1990 japońskie 
kei car’y mogły mieć 3,3 metra długości, 
a wersje europejskie wyposażono dodat-
kowo w wydłużające strefu zgniotu zde-
rzaki i podwyższony dach. Europejskie 
silniki były większe – pojawiły się jednost-
ki trzycylindrowe 1,0 i 1,2 dm3, o mocach 
do 54 KM. Średnica kół wzrosła z 10 do 
12 cali, wersje z napędem 4x4 miały teraz 
reduktor. Pojawiła się też specjalna wer-
sja nadwoziowa stylizowana na pojazdy 
retro. 

Sambar 6. generacji, znany też jako 
Dias Wagon (z napędem 4x4), pojawił 
się w roku 1990. Pojemność silnika 
kei car’a mogła już wynosić 660 cm3. 
W tym modelu stosowano w niektó-
rych odmianach silniki doładowane, 
wprowadzono też automatyczną skrzy-
nię bezstopniową, zastąpioną potem 
zwykłym, trzybiegowym automatem. 
Europejskie Domingo miało oczywi-
ście nadal silniki trzycylindrowe o po-
jemności 1200 cm3.

Sambar istnieje do dziś
Obecna generacja małego użytkowe-

go Subaru Sambar (w wersji osobowej 
– Dias Wagon) przedstawiona została 
w roku 1998. Wtedy to znowu podniesio-
no ustawowe wymiary małych samocho-
dów (długość 3,4 m, szerokość 1,48 m), 
co producent wykorzystał do poważnych 
zmian w nadwoziu. Wydłużono nieco 
przednią część, pasażerowie z przodu 
siedzą teraz dokładnie nad przednią osią. 
Silnik (nadal 660 cm3) pozostał z tyłu, 
ułożony poziomo za tylna osią, i napędza 
jak w poprzednich wersjach dwa lub czte-

Traviq (2003 r.)
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udziałem Subaru. Być może chodzi tu 
o przepisy, określające możliwość (lub 
nie) rejestracji aut o określonych wymia-
rach. To, co z pozycji japońskiego klienta 
może być optymalne i bardzo rozsądne 
(czyli prosta, utylitarna forma nadwozia), 
na naszym kontynencie razi i nie wydaje 
się wcale potrzebne.

  
Minivany jak w Europie  

Nieśmiertelny Sambar nie kończy li-
sNieśmiertelny Sambar nie kończy listy 
propozycji jednobryłowych Subaru. 
Drugi samochód tego typu był jednak 
znacznie większy i nie użytkowy, ale 
raczej rodzinny. Czy ktoś z naszych 
Czytelników wie o jakie auto chodzi?

Pytanie jest chyba zbyt trudne. Żeby 
znać odpowiedź, trzeba być maniakiem 
motoryzacji, albo mieszkać jakiś czas 
w Japonii i to nie dziś, ale kilka lat temu. 
Nie będziemy Państwa dłużej męczyli – 
chodzi o pojazd znany u nas najlepiej 
jako Opel Zafira! Oryginalna Zafira 
pojawiła się w roku 2000, druga gene-
racja ujrzała światło dzienne w roku 
2005. W rzeczywistości jest to ogólno-
światowy samochód koncernu General 
Motors, oparty na tzw. platformie „T” 
i oferowany na bardzo wielu rynkach 
pod różnymi nazwami. Jednym z tych 
rynków była Japonia (produkcja, a ra-
czej montaż miał miejsce w Indonezji) 
a nazwa, której użyto w kraju kwitną-
cej wiśni to Subaru Traviq. Japończycy 
korzystali z pierwszej wersji Zafiry, tej 
przed restylizacją, a zatem sprzedawali 
swojego Traviq’a od roku 2001 do 2005. 
Oferowany był z silnikami benzynowy-
mi 2,2 dm3 i 1,8 dm3, oczywiście w wer-
sjach siedmioosobowych, z których tak 
dumny był Opel. W sumie nie dziwimy 
się, dlaczego Traviq nie trafił do Europy, 
wszak główna produkcja tego modelu 
trwała w Niemczech. 

Nieco inaczej jest z jak najbardziej 
japońskim minivanem Subaru, które- Exiga (2008 r.)

go produkcja rozpoczęła się rok temu 
i który oferowany jest na razie również 
wyłącznie w Japonii, a kolejnym dla 
niego rynkiem ma być Australia. Ten 
model to Exiga – dość duży samochód 
powstały na platformie Legacy/Tribeca. 
Model koncepcyjny o tej samej nazwie 
pokazano podczas Tokyo Motor Show 
w roku 2007. 

Auto, mające formę „powiększonego 
kombi” o długości 474 cm spodobało 
się. Jest ono z pewnością bardziej w sty-
lu Subaru (symetryczny układ napę-
dowy z silnikiem bokser, stały napęd 
4x4) niż miniony już Traviq. Wewnątrz 
oferuje także miejsce dla siedmiu osób. 
Obecnie Exiga dostępna jest z dwo-
ma silnikami benzynowymi – 2,0 tur-
bo (221 KM) i 2,0 wolnossącym, (146 
KM). Czy trafi do Europy? O ile nie bę-
dzie za bardzo konkurować z Tribecą, 
być może tak. Trzeba tylko poczekać 
na adaptację silnika wysokoprężnego. 
Wtedy rodzinny minivan Subaru stanie 
się w Europie faktem.
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Jaki związek ma Subaru z żeglarstwem? Pozornie żaden, bo przecież tu samochody, a tam 
jachty, tu asfalt, a tam woda, itd., itd. To jednak są tylko pozory, bo zarówno Subaru, jak 
i żeglarstwo, to prestiż, elegancja, czysta rywalizacja, a przede wszystkim indywidualizm. A nie 
możemy zapominać o tak prozaicznej rzeczy, jak predyspozycje wszystkich modeli Subaru do 
holowania przyczepy z jachtem.

Subaru na wodzie!

Te motywy spowodowały, że Subaru 
pojawiło się na akwenach, gdzie 

rozgrywane są regaty Match Racing. Ta 
formuła żeglarstwa regatowego w ostat-
nim czasie należy do rozwijających się 
najdynamiczniej. Powodem jest jej wi-
dowiskowość. Zawodnicy startują „jeden 
na jednego”, wedle niemalże tych samych 
zasad co w Pucharze Ameryki, najbar-
dziej prestiżowych regatach na Świecie, 
będących panteonem tej dyscypliny. Taki 
system rozgrywania poszczególnych 
biegów w znacznym stopniu powoduje, 
iż sytuacja na wodzie dla kibiców jest 

jasna i przejrzysta. Akweny, na których 
są rozgrywane, są stosunkowo niewiel-
kie, a przede wszystkim usytuowane w 
pobliżu brzegu, co również w znacznym 
stopniu ułatwia podziwianie rywaliza-
cji przez publiczność. Dodatkowo takie 
usytuowanie areny zmagań pozwala na 
organizowanie regat niemalże w cen-
trach miast, przez które przepływają 
większe rzeki, jak na przykład Kraków 
czy Szczecin. Wszystkie zalety tej for-
muły żeglarstwa regatowego docenił 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski, 
wprowadzając Match Racing do pro-

gramu letnich igrzysk olimpijskich, któ-
re odbędą się w Londynie w 2012 roku. 
W Polsce cykl zawodów rozgrywanych 
według tego systemu nosi nazwę Polish 
Match Tour, a najlepsi zawodnicy star-
tują w „Meczowych Mistrzostwach 
Polski” zaliczanych do Pucharu Świata 
ISAF (International Sailing Federation – 
Międzynarodowa Federacja Żeglarska). 
Głównym sponsorem tegorocznego 
cyklu Polish Match Tour jest Subaru 
Import Polska. Tak, więc logo Subaru jest 
już obecne nie tylko na lądzie, ale rów-
nież na wodzie.

ciekawostki
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Spośród rozgrywanych 12 regat 
w ciągu całego roku do obejrzenia 
pozostały jeszcze:
08-09. sierpnia 2009 - Gdynia
15-16. sierpnia 2009 - Gdynia
22.23. sierpnia 2009 - Olsztyn
05-06. września 2009 - Warszawa



Rajdy samochodowe to widowiskowe zawody sportowe, które polegają na przejechaniu 
przez załogę składającą się z kierowcy i pilota samochodem rajdowym odcinka drogowego 
w jak najkrótszym czasie od startu do mety. Sprawa wydaje się z założenia prosta, jednak 
zagłębiając się w problematykę organizacji takich zawodów, dochodzimy do wniosku, że nie 
jest to tak łatwe, jak się nam wydawało. Pozostawmy zadania załogi rajdowej, ponieważ jest to 
temat na odrębny artykuł, tutaj skupimy się na roli organizatora oraz finalnego odbiorcy tego 
widowiska, czyli kibica rajdowego.

Jak bezpiecznie oglądać 
rajd samochodowy

ciekawostki
tekst: Tomasz Kamiński
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Organizator, czyli automobilklub 
zrzeszony w Polskim Związku 

Motorowym, musi podjąć cały szereg 
działań, aby rajd samochodowy mógł 
się odbyć. Najczęściej przygotowa-
nia do zawodów rozpoczynają się już 
prawie rok wcześniej, jest to niezbęd-
ny czas do uzyskania wszelkich po-
zwoleń, wykreowania dokumentów 
potrzebnych do zmiany organizacji 
ruchu na drogach publicznych oraz 
do opracowania jednego z najważ-
niejszych - planu zabezpieczenia od-
cinków specjalnych rajdu. Dokument 
taki przygotowuje organizator, znając 
przebieg prób sportowych. Następnie 
plan konsultowany jest z odpowied-

nimi służbami (policja, służby me-
dyczne, straż pożarna) i najpóźniej 
trzydzieści dni przed rajdem musi być 
zatwierdzony formalnie przez delega-
ta PZM do spraw bezpieczeństwa. 

Plan zabezpieczenia to najczęściej 
kilkusetstronicowa książka zawie-
rająca szczegółowy opis wszelkich 
aspektów zabezpieczenia trasy rajdu. 
Znajdziemy w nim dokładną liczbę 
osób pracujących na poszczególnych 
odcinkach specjalnych, określona 
będzie  długość taśmy wyznaczającej 
różne obszary, która powinna zostać 
użyta na OS (odcinek specjalny) oraz 
dokładnie wyszczególnione będą ilo-
ści odpowiednich służb, które muszą 

zabezpieczyć próbę.  Następnie na pla-
nie rozrysowane są wszystkie szcze-
gólne miejsca odcinka, które trzeba 
przygotować. Dokładnie pokazane jest 
rozstawienie służb zabezpieczenia, po-
łożenie i otaśmowanie danego miejsca 
na OS. Realizacja planu jest dokładnie 
sprawdzana na około 30 minut przed 
przejazdem pierwszej załogi przez sa-
mochody funkcyjne rajdu.  Samochody 
funkcyjne ( oznaczone literami C, B, 
A) to samochody sprawdzające goto-
wość służb do rozpoczęcia odcinka 
specjalnego. To dlatego panowie pra-
cujący w tych samochodach na pod-
stawie planu zabezpieczenia oraz swo-
jego dużego doświadczenia czasami 
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instruują kibiców, że powinni przejść 
w inne miejsce, bezpieczniejsze niż 
to które zajmują. Kibice dość często 
traktują to jako złośliwość ze strony 
organizatora, jednak absolutnie tak 
nie jest. Organizatorowi zależy na 
bezpiecznym przeprowadzeniu rajdu 
i nie w głowie mu żadne złośliwości. 
Podsumowując, rola organizatora 
jest bardzo trudna, musi on zapew-
nić załodze rajdowej pełny komfort 
jazdy w ramach limitu możliwości 
samochodu i załogi, musi wyznaczyć 
bezpieczne miejsca dla kibiców, aby 
mogli oni podziwiać rajd oraz osta-
tecznie musi tak zgrać te dwie kwe-
stie, aby nie przydarzył się absolutnie 
żaden nieszczęśliwy wypadek z udzia-
łem publiczności. 

W tym momencie dochodzimy do 
sedna tematu, jak obejrzeć widowi-
sko, jakim jest rajd samochodowy, aby 
zobaczyć jak najwięcej i jak najmniej 
ryzykować życie swoje i innych. Otóż 
jest kilka standardów, które pomogą 
nam osiągnąć ten cel. 

Pierwszym, najważniejszym aspek-
tem jest świadomość kibica, udające-
go się na rajd. Musimy zdawać sobie 

sprawę z jakim sportem mamy doczy-
nienia. Błąd kierowcy rajdowego, źle 
„najechana” hopa, za głębokie „przy-
cięcie” zakrętu mogą spowodować, że 
samochód ważący ponad tonę straci 
przyczepność i zacznie wykonywać 
niekontrolowaną podróż, mogącą 
zakończyć się w najmniej ocze-
kiwanych miejscach dookoła 
drogi lub na niej samej (co 
będzie akurat najszczęśliw-
szym zakończeniem akcji). 
Oceniając miejsce, w któ-
rym chcemy pozostać, aby 
oglądać rajd, postarajmy się 
przewidzieć, jak może za-
chować się samochód prze-
jeżdżając obok nas. Już sam 
przejazd samochodów funk-
cyjnych, mimo że nie jadą one 
z pełną szybkością, pokaże nam 
jak może reagować rajdówka, czy 
są podbicia czy też może ostre hamo-
wanie. Biorąc pod uwagę podstawo-
we prawa fizyki na pewno będziemy 
w stanie oszacować, czy wybraliśmy 
bezpieczną lokalizację. Jako miejsca 
z założenia zakazane powinniśmy 
traktować  punkty takie jak: we-

wnętrzne i zewnętrzne części zakrę-
tów, lądowania po wszelkich skokach 
czyli hopach,  wypadkowe hamowań 
do zakrętów 90° i nawrotów. 

Jadąc na rajd warto jest zapoznać 
się z mapkami imprezy publikowa-
nymi odpowiednio wcześniej przez 
organizatora. Najczęściej organizator 
przygotowując takie mapki od razu 
zaznacza najatrakcyjniejsze, jego zda-
niem, bezpieczne miejsca dla kibiców 
na trasie rajdu. Do takich punktów 
przygotowany jest odpowiedni do-
jazd, być może organizator zadba tak-
że o catering. Tak więc mamy pewne 
miejsce na przygotowanie całodzien-
nego pikniku. Bardziej doświadcze-
ni kibice wybierają sobie 
jednak miejsca trochę 
trudniej dostęp-
ne, czę-

sto wjeżdżają samochodem przed 
zamknięciem odcinka specjalnego 
i parkują w miejscach, gdzie podczas 
rajdu nie ma dojazdu. W takim przy-
padku pamiętajmy,  że drogi, po któ-
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rych porusza się rajd są zamknięte dla 
normalnego ruchu i jeżeli wybierzemy 
taką opcję, to musimy być świadomi, 
że nie wyjedziemy z danego miejsca 
aż do zakończenia przejazdu zawod-
ników. Koniec rajdu oznajmia samo-
chód organizatora oznaczony naklejką 
z szachownicą. Dopiero po jego prze-

jeździe mamy pewność, że na trasie 
nie pojawi się żaden zawodnik i mo-
żemy teraz bezpiecznie przemieszczać 
się trasą odcinka specjalnego. 

Jak wcześniej zostało wspomniane 
przejazd zawodników poprzedzają sa-

mochody organizatora. Są one ozna-
czone literami oraz numerami zero. 
Kolejność ich przejazdu to z reguły: 
samochód C - około 45 minut przed 
pierwszym zawodnikiem, samochód 
B - około 30 minut przed pierwszym 
zawodnikiem, samochód A - około 

20 minut przed pierw-
szym zawodnikiem. 

Następnie na 
trasę wjeżdżają  

samochody 
zero 

czyli 
000, 00 oraz 0, zachowując odstępy 
około 15min, 12 min, 8 min przed 
pierwszą rajdówką jadącą na czas. 
W sezonie 2009 stałymi samochoda-
mi zerowymi są samochody Subaru 
Forester Diesel oraz Subaru Impreza 

STI oraz GT. Auta te wyposażone 
w odpowiednie oświetlenie i nagło-
śnienie ostrzegają kibiców, a zarazem 
sprawdzają ostatecznie przygotowa-
nie OS do startu. Pamiętajmy, że jeżeli 
organizatorzy w samochodach zero-
wych stwierdzą iż kibice stoją w miej-
scach niebezpiecznych i nie chcą się 
dostosować do poleceń i próśb, to 
używając łączności radowej infor-
mują Centrum Kierowania Rajdem 
o zaistniałej sytuacji i Dyrektor Rajdu 
może w każdej chwili odwołać próbę 
sportową, a na tym chyba nie zależy 
żadnemu z kibiców przybywających 
na rajd. 

Można by rzec, że rajd samochodo-
wy najbezpieczniej oglądać przed 

telewizorem, ale to nigdy, prze-
nigdy nie odda ilości wzbu-

rzonego rajdówką kurzu na 
Sianowskiej Hucie (Rajd 

Kaszub), swądu spalo-
nych hamulców na spa-

daniach do Kamionek 
(Rajd Elmot Krause), 
pisku opon na doha-
mowaniu do water-
splasha  w Lubeni 
(Rajd Rzeszowski).  
Subaru Import 
Polska przykła-
dając dużą wagę 
do bezpieczeń-
stwa na drogach 
jak również do 
bezpiecznego ki-
bicowania pod-
czas Rajdowych 

Samochodowych 
Mistrzostw Polski zostało partnerem 
akcji www.bezpiecznerajdy.pl  Na tej 
stronie przeczytacie Państwo o szcze-
gółach akcji, a także znajdziecie goto-
we do druku, małe kompendium bez-
piecznego kibicowania, do którego 
stosowania serdecznie zachęcamy.
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sklepik Subaru

W ostatnim czasie swoja prezen-
tację miała oficjalna kolekcja 

Subaru Poland Rally Team, nadszedł 
więc czas, aby stała się ona osiągalna 
dla szerszego grona wielbicieli rajdów 
i samochodów Subaru.
Przedstawiamy wybrane elementy 
kolekcji dostępne w Sklepie Interne-
towym.
.
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Czapka SPRT „Kajto” 
Oficjalna czapka Kajetana 
Kajetanowicza kierowcy teamu SPRT

Polar SPRT sezon 2009
Oficjalna kurtka 
polarowa z logotypami 
sponsorów SPRT.
100% poliester
Gramatura 290

Rajdowa kurtka damska
Sensacja VI Zlotu Plejad, 
gdzie miała swoja 
oficjalną prezentację. 
Doskonale skrojona, 
dopasowana do sylwetki 
od razu zwróciła 
uwagę płci pięknej.

Do sprzedaży trafiły również 
długo oczekiwane kurtki mę-

skie oraz windstopper.

Kurtka męska
Lekka kurtka lifestyle wykonana 
z nieprzemakalnego materiału.

Windstopper
THERMO SHELL - najnowszej technologii 
trójwarstwowy, oddychający materiał 
poliestrowy, łączący polar z techniczną 
dzianiną przeciwdeszczową, 
zapewniającą maksimum 
ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi (deszcz, śnieg). 
Znajdująca się pomiędzy 
dwoma warstwami wysokiej 
jakości membrana chroni przed 
wiatrem i odprowadza nadmiar 
ciepła na zewnątrz. Doskonała 
sprężystość materiału 
zapewnia swobodę poruszania 
się w każdych warunkach.
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Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom Zlotu Plejad, którzy 
zechcieli nas odwiedzić w Mikołajkach. 
Było nam niezmiernie miło poznać grono osób do tej chwili znanych jedynie z internetowego 
Forum Subaru. Żałujemy jedynie, że nie zawsze był czas na dłuższa pogawędkę. Dzięki takim 
spotkaniom zbieramy cenne informacje na temat Waszych potrzeb.

Do zobaczenia w przyszłym roku.

    Obsługa Sklepu Internetowego

Aparat cyfrowy Nikon Coolpix L20
Limitowana seria aparatów fotograficznych 
NIKON sygnowana logiem SUBARU
Łatwy w obsłudze i przyjemny w użytkowaniu aparat 
o rozdzielczości 10 milionów pikseli z 3-calowym 
monitorem LCD, łatwą automatyczną obsługą 
i systemem wykonywania zdjęć zapewniającym 
nadzwyczajne efekty i wspaniałe portrety.
Dwie funkcje automatycznie 
przeciwdziałające rozmyciu obrazu. 
Funkcja Wykrywanie Ruchu kompensuje 
ruch aparatu i przemieszczanie się fotografowanych obiektów. Funkcja Najlepsze zdjęcie 
BSS wybiera najostrzejszą fotografię z maksymalnie 10 zarejestrowanych kolejno zdjęć.
Cyfrowa stabilizacja obrazu.

Oferta specjalna

Informacja

VI Zlot Plejad Mikołajki 2009

Na stronie www.subaru.pl znajdują się broszury 
samochodów Subaru, jest to ukłon w stronę 
naszych forumowiczów, którzy uznali taka formę 
dystrybucji za pożądaną.
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Firma Express Service W. Reiski-A.
Reiska Sp.J. swą działalność rozpo-
częła w roku 1992, kiedy to Wojciech 
Reiski odkrył, nikomu wtedy jeszcze 
nieznaną na polskim rynku, mar-
kę Seat. Ciężka praca oraz wrodzo-
ny zmysł biznesowy pozwoliły mu 
na sukcesywny rozwój działalności. 
Dziś jako dealer takich marek jak 
Subaru, Seat, Fiat, Fiat Professional 
i Lancia¬ cieszymy się bardzo dobrą 
opinią. Jesteśmy znani i kojarzeni ze 
znakomitą jakością usług nie tylko 
w Bydgoszczy, ale również na arenie 
ogólnopolskiej. Dobrze wyszkolona 
kadra specjalistów wypracowała sta-
tus jednego z najlepszych salonów 
w Polsce pod względem sprzedaży 
samochodów, jak i świetnej jakości 
obsługi Klienta. 
O współpracy z Subaru mówi wła-
ściciel nowo otwartego dealerstwa 
w Bydgoszczy Wojciech Reiski.

Express Service

Dlaczego Subaru?
Chcąc zapewnić w ofercie naszych 
firm produkty luksusowe i niezawod-
ne, szukaliśmy pewnego partnera, 
który jest w stanie zapewnić wyso-
kiej jakości samochody oraz uczciwe 
warunki współpracy. Wybór padł na 
Subaru Import Polska.
Podpisanie w styczniu br. umowy de-
alerskiej stało się sygnałem do dalsze-
go rozwoju firmy. Pomimo olbrzymiej 
przeszkody w postaci światowego 
kryzysu finansowego, jako firma za-
rządzana przez ludzi stworzonych 
do przełamywania barier, przystą-
piliśmy do realizacji celu. Otwarcie 
salonu Subaru przy ulicy Gajowej 
w Bydgoszczy było ukoronowaniem 
nie tylko wielu tygodni wysiłku 
osób związanych z naszą firmą, ale 
ponad piętnastoletniego doświad-
czenia w branży motoryzacyjnej. 
Doświadczenie w połączeniu z ambi-

cją zaowocowało otwarciem salonu ze 
znaczkiem 6 gwiazd w województwie 
kujawsko - pomorskim.

Obsługa serwisowa Subaru.
Serwis Subaru obsługują nasi najlepsi, 
specjalnie wydelegowani, certyfikowa-
ni mechanicy z wieloletnim doświad-
czeniem. Odbyli oczywiście wszelkie 
szkolenia z zakresu naprawy i obsługi 
samochodów Subaru.
Dysponujemy serwisem wyposażonym 
w najnowocześniejsze urządzenia dia-
gnostyczne i serwisowe, które w rękach 
mechaników stawiają „na nogi” każ-
de auto, tak abyście Państwo zawsze 
czuli pełną satysfakcję ze współpracy 
z nami. Ponadto świadczymy usługi 
‘’Assistance’’ a także serwis blacharsko 
– lakierniczy w naszym bardzo nowo-
czesnym centrum napraw powypad-
kowych znajdującym się w Białych 
Błotach k/Bydgoszczy.

nasi Partnerzy
tekst: Wojciech Reiski
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Express Service
Plany rozwoju Subaru w wojewódz-
twie kujawsko- pomorskim.
Znajdujący się w samym sercu 
Bydgoszczy salon Subaru to obiekt 
tymczasowy i jest dopiero pierw-
szym etapem rozwoju naszej firmy. 
Niebawem przystąpimy do kolejnej, 
dużej inwestycji - nowoczesnego 
salonu wielomarkowego, w którym 
obok Subaru swoje miejsce znajdą 
takie marki jak Seat, Fiat i Lancia. 
Doskonała lokalizacja nowego 
obiektu (położonego przy głównej 
ulicy w Bydgoszczy) z pewnością 
spodoba się Państwu, a innowacyj-
ność całego projektu podniesie pre-
stiż naszej firmy.
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Rafał Czepułkowski: Jak narodzi-
ło się zamiłowanie do kolarstwa?
Marek Sobolczyk: Moja przygo-
da z kolarstwem rozpoczęła się 15 
lat temu, kiedy to kupiłem w miej-
scowości Sielpia, na terenie lasów 
świętokrzyskich działkę rekreacyj-
ną. Wówczas, dla zabicia czasu, 
z przyjaciółmi stworzyliśmy 10-15 
osobową grupę amatorów kolar-

Salon rowerowy Subaru?

stwa i w miarę wolnego czasu jeź-
dziliśmy po okolicznych duktach 
leśnych i szutrowych. W skład na-
szej grupy wchodziła zarówno mło-
dzież 16-17 letnia jak i osoby 30-40 
letnie. Łączyła nas wspólna pasja 
i chęć spędzania wolnego czasu 
aktywnie i na świeżym powietrzu. 
Na początku były to wyprawy 8-10 
kilometrowe. W miarę upływu cza-

su zaczęliśmy pokonywać trasy do 
40 kilometrów dziennie. Na koniec 
każdego sezonu organizowaliśmy 
wyprawy na Biały Krzyż, „drobiazg” 
136 km w obie strony. Do dnia dzi-
siejszego wspominamy premie gór-
skie na Mniowie czy Miedzianej 
Górze. Sam finisz na Biały Krzyż 
też dał się nam bardzo we znaki. 
Takie były początki.

W życiu ważne jest, by robić to co się lubi. Najlepiej, gdyby dało się połączyć pracę zawodową ze 
swoim hobby. W tym roku ciekawy plan realizuje Marek Sobolczyk - Prezes Zarządu Point Sp. z o.o. 
(Autoryzowany Dealer Subaru z Łodzi). Od kilkunastu lat związany z kolarstwem górskim, postanowił 
wprowadzić rowery do oferty swojego salonu.

ciekawostki
tekst: Rafał Czepułkowki
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Salon rowerowy Subaru?
RC: Jak w tych „zabieganych” cza-
sach udaje się Panu znaleźć czas na 
rower?
MS: Staram się jeździć na rowerze 
w każdej wolnej chwili. Mobilizują 
mnie do tego znajomi. Najciekawsze 
tereny do uprawiania kolarstwa 
górskiego zaczynają się za mia-
stem, dlatego wybieram znakomite 
trasy rowerowe w Krajobrazowym 
Parku Wzniesień Łódzkich, Rudzką 
Górę (mekkę kolarstwa górskiego 
w Łodzi) i lasy wokół Grotnik.

RC: Ostatnio wi-
dziano Pana na dość 
nietypowym rowerze 
Gary Fishera. Na 
czym polega orygi-
nalność tej maszyny?
MS: W soboty, przy 
ładnej pogodzie, po-
zwalam sobie jeź-
dzić na rowerze do 
firmy, aby klientom 
zaprezentować mój 
najnowszy nabytek, 
rower Mamba - Gary 
Fishera w technologii 
„29er”. 29-calowe koła 
pozwalają na większą 
frajdę w pokonywa-
niu przeszkód. Kąt 
natarcia kół na prze-
szkody jest mniejszy 
w stosunku do kół 
tradycyjnych (26-calowych - przp. 
red.). Dzięki nowej technologii mo-
żemy pokonywać przeszkody o wie-
le szybciej i subtelniej. Większe 
koła zapewniają wyższą prędkość, 
lepszą stabilność oraz lepszą przy-
czepność. Naprawdę jazda takim 
rowerem sprawia dużą przyjem-
ność. W naszym salonie, posiadamy 
pełną ofertę rowerów Gary Fishera 
w technologii 29er, Hardtall, Dual 
Sport i Road Treking.

RC: Dlaczego rowery Gary Fishera 
znalazły się w ofercie salonu samo-
chodowego Subaru?
MS: Ponieważ nie każdy szlak ro-
werowy jest tuż za domem, w któ-
rym mieszkamy. W większości 
przypadków rowery trzeba dowieźć 
w odpowiednio atrakcyjnie ukształ-
towany teren i tylko rowery Gary 
Fishera, podobnie jak samochody 
Subaru, podołają każdemu wyzwa-
niu. Dlatego też, gdy w Gdyni po-
wstał zespół Subaru Gary Fisher 

Team, którego głównym sponsorem 
jest Subaru Import Polska, w na-
szym salonie pojawiły się rowery tej 
marki. 

RC: Łódzki Salon Subaru jest pierw-
szym w Polsce, który sprowadził do 
siebie rowery. Jaka idea przyświeca 
tej akcji? 
MS: Samochody Subaru w znacznej 
mierze kupują klienci, którzy są ak-
tywni fizycznie. Wypady rowerowe 

za miasto latem oraz jazda na nar-
tach zimą, to w większości przypad-
ków zamiłowania klientów naszego 
salonu. Dlatego też postanowiliśmy, 
obok samochodów Subaru, przed-
stawić również ofertę rowerów Gary 
Fishera.

RC: Którego z modeli Subaru pole-
ciłby Pan swoim klientom na takie 
wypady z rowerem?
MS: Wydaje mi się, że idealnymi sa-
mochodami do takich wypadów ro-

werowych to Forester 
i Outback, które tak jak 
rowery Gary Fishera, 
poradzą sobie rów-
nież w każdym terenie, 
w którym uprawia się 
kolarstwo górskie. 

RC: Czy pasjonaci 
Plejad mogą również 
nabyć u Pana gadżety 
teamu MTB sponsoro-
wanego przez Subaru? 
MS: Tak, w naszej ofer-
cie mamy oryginalne 
stroje kolarskie i kaski 
zespołu Subaru - Gary 
Fisher Moutain Bike 
Team zarówno dla pań 
jak i panów. 

RC: Kolarstwo górskie 
bije w Polsce rekordy 

popularności. Coraz więcej amato-
rów startuje w imprezach masowych. 
Czy w tym sezonie zaliczył Pan już 
jakiś maraton MTB?
MS: Niestety nie. Od wielu lat jestem 
również fanem rajdów samochodo-
wych. Obowiązki zawodowe, jako de-
alera samochodowego i kibicowanie 
zespołowi Subaru Poland Rally Team, 
nie pozwalają mi na poważnie zająć 
się przygotowaniami do startu w im-
prezach masowych dla amatorów.
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piszą o nas

OFF-ROAD PL
MAGAZYN 4X4
Nr 7, lipiec 2009
„Po prostu diesel, po prostu 
Subaru”
(Outback)

Po prostu Subaru
Projektanci Subaru przez ostatnie 
lata przyzwyczaili nas do niestandar-
dowych, wynikających z historycz-
nych zaszłości rozwiązań. Pierwszą 
z nich jest silnik w układzie przeciw-
sobnym, zwany potocznie boxerem. 
Drugą charakterystyczną rzeczą jest 
napęd przekazywany na wszystkie 
cztery koła, a trzecią – od razu za-
uważalną – jest brak ramek szyb 
drzwiowych. Jednak wiodącą ce-
chą jest wysunięty na pierwszy plan 
aspekt sportowy. Subaru chce być 
i jest postrzegane jako marka spor-
towa (…)
Silnik i napęd
Właśnie silnik stanowi główną no-
wość tego pojazdu. Projektanci Sub-
aru nie poszli na łatwiznę – opra-
cowali nowy, przeciwsobny silnik 

Auto Świat
Nr 21, maj 2009
„Budzi mieszane uczucia”
(Forester 2.0D)

(…) Nadwozie/Jakość
Żadnych zastrzeżeń nie można mieć 
do nadwozia. Forester ma zgrabną 
sylwetkę i przestronne wnętrze. Bez 
trudu zmieści się w nim pięć doro-
słych osób oraz ich wakacyjny ba-
gaż. Materiały na pierwszy rzut oka 
nie zachwycają (twarde tworzywo), 

diesla. Wynikło to z jednej strony 
z zapotrzebowania rynku na silnik 
diesla, którego do tej pory w ofercie 
Subaru nie było, a z drugiej strony 
zobowiązywała tradycja boxerów. 
I tym sposobem trafił do nas solidny, 
czterocylindrowy silnik dysponujący 
prawie 150 KM mocy i momentem 
350 Nm przy 1800 obr./min. Parame-
try te są całkiem przyzwoite, jak na 
jednostkę dwulitrową. Jednak mimo 
deklarowanych parametrów nowe 
generacje diesli wymagają „kręcenia” 
– podobnie jest u konkurencji. Przy 
ruszaniu konieczne jest wprowadze-
nie motoru na wyższe obroty, gdyż 
inaczej po prostu nam się zadławi. 
Samo rozwiązanie napędu jest trady-
cyjne – tuż za silnikiem znajduje się 
manualna skrzynia biegów i skrzy-
nia rozdzielcza realizująca napęd na 
przód i tył. Zaznaczyć przy tym trze-
ba, iż obecnie z silnikiem diesla nie 
jest dostępny automat.
Zawias
Zawias – to określenie w żargonie 
sportowym oznacza układ zawie-
szenia. Jednak mimo że marka Sub-
aru słynie z rozwiązań sportowych 
w tym modelu takiego nie znajdzie-
my. Zaglądając pod samochód od-
kryjemy z przodu tradycyjną kolum-
nę MacPhersona, zaś na tylniej osi 
układ wielowahaczowy. W zasadzie 
nic odkrywczego, ale precyzyjne za-
projektowanie zawiasu pozytywnie 
wpływa na stabilność pojazdu. Na 
uwagę zasługuje dobrze zestrojony, 
precyzyjnie działający, wspomagany 
elektrycznie układ kierowniczy.
Jazda
Zasiadając za kierownicą Subaru czu-
jemy się jak w zwykłym osobowym 
pojeżdzie. Outback to zwykła oso-
bówka – no, może z troszkę wyższym 
zawieszeniem. Tak czy siak, prowa-
dzi się jak solidna, dobrze zaprojek-
towana osobówka. Duży rozstaw osi 

powoduje, że samochód jest bardzo 
stabilny na trasie, zaś poprzeczne 
nierówności nie wpływają na zada-
ny tor jazdy – zawieszenie niezależ-
ne, przy tym stosunkowo miękkie, 
daje duży komfort. Czteronapędowe 
rozwiązanie napędu sprawdziło się 
podczas deszczu, gdy nawierzchnia 
była śliska. Podróżując po szutro-
wych drogach Podhala mogliśmy 
sprawdzić, jak działają poszczególne 
mechanizmy. Przy stromym podjeż-
dzie dobrze sprawdza się elastyczny 
silnik, jednak musimy go „skręcić” – 
przy niskich obrotach jego moment 
jest zbyt niski, aby napędzić auto.
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ISSN 1897-1989KMH
Nr 23, maj 2009
„Niebieskie Złoto”
(Impreza WRX STI)

ale są nienagannie spasowane i co 
ważne łatwe w utrzymaniu. Deskę 
rozdzielczą zaprojektowano z polo-
tem, ajej obsługa nie przysparza kło-
potów. Dobrą widoczność z wnętrza 
pojazdu zapewniają duże lusterka 
wsteczne oraz mocno przeszklona 
kabina.
Układ napędowy/Osiągi
Dwulitrowiec o przeciwsobnym 
układzie cylindrów gwarantuje autu 
dobrą dynamikę. Jest cichy i nie 
emituje zbyt dużych wibracji. Już 
od niskich obrotów reaguje bardzo 
spontanicznie, tak że dziura turbi-
nowa jest niemal niezauważalna. Za-
dowoleni z niego będą użytkownicy 
ceniący niskie spalanie. Średnie zu-
życie w teście wyniosło 7,2 l/100 km, 
ale na trasie bez trudu można zejść 
poniżej 6 l/100 km. Dobrze zacho-
wuje się stały napęd na cztery koła, 
choć fani off-roadu powinni wybrać 
wersję benzynową 2.0, która ma se-
ryjny reduktor (…)

(…) Jeśli w motoryzacji przyzna-
wane są złote medale, to Subaru 
z pewnością mogłoby taki otrzy-
mać. Dlaczego? Na pewno nie 
z powodu złotych felg, w pewnym 
czasie modnych w Imprezie. Jest 
kilka innych powodów. Ikona raj-
dowych tras, silnik bokser, niebie-
ski kolor, różowe napisy, drzwi bez 
ramek (niestety to już historia) – 
tak się buduje legendy. Pomimo że 
obecna wersja to typowy kompakt, 
mimo że nie jest tak zadziorna jak 
poprzednie, że nie ma już alumi-
niowej maski silnika… To wszyst-
ko bez znaczenia! Obecnie STI to 
najlepsze STI w historii. Dlaczego? 
Można nim pojechać na wakacje 
do Włoch i wysiąść wypoczętym, 
a kiedy mamy okazję poszaleć, do-
łożymy poprzednikom. Najnowsza 
Impreza STI to wszechstronny, no-
woczesny i niewiarygodnie szybki 
kompakt z … japońskim wykoń-
czeniem wnętrza. Tego nie potrafię 
zrozumieć od kiedy interesuję się 
samochodami, a upłynęło od tego 
czasu sporo wody. Fatalna styli-
styka i ledwie zadawalające swoją 
jakością plastiki, to są właściwie 
jedyne wady tego auta. Już swoim 
wyglądem budzi spory respekt, po 
pewnym czasie przekonacie się do 
niego. Kiedy trzeba, wyjedzie ty-
łem, co prawda z naszą integracją, 
ale w końcu to kierowca wie, kie-
dy czego potrzebuje. Jeśli nie wci-
skamy gazu do oporu, zapewnia 
spory komfort. Zawieszenie nie 
jest „betonowe”, a dźwięk boksera 
nie świdruje nam w mózgu kolej-
nej dziury. Ale nadal możemy tym 
autem pierwszą setkę mieć po 5,2s, 
a wskazówka prędkościomierza za-
trzyma się dopiero na 250 km/h. 
I osobiście nie brakuje mi atrybu-
tów, o które tak bardzo walczą or-
todoksyjni subarowcy.  (…)






