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na początek

Pojęcie „zawalidrogi” jest dość względ-
ne. Oczywiście ktoś, kto w terenie nie-
zabudowanym jedzie z  prędkością np. 
60 km/h zostanie tak właśnie określo-
ny w praktycznie każdym europejskim 
państwie. Sprawa nieco się komplikuje, 
gdy prędkość taką będzie rozwijał w te-
renie zabudowanym.

Tutaj należy zdecydowanie rozróżnić 
Polskę i… resztę Europy. O  ile jeszcze 
w  naszych miastach nie jest to raczej 
problemem, o tyle teren zabudowany na 
trasie tranzytowej jest przez większość 
naszych kierowców generalnie ignoro-
wany. Wyjątkiem są te miejsca, gdzie 
oficjalnie zapowiedziany jest fotoradar – 
tam nasi rodacy w większości wypadków 
mają tendencję do zwalniania (często 
nawet poniżej dopuszczalnej prędkości). 
Oczywiście tylko do momentu minię-
cia rzeczonego radaru – zaraz za nim… 
hulaj dusza. Tak więc wielu kierowców 

Być zawalidrogą
porusza się po polskich drogach z pręd-
kością constans. Niezależnie od ograni-
czeń, czy też warunków drogowych. No 
chyba, że fotoradar… Z tej perspektywy, 
wobec typowych zachowań większości, 
muszę ze skruchą przyznać, że sam by-
wam zawalidrogą. Wprawdzie prawie 
wyłącznie w terenie zabudowanym, ale 
jednak. Nie oznacza to bynajmniej, że 
podróżuję dłużej. Po prostu po wyjecha-
niu z  obszaru objętego ograniczeniem 
prędkości przyspieszam. Nie jestem ide-
ałem przestrzegającym ograniczenia li-
teralnie – też pozwalam sobie na pewien 
drobny margines. Co nie zmienia faktu, 
że podczas gdy podróżuję poza terenem 
zabudowanym, wyprzedzam większość 
samochodów; ale sytuacja odwraca się, 
gdy tylko pojawią się domostwa. Dzięki 
temu moje podróże po Polsce są dość… 
urozmaicone. Na trasie z  Krakowa do 
Warszawy zdarza mi się kilkakrotnie 
wyprzedzać te same samochody. A  to, 
że manewr wyprzedzania jest ogólnie 
(słusznie!) uważany za najbardziej nie-
bezpieczny - no cóż, widocznie drobna 
dawka adrenaliny sprawia, że podróż 
jest bardziej interesująca. Dzięki temu 
także uczucie sukcesu, gdy jednak do-
trzemy do celu podróży w  jednym ka-
wałku, nie zabijając nikogo po drodze, 
jest odpowiednio większe. Oczywiście 
mam to szczęście, że praktycznie zawsze 
poruszam się sprawnymi, dynamiczny-
mi samochodami. Pewnego razu po-
stanowiłem jednak przejechać dłuższą 
trasę samochodem małym, o mocy nie-
co ponad 20 KM. Miałem wrażenie, że 
założyłem czapkę - niewidkę. Większość 
kierowców, czy to samochodów osobo-
wych, czy też ciężarowych wydawała się 

mojego pojazdu nie zauważać. Jeżeli już, 
to chyba na zasadzie czerwonej płachty, 
którą zdecydowanie należy trafić, lub 
przynajmniej zepchnąć na pobocze. 
Dzięki dobrze opracowanej strategii 
uników oraz ciągłej koncentracji - udało 
mi się dojechać do punktu docelowego. 
Ale w  porównaniu z  tymi przeżyciami 
sporty ekstremalne nie robią już na mnie 
wrażenia. Miałem jednak choć trochę 
blachy wokół  siebie. Piesi nawet takiej 
ochrony nie mają. Konstatując obydwa 
elementy: zbyt szybką jazdę w terenach 
zabudowanych oraz lekceważenie „słab-
szych” uczestników ruchu, można dojść 
do wniosku, że ze statystycznego punk-
tu widzenia właśnie wśród ofiar ruchu 
drogowego w  Polsce powinno znaleźć 
się ponadproporcjonalnie dużo pie-
szych. Krótkie porównanie potwierdza 
te wnioski. O ile dla przykładu w Niem-
czech (ponad 80 milionów mieszkań-
ców) zanotowano w  roku ubiegłym 
w sumie 3651 ofiar ruchu drogowego, co 
jest wartością porównywalną do Polski 
(3907), o tyle podczas gdy u naszych są-
siadów zginęło w tym samym czasie 477 
pieszych, na naszych drogach straciło 
życie 1235. Być może podczas następ-
nej podróży po Polsce ktoś znowu uzna 
mnie w terenie zabudowanym za zawa-
lidrogę. Trudno - wolę to, niż poddając 
się psychicznej presji wywołanej przez 
samochód jadący dwa metry za moim 
stać się potencjalnym zabójcą. Życzę 
Państwu podobnej odporności i  bez-
piecznego, bezstresowego docierania do 
celów podróży.

Witold Rogalski
Dyrektor Subaru Import Polska
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Zapraszamy na stronę facebook.com/MagazynPlejady

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych z Państwa, których samochody Subaru 
nie są już objęte gwarancją producenta, przygotowaliśmy program „Bezpieczne Lato 
z Subaru”. Program ten, jak wiele prowadzonych do tej pory przez Subaru, ma na celu 
ciągłe dążenie do podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Program „Bezpieczne Lato” rozpoczęliśmy oficjalnie 1 czerwca. Więcej informacji na 
temat terminu jego zakończenia i listy Serwisów Partnerskich można szukać na stronie 
www.bezpiecznelato.subaru.pl.

Akcja Siemanko zatacza coraz szersze kręgi

aktualności 

Wiosna, lato, porządki...
Wiosna już co prawda za nami, lato zaczyna się na dobre , ale to oczywiście nie powód, 
aby nie przeprowadzić małych „wiosennych” porządków w szacie graficznej nasze-
go magazynu. Ujednoliciliśmy całokształt oznakowania wizualnego. Mamy nadzieję, 
że zmiany spotkają się z akceptacją - a być może będą przez Państwa komentowane. 
Gdzie? Na naszym profilu na Facebooku. Tak! Otóż w końcu dorobiliśmy się własnego 
profilu FB, gdzie planujemy zamieszczać na bieżąco nowości, komentować pracę re-
dakcji, dzielić się sugestiami i liczyć na aktywność fanów, chociażby w temacie wyboru 
okładki lub proponowaniu nowych, ciekawych tematów. 

Akcja serwisowa „Bezpieczne Lato”

Do grona osób, firm i organizacji, wspierających opisywaną w poprzednim numerze 
magazynu Akcję Siemanko, dołączyli Maciej Wisławski i Maciej Maleńczuk - postacie, 
których miłośnikom motoryzacji i muzyki przedstawiać nie trzeba. 
Dziękujemy im za wsparcie, a wszystkich pragnących dołączyć do grona osób promu-
jących bezpieczeństwo na naszych drogach, zapraszamy na www.siemanko.eu
Swoje poparcie dla Akcji możecie wyrazić naklejając na samochód łapkę „Siemanko!”, 
którą od czerwca można odebrać również w ośrodkach szkoleniowych Szkoły Jazdy 
Subaru - zapraszamy do SJS… zarówno po odbiór łapek, jak i na szkolenia.

Ankieta satysfakcji 
z obsługi

W celu jeszcze lepszego ukierunkowa-
nia działań usprawniających Państwa 
obsługę przez ASO (Autoryzowane 
Stacje Obsługi) Subaru, uruchomili-
śmy system umożliwiający naszym 
serwisom poznanie opinii swoich 
klientów. Na stronie internetowej 
www.ankieta.subaru.pl zamieściliśmy 
ankietę, w  której pytamy klientów 
o opinię i wrażenia związane z obsłu-
gą przez ASO Subaru.
Nasi partnerzy serwisowi dążą do 
tego, aby świadczone usługi były na 
jak najwyższym poziomie. W  celu 
efektywnej poprawy poziomu obsłu-
gi, poznanie oczekiwań klientów jest 
niezbędne. 
Bardzo gorąco zachęcamy wszystkich 
Państwa do wyrażania swojej opinii.
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„The CarParts” 
zdobywa srebro

Pierwsze nagrody rozdane
7. Rajd Lotos Baltic Cup rozpoczął zmagania w konkursie fotograficzno-filmowym 
LOTOS – Subaru Poland Rally Team i Sony VAIO, a przed kolejną rundą RSMP po-
znaliśmy pierwszych laureatów. Zostali nimi Robert Jaroni (najlepsze zdjęcie) oraz 
Tomasz Jasiak (najlepszy film). Drugi etap konkursu, w którym wzięli udział auto-
rzy prac, wykonanych podczas 39. Rajdu Świdnickiego-Krause, cieszył się zdecy-
dowanie większym zainteresowaniem niż jego inauguracyjna edycja. Rywalizacja 
o cenne nagrody (aparat Sony Cyber-shot DSC-W510, kamera Sony Bloggie™ Touch 
MHS-TS20K) nabiera więc rumieńców, a dodatkową motywacją będzie możliwość 
wygrania notebooka Sony VAIO Y VPCYB1S1E/S oraz aparatu Sony NEX-5K i note-
booka Sony VAIO Y VPCYB1S1E/S oraz kamery Sony HDR-PJ10E, odpowiednio za 
najlepsze zdjęcie i film sezonu. Po więcej szczegółów na temat konkursu zaprasza-
my na łamy serwisu internetowego LOTOS – Subaru Poland Rally Team.

Film reklamowy Subaru pod tytułem 
„The CarParts” zdobył srebrny medal 
na festiwalu One Show, zorganizowa-
nym przez One Club w Nowym Jorku 
między 9 a 13 maja 2011. Obok między-
narodowego festiwalu reklamy Cannes 
Lions oraz Clio Awards, One Show jest 
jednym z najbardziej prestiżowych fe-
stiwali branży reklamowej na świecie.
Film zdobył nagrodę w kategorii „pro-
jektu reklamy nadawczej” („Broadcast 
Design category”), kładącej szczególny 
nacisk na zmysł twórczy autorów. „The 
CarParts” został także nominowany 
do finału w  kategorii animacji na Clio 
Awards 2011.
Film „The CarParts” został stworzony, 
aby uzmysłowić widzowi, że marka 
Subaru obok najnowocześniejszej 
technologii produkcji aut najwyższej 
jakości, jest także źródłem rozrywki na 
najwyższym poziomie.
Film dostępny jest na stronie 
www.subaru.pl (dział Multimedia) 
oraz na naszym kanale Facebook.

Nowy wizerunek internetowy kierowcy L-SPRT
Sezon 2011 jest dla LOTOS – Subaru Poland Rally Team rokiem wielkich zmian. 
Nowym kierowcą Zespołu, który czterokrotnie zdobył tytuł Mistrza Polski w kla-
syfikacji generalnej, został Wojtek „Siemanko” Chuchała. Kompleksowy program 
treningowy ma dać młodemu kierowcy szansę na doskonalenie swoich umie-
jętności za kierownicą STI. Kolejną zmianą, budującą wizerunek Wojtka Chucha-
ły, będzie jego nowy serwis internetowy, dostępny pod adresem www.Wojtek-
Chuchala.pl. Kibice znajdą w nim między innymi najnowsze informacje na temat 
LOTOS – Subaru Poland Rally Team, sylwetki zawodników oraz obszerny dział 
multimediów, zawierający również zdjęcia i filmy z poprzednich sezonów raj-
dowych. 
Serwis internetowy kierowcy L-SPRT będzie zintegrowany z blogiem utworzo-
nym w serwisie blogowym portalu Onet.pl i dostępnym w kategorii „Znani blo-
gują”. Na www.siemanko.blog.onet.pl Wojtek Chuchała będzie zamieszczał wła-
sne wpisy i zdjęcia związane nie tylko ze startami w rajdach samochodowych. 
Nowości na temat LOTOS – Subaru Poland Rally Team kibice znajdą również na 
oficjalnej stronie Zespołu: www.SPRT.pl oraz w portalach społecznościowych – 
Facebooku, Twitterze czy YouTube.

Szwedzi wiedzą co dobre!
Subaru znowu najlepsze w Szwecji? Tak! Już po raz kolejny uczestnicy najbardziej szczegółowego badania przeprowadzanego 
wśród użytkowników samochodów w Skandynawii ocenili tak wysoko naszą markę. O jakie badanie chodzi? O przeprowadza-
ny nieprzerwanie od roku 2001 na rynku duńskim, szwedzkim i norweskim AutoIndex. Co roku ankieta obejmuje ponad 80 000 
prywatnych właścicieli samochodów z całej Skandynawii, którzy mają możliwość wyrazić w niej swoje opinie na temat jakości 
używanych pojazdów, obsługi dealerskiej, świadczonych usług warsztatowych i lojalności poszczególnych marek. Na te właśnie te-
maty wypowiedziało się w tym roku w Szwecji 15 547 losowo wybranych kierowców, a zebrane wyniki już po raz czwarty w historii 
AutoIndex wskazały na Subaru jako najbardziej satysfakcjonującą markę na rynku czterech kółek. Po raz pierwszy najwyższe noty 
w Szwecji otrzymaliśmy w roku 2007. Sukces powtórzyliśmy w roku 2009, a zdobytą pozycję utrzymujemy nieprzerwanie do dnia 
dzisiejszego. Tym samym jesteśmy pierwszą marką na rynku szwedzkim, której najwyższe miejsce w rankingu udaje się utrzymać 
przez trzy lata z rzędu. Szczegółowe wyniki AutoIndex opublikowane zostaną niebawem w największym szwedzkim magazynie 
samochodowym „Vi Bilägare”. 
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7. Rajd Lotos Baltic Cup
L-SPRT z pucharami

Rywalizacja w cyklu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski rozpoczęła się w tym roku wyjątkowo 
wcześnie. Inauguracją zmagań był 7. Rajd Lotos Baltic Cup, rozegrany w prawdziwie zimowych warunkach. 
Pierwsza runda RSMP 2011 okazała się trudnym, ale udanym debiutem Wojtka Chuchały. Popularny Siemanko, 
pilotowany przez Ryszarda Ciupkę, finiszował na ósmym miejscu w rajdzie, zapewniając LOTOS - Subaru Poland 
Rally Team pierwsze miejsce w klasyfikacji zespołów producenckich.

magania na trasach 7. Rajdu 
Lotos Baltic Cup poprzedzi-
ły kilkudniowe testy, pod-

czas których Wojtek Chuchała po 
raz pierwszy zasiadł za kierownicą 
rajdowej wersji STI. - To świetny sa-
mochód, o czym przekonywaliśmy się 
z  każdym kilometrem – im szybciej 
pokonanym, tym lepiej – komentował 
kierowca L-SPRT. Ilość treningów 
okazała się wystarczająca, a dodatko-
wo popularny Siemanko nabawił się 
lekkiego przeziębienia, więc zapadła 
decyzja o rezygnacji z udziału w od-
cinku testowym.

rajdy

Z
Zawody rozpoczął piątkowy prolog, 
po raz pierwszy w  historii rozegrany 
w  zadaszonym obiekcie – gdańskiej 
hali Ergo Arena. Wojtek Chuchała 
i  Ryszard Ciupka zaliczyli pierwszy 
sprawdzian w  nowym aucie. – Trochę 
zaskoczyła nas nawierzchnia, bo przed 
startem wszyscy spodziewali się, że bę-
dzie bardzo ślisko. Okazało się, że jed-
nak jest przyczepnie, więc staraliśmy 
się pojechać ostrożnie – mówił Wojtek 
Chuchała. Po prologu odbyła się pre-
zentacja LOTOS – Subaru Poland Rally 
Team, na której został oficjalnie przed-
stawiony nowy skład Zespołu.

W  sobotni poranek załogi mogły 
wreszcie wyjechać na pokryte 
śniegiem odcinki specjalne. Załoga 
LOTOS – Subaru Poland Rally Team 
rozpoczęła świetnie, notując piąty czas 
na pierwszej próbie. Po pętli Wojtek 
Chuchała i  Ryszard Ciupka plasowali 
się na wysokim, siódmym miejscu, 
w zawodach. - Na szybkich partiach nie 
do końca czułem się pewnie. Szczególnie 
po hopie na pierwszym oesie, którą 
przeszliśmy pełnym gazem. Niektóre 
fragmenty są przyczepne, niektóre bardzo 
śliskie - podsumował Wojtek Chuchała.
Warunki podczas drugiej pętli 7. Rajdu 

tekst: Mateusz Senko
zdjęcia: Tomasz Kaliński, Marcin Kaliszka
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Lotos Baltic Cup nieco się poprawiły, 
więc zawodnicy osiągali zdecydowanie 
lepsze czasy. Załoga L-SPRT również 
przyspieszyła, notując jeden piąty i dwa 
szóste wyniki. Wojtek Chuchała w dniu 
swoich 22. urodzin mógł się więc cieszyć 
nie tylko z tortu, wręczonego przez Ze-
spół i Partnerów na ostatnim serwisie, ale 
także z pierwszych punktów w RSMP. - 
Są trudne warunki, jak na pierwszy, start 
tak szybkim i fajnym samochodem. Było 
wiele nowości, musiałem się dziś nauczyć 
jazdy w  koleinie, z  czym wcześniej nie 
miałem do czynienia. Najważniejsze, że 
cały czas się poprawialiśmy – mówił po-
pularny Siemanko.
Niedzielny poranek przywitał zawod-
ników śnieżycą. Załoga L-SPRT nie 
dała się jednak zaskoczyć aurze. Woj-
tek Chuchała i  Ryszard Ciupka nadal 
notowali czasy w czołówce, a po dwóch 
odcinkach plasowali się na piątej pozy-
cji w klasyfikacji dnia. Niestety, przebita 
opona przerwała świetną passę. Woj-
tek Chuchała i Ryszard Ciupka musieli 
zmienić koło na odcinku, więc strata 
przekroczyła cztery minuty. - Bardzo śli-
sko, warunki zdecydowanie ekstremalne. 
Przed szczytami i  na szybkich partiach 
trochę odpuszczaliśmy. Na bardziej tech-
nicznych fragmentach bardzo nas nosiło, 
więc ciężko było znaleźć dobre tempo. 
Niestety na trzeciej próbie złapaliśmy 
„kapcia” – chyba najechaliśmy na jakiś 
kamień, ukryty pod śniegiem - nie dało 
się tego przewidzieć – komentował Woj-
tek Chuchała podczas serwisu.
Finałowa pętla inauguracyjnej rundy 
RSMP stała pod znakiem ostrej walki 
o  sekundy. Załoga L-SPRT rozpoczęła 
od piątej lokaty, by już na kolejnym oesie 
zmieścić się w trójce. Po raz kolejny tego 
dnia pod namiotem serwisowym LO-
TOS – Subaru Poland Rally Team roz-
legły się brawa. Wojtek Chuchała i Ry-
szard Ciupka zakończyli zmagania w 7. 
Rajdzie Lotos Baltic Cup piątym cza-
sem na oesie Szemud, pieczętując ósmą 

lokatę w zawodach. Na konto kierowcy 
L-SPRT zapisano tym samym trzy bo-
nusowe punkty za klasyfikacje gene-
ralną, a  łącznie popularny Siemanko 
zdobył 9 „oczek”. W grupie „N” Wojtek 
Chuchała zainkasował aż 15 punktów. 
Na mecie zawodnicy L-SPRT odebrali 
również puchary za zwycięstwo w kla-
syfikacji zespołów producenckich.
- Jechaliśmy dość ostrożnie i nie zawsze 
płynnie, ale było naprawdę dobrze. Mie-
liśmy też trochę przygód - na drugiej pętli 
bałem się, że znów złapałem kapcia. Cza-
sy były w miarę przyzwoite, a samochód 
bardzo dobrze się spisywał. Widzimy za-
pas, specjalnie zwalniamy w wielu miej-
scach, gdzie nie czułem się jeszcze pew-
nie. Widać, że te straty czasowe nie są na 
tyle duże, aby nie dało się ich nadrobić. 
To mnie cieszy, bo na następnym rajdzie 
powinniśmy się już lepiej odnaleźć. Dzię-
kujemy naszym partnerom: Subaru Im-
port Polska, LOTOS Oil z marką olejów 
LOTOS Quazar, LOTOS Paliwa z marką 
paliw LOTOS Dynamic, Keratronik, Ra-
iffeisen Leasing, Mega Service Recycling, 
Prosperplast, Sony VAIO, SJS oraz Onet.
pl, a także całemu Zespołowi za świetną 
pracę. Wszyscy spisali się na medal, co 
dodatkowo nas mobilizowało – mówił 
na mecie Wojtek Chuchała.

tekst: Mateusz Senko
zdjęcia: Tomasz Kaliński, Marcin Kaliszka
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39. Rajd Świdnicki-Krause
Przedwczesne zakończenie 
sportowych zmagań

39. Rajd Świdnicki-Krause był debiutem Wojtka Chuchały w samochodzie klasy „N4” na nawierzchni asfaltowej. 
Kierowca LOTOS - Subaru Poland Rally Team wystartował również z nowym „umysłowym”, ponieważ jego 
dotychczasowy pilot, Ryszard Ciupka, nieoczekiwanie musiał zrezygnować ze startu z powodów prywatnych. 
Niestety wyniki sportowe drugiej rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski zeszły na zdecydowanie 
dalszy plan, a na rywalizacji położył się cieniem tragiczny wypadek, w wyniku którego zginął kierowca rajdowy, 
Sylwester Olszewski.

ojtek Chuchała i Kamil Hel-
ler rozpoczęli współpracę od 
kilkudniowych testów – za-

równo na torze w  Kielcach, jak i  na 
odcinkach, przypominających cha-
rakterystyką trasy w Górach Sowich. 
- W  Kielcach tradycyjnie było trochę 
wyścigowej jazdy. Znów mogłem szli-
fować formę, a  zachowanie STI na 
asfalcie bardzo mi się podobało – ko-
mentował Wojtek Chuchała. - Bardzo 
mnie motywuje możliwość startu 
w  tak utytułowanym i  profesjonal-
nym Zespole, jakim jest LOTOS – 
Subaru Poland Rally Team – podkre-
ślał Kamil Heller.

rajdy

W
Pierwszym poważnym sprawdzianem 
nowej załogi L-SPRT był piątkowy od-
cinek testowy. Wojtek Chuchała i Kamil 
Heller sprawdzali różne rodzaje opon 
i  cały czas poprawiali czasy. Popular-
ny Siemanko nie odmówił sobie także 
efektownego przejazdu. - Czasy nawet 
niezłe, daliśmy też mały popis na patel-
niach - komentował kierowca L-SPRT. 
Po odcinku testowym przyszedł czas 
na oficjalne rozpoczęcie zawodów i po-
konanie rampy startowej, zlokalizowa-
nej na świdnickim rynku.
Sobotnie zmagania zawodnicy L-SPRT 
rozpoczęli bardzo dobrze. Na kulto-
wym oesie Rościszów-Walim Wojtek 

Chuchała i  Kamil Heller zanotowali 
ósmy czas, a na kolejnej próbie, Świer-
ki-Włodowice, „wykręcili” siódmy 
wynik, awansując na wysokie, szóste 
miejsce. Niestety przygoda na odcinku 
Miłków-Kamionki kosztowała załogę 
L-SPRT przeszło dwie minuty. - Pierw-
sze dwa oesy naprawdę w porządku. Na 
trzecim, po dobrym początku, na spada-
niu do Kamionek obróciło nas na moc-
no błotnistym fragmencie i  wpadliśmy 
do rowu. Były problemy z wyjechaniem 
i zanim wróciliśmy na drogę, straciliśmy 
ponad 2 minuty. Mimo to nie poddajemy 
się, przed nami jeszcze dwie pętle - pod-
sumował Kamil Heller.
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Druga pętla rozpoczęła się od ponow-
nie pokonywanego klasyka Rościszów-
-Walim. Załoga LOTOS - Subaru Po-
land Rally Team nadal bawiła kibiców 
na słynnych walimskich kostkach, na 
mecie notując dziewiąty rezultat. Próba 
Świerki-Włodowice została odwołana, 
a na kończącym pętlę odcinku Miłków-
-Kamionki Wojtek Chuchała i  Kamil 
Heller finiszowali z dziesiątym czasem. 
- Kibiców bardzo dużo, samochód i Ze-
spół spisują się na medal, więc jeszcze 
popróbujemy. Na ostatnim oesie było 
trochę za ostrożnie, nadal miejscami 
jest bardzo ślisko. Cały czas się uczymy 
- mówił popularny Siemanko.
Finałowa pętla pierwszego dnia 39. Raj-
du Świdnickiego-Krause również skła-
dała się z dwóch oesów - trzeci przejazd 
próby Świerki-Włodowice został odwo-
łany. Słynny Rościszów-Walim Wojtek 
Chuchała i  Kamil Heller ponownie 
ukończyli z  dziewiątym czasem, a  na 
kończących etap, nie mniej znanych 
„Kamionkach”, zanotowali siódmy 
rezultat. Pierwszy etap drugiej rundy 
RSMP 2011  załoga LOTOS - Subaru Po-
land Rally Team zakończyła na szóstym 
miejscu w grupie „N”, więc konto Wojt-
ka Chuchały zasiliło pięć punktów. 
- Pierwszy dzień za nami, a  gdyby nie 
ta przygoda na trzecim oesie, to było-
by naprawdę fajnie. Generalnie bardzo 
ciężko jest jechać szybko po tych trasach, 
ale staraliśmy się znaleźć swoje tempo. 
Jest coraz lepiej, a nasz STI i cały Zespół 
świetnie się spisali - podsumował sobot-
nie zmagania Wojtek Chuchała. - Rozu-
miemy się już coraz lepiej, jest fajna at-
mosfera. Cały czas się docieramy i jutro 
też damy z siebie wszystko – uzupełnił 
Kamil Heller.
Podczas drugiego dnia 39. Rajdu Świd-
nickiego-Krause załoga LOTOS - Suba-
ru Poland Rally Team narzuciła dobre 
tempo, notując siódmy wynik na kul-
towej „Michałkowej”. Na mecie oesu 
Wolibórz-Jodłownik Wojtek Chuchała 

i Kamil Heller zameldowali się z dzie-
siątym czasem, nadal utrzymując 
siódme miejsce w klasyfikacji drugie-
go etapu. Niestety przygoda na ostat-
niej w pętli próbie Kamionki-Miłków 
kosztowała zawodników L-SPRT dużo 
cennego czasu. Jednak wyniki zeszły 
na zdecydowanie dalszy plan, gdy 
park serwisowy obiegła informacja 
o śmiertelnym wypadku na trasie. Za-
wody natychmiast zostały przerwane.
- Dziś odcinki były trochę trudniejsze, 
a  na trzecim oesie zimna opona nie 
zadziałała tak, jak powinna. W  ner-
wowym tempie ruszyliśmy do od-
cinka, co zakończyło się wizytą poza 
drogą. Później dostaliśmy informację 
o tragicznym wypadku, co mocno nas 

dobiło, w  i  tak trudnym dniu. Trzeba 
pamiętać, że sport motorowy jest bar-
dzo ryzykowny i  w  wielu miejscach 
trzeba po prostu uważać – choć zdaję 
sobie sprawę, że jest to bardzo trudne, 
gdy walczy się o czas - powiedział Woj-
tek Chuchała.
- Przed startem trzeciego odcinka zo-
staliśmy zatrzymani, a  w  ostatniej 
chwili dostaliśmy informację, że jednak 
ruszamy. W sumie czekaliśmy około 18 
minut, opony mocno ostygły i nie przy-
trzymało nas na jednym z  zakrętów. 
Mechanicy byli już gotowi do naprawy 
samochodu po naszej przygodzie, ale 
w  takiej sytuacji pozostało nam tylko 
wstawić rajdówkę do parku ferme - do-
dał Kamil Heller.
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Michał Bogdziewicz
Powrót legendy kolarstwa

Michał Bogdziewicz to jedna z  legend polskiego kolarstwa górskiego. Człowiek pochodzący z  Gdańska, 
który zdobywał najwyższe laury w dyscyplinie związanej poniekąd przecież z górami. Po skończonej karierze 
sportowej często pojawiał się na różnych wyścigach w roli widza. Nigdy jednak nie myślał o powrocie i startach 
nawet amatorskich. Prawie rok zajęło mi, aby przywrócić tą utytułowaną postać kolarstwu. Dziś Michał 
Bogdziewicz jest zawodnikiem i trenerem klubu kolarskiego Subaru Trek Gdynia. 

TG: W końcówce swojej ka-
riery sportowej byłeś czo-
łowym kolarzem górskim 

w  Polsce i  najlepszym maratończy-
kiem w kraju. Który z twoich sukce-
sów jest dla ciebie najważniejszy?

MB: Jeszcze kilka lat temu, kiedy 
kończyłem karierę zawodniczą ma-
ratony były dodatkiem do wyści-
gów w  olimpijskiej formule cross 
country (XC). Dlatego najważniejsze 
starty i  splendor przynosiły wyniki 
w tej konkurencji. Teraz proporcje się 

sport tekst: Rafał Czepułkowski
zdjęcia: Paweł Jakubowski (Bikelife), Rafał Czepułkowski

zmieniły, przynajmniej w Polsce, dla-
tego Koszulki Mistrza Polski w 2003 
i  2005 muszę uznać za największe 
sukcesy. Do tego muszę dodać me-
dale z  Mistrzostw Polski XC, gdzie 
przez 3 lata z  rzędu nie spadłem 
poniżej podium wśród najlepszych 
w  kraju. Trzecie miejsce w  klasyfi-
kacji generalnej Grand Prix MTB, 
starty w Pucharach Świata XC i ma-
ratonie oraz najlepsze miejsca do tej 
pory w zawodach Mistrzostw Świata 
(22) i Mistrzostw Europy (7) - do tej 
pory nie poprawione. 

STG: Przez kilka lat byłeś kolarzem za-
wodowym. Jak wygląda życie profesjo-
nalnego sportowca? 

MB: Życie kolarza zawodowego to 
ciągła podróż, praktycznie życie cały 
czas na walizkach. W grupie zawodo-
wej ponad 300 dni w roku spędzałem 
poza domem. Niektórym taki styl życia 
pasuje, innym nie. Sprzęt, wiadomo, 
na takim poziomie musi być najlepszy 
z możliwych, jeśli chce się walczyć na 
świecie i podnosić swoje umiejętności. 
Plusy są takie, że zawodnik nie martwi 

S
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tekst: Rafał Czepułkowski
zdjęcia: Paweł Jakubowski (Bikelife), Rafał Czepułkowski

się praktycznie o nic, rano wstaje i naj-
ważniejszy punkt dnia to trening i od-
poczynek. Przez to jest większa presja 
wyniku. Rodzina zdecydowanie cierpi 
na tym najbardziej, dlatego dla związ-
ku to prawdziwe wyzwanie. Dlatego 
najlepsze wyniki miałem, jak trenowa-
łem w Gdańsku, w domu. Ale tak, jak 
wspomniałem powyżej, dla niektórych 
to plus, a dla niektórych minus takiego 
życia.

STG: Karierę kolarską skończyłeś dość 
szybko. Czy w  tamtym czasie uzna-
łeś, że osiągnąłeś już wszystko co było 
w twoim zasięgu, czy masz jakiś niedo-
syt, czegoś ci zabrakło?

MB: Zrealizowałem się w 100%, jestem 
tego pewien i  nie żałuję tego. Zrobi-
łem w  Polsce co mogłem, próbowa-
łem za granicą, niewiele brakowało… 
Jeździłem z  czołówką na pucharach 
świata w maratonie, z mistrzami świa-
ta i Europy. Mając przy rowerze 2 bido-
ny, 2 w  kieszeni. Gdzie wszyscy mieli 
obstawę na trasie. Brakowało mi tylko 
w tym czasie dobrego menadżera, który 
pokierowałby moją karierą, ale już za 
granicą. W Polsce nie działo się dobrze, 
będąc w  formie nie zostałem wysłany 
na Mistrzostwa Świata, gdzie mogłem 
realnie walczyć o miejsca „top 6”, bo to 
nie konkurencja olimpijska. Niedosyt 
mam tylko w kwestii zagranicy, w Pol-
sce wybrałem najlepszy moment. Skoń-
czyłem karierę jako niepokonany.

STG: Przez kilka lat nie brałeś udziału 
w zawodach kolarskich. Co działo się 
w twoim życiu?

MB: Rodzina, studia, praca. W skrócie 
tak to można opisać. Żona Gosia bar-
dzo mnie wspierała, kiedy się ścigałem, 
była również moim najlepszym dorad-
cą. Motywowała mnie podczas ciężkich 
chwil. Wspólna decyzja o zakończeniu 

kariery, kiedy latka lecą, a z roweru nie 
ma żadnych pieniędzy. Mamy świetny 
związek, studia skończone. Praca po 
kilku latach na tyle się rozwinęła, że za-
łożyłem swoją firmę. Do tej pory jestem 
w branży telefonów, mam dobrą mar-
kę. Życie sportowca bardzo mi pomaga 
w życiu codziennym. Systematyczność 
i upór w dążeniu do celu, to coś czego 
brakuje w biznesie. Ta systematyczność 
i dbałość o czas pomaga mi wygospo-
darować obecnie małe chwile również 
na rower.

STG: Na kolarskiej „emeryturze” wy-
trzymałeś 5 lat, co skłoniło cię do po-
wrotu do czynnego kolarstwa?

MB: Do powrotu, nie ukrywam, skło-
niło mnie wiele czynników. Przede 
wszystkim serce, które jest na tyle 
przerośnięte, że lekarz badający mnie 
po skończonej karierze, powiedział 
mi: „Panie Michale, na rowerze to bę-
dzie pan musiał już jeździć do końca 
życia”. Nie zamierzam z nim polemi-
zować, tak więc jeżdżę dalej. Pomo-
gli mi też ludzie z portalu kolarskie-
go MTBnews.pl, mobilizując mnie 
do powrotu do czynnego kolarstwa. 
Wróciłem więc, ale w  roli amatora, 
chcę się dzielić radami, podpowiadać, 
trenować i bawić się tym sportem. 

STG: Jak twoim zdaniem zmieniło się 
kolarstwo górskie w  Polsce przez ten 
czas?

MB: Poziom bardziej się wyrównał, 
nawet na górskiej trasie w  Złotym 
Stoku na metę przyjeżdżały grupki. 
Myślę też, że brakuje zdecydowanych 
liderów, którzy nawet na płaskich wy-
ścigach po prostu by odjeżdżali. Ama-
torzy zbliżają się do zawodowców. 
Z jednej strony to dobrze, ale jak to się 
ma to poziomu światowego? Poczekaj-
my na starty naszych za granicą, mam 

nadzieje, że doczekamy się zawodni-
ków walczących na trasach poza na-
szymi granicami. 

STG: Jesteś obecnie zawodnikiem klu-
bu kolarskiego Subaru Trek Gdynia. 
Jakie cele stawiasz przed sobą w  naj-
bliższych latach?

MB: Stawiam sobie cele bardzo proste: 
dobrze się bawić, ale bawić się na do-
brym poziomie sportowym. Niektórzy 
się zakładali, że nie dam rady jeździć 
spokojnie na wyścigach. Nie mylili się, 
w głowie mam rywalizację, jak staję na 
starcie, nigdy nie odpuszczam. Myślę 
że trenując tyle samo co teraz, jestem 
w stanie podnosić swój poziom. Znam 
swój organizm bardzo dobrze, słucham 
go. W  przyszłości marzy mi się team 
zawodowy, doprowadzenie zawodnika 
do podium Mistrzostw Świata lub do 
olimpiady. Oczywiście w  roli trenera, 
dyrektora. Mam nadzieje że zrealizuje-
my ten plan wraz z Subaru Trek Gdy-
nia.

STG: Dziękuję za rozmowę i trzymamy 
kciuki za spełnienie planów.
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Kolarze Subaru
PrinzWear MTB Team rozkręcają się

Kwiecień był dla zawodników drużyny Subaru PrinzWear MTB Team czasem 
pierwszych startów i  weryfikacji zimowych przygotowań. W  połowie 
kwietnia, wyścigami w  Murowanej Goślinie i  Dolsku (obydwa  Powerade 
Suzuki MTB Marathon), kolarze otworzyli kolejny już sezon startowy. Mimo że 
płaskie i niezbyt wymagające trasy charakteryzujące te wyścigi nie są mocną 
stroną Subarowców, pokazali się oni od jak najlepszej strony, utwierdzając 
przeciwników o swojej niezmiennej, doskonałej dyspozycji. Dowodem na 
to jest świetne 3. miejsce Katarzyny Rams w rywalizacji kobiet oraz miejsca 
w czołowej dziesiątce zajmowane przez naszych zawodników. 

ie mogąc doczekać się pierw-
szych górskich maratonów, 
część zawodników postano-

wiła zasmakować  wyścigu w bardziej 
wymagającym terenie, stając na starcie 
maratonu w Daleszycach (MTB Cross 
Maraton).  Na najdłuższym dystansie 
(master) prawdziwą klasę pokazał Ro-
man Pietruszka zajmując 2. miejsce, 
również wysokie 4. i  9. miejsca zajęli 
kolejno Kamil Pomarański i  Michał 
Jemioło. 

Zmotywowani dotychczasowymi suk-
cesami zawodnicy pełni nadziei stanęli 
na starcie pierwszego, rozgrywanego 
na górskiej trasie,  maratonu w Złotym 

Stoku (Powerade Suzuki MTB Mara-
thon). Niezwykle silna obsada wyścigu 
potwierdziła wysoką dyspozycję Ro-
mana Pietruszki, który uplasował się 
w ścisłej czołówce. Dla reszty zawodni-
ków start ten okazał się dość pechowy 
– z walki o czołowe lokaty wyelimino-
wały ich liczne defekty. 

Nie zrażając się drobnymi niepowo-
dzeniami zawodnicy spędzili majowy 
weekend szlifując formę w  zawodach 
szosowych, w których triumfy świecił 
bezkonkurencyjny Roman Pietruszka. 
Wygrywając  z dwudziestosekundową 
przewagą I Klasyk Beskidzki w Łosiach 
koło Gorlic oraz Ogólnopolski Wyścig 

Kolarski w  Strawczynie koło Kielc, 
nowy zawodnik Subaru potwierdził 
swoją wysoką dyspozycję. Wielkim 
sukcesem było także zwycięstwo Ka-
mila Pomarańskiego na najdłuższym 
dystansie wyścigu w  Sandomierzu 
(MTB Cross Maraton), które umoc-
niło jego wysoką lokatę w klasyfikacji 
generalnej tego cyklu oraz wysokie 2. 
miejsce Moniki Brożek w  maratonie 
w  Strzyżowie (Cyklokarpaty). W  ten 
weekend na podiach wyścigów mieniły 
się niebieskie koszulki Subaru!

W  połowie maja zawodnikom Suba-
ru przyszło się zmierzyć z  niezwykle 
trudnymi warunkami pogodowymi, 
które zamieniły trasę maratonu w Za-
bierzowie (Suzuki MTB Marathon) 
w szkołę przetrwania. Stojąc na starcie 
tego wyścigu zawodnicy nie mieli złu-
dzeń - ciemna chmura zwiastowała 
nieuchronną ulewę. Padający deszcz, 
który natychmiastowo zmienił przy-
jemną, suchą tarsę w  Dolinkach Kra-
kowskich w błotną masakrę oraz nagły 
spadek temperatury i przejmujący wiatr 
niezwykle utrudniły walkę o  czołowe 
lokaty. Mimo ciężkich warunków, nasi 
zawodnicy jak zwykle stanęli na wyso-
kości zadania. Najlepiej poradzili sobie 
Katarzyna Rams zajmując 5. miejsce 
w  rywalizacji kobiet oraz Roman Pie-
truszka plasując się na 12. pozycji wśród 
mężczyzn.

Na kolejne ważne starty Subarowcy wy-
bierają się do Krynicy oraz Karpacza 
(obydwa Powerade Suzuki MTB Ma-
rathon), gdzie na trudnych i  wymaga-
jących  trasach zmierzą się z czołówką 
polskiego kolarstwa. Trzymamy kciuki!

N

sport tekst: Monika Brożek
zdjęcia: Michał Jemioło, Wojciech Zając
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8 lat startowałem do tej pory może 10 
razy. Wciąż czuję się „nowy” w tej dys-
cyplinie i  sprawia mi to niesamowitą 
radość. Całkiem przesiadać się raczej 
nie planuję, jednak poza maratonami 
serii MTBMarathon, nie ma dla mnie 
żadnych innych ciekawych wyścigów 
kolarstwa górskiego. Cykl imprez pana 
Grzegorza Golonko to prawdziwe ko-
larstwo górskie w czystej postaci.

MB: Kilka lat temu można cię było zo-
baczyć na zawodach XC, gdzie świetnie 
sobie radziłeś. Planujesz jakieś starty 
w tego rodzaju zawodach?
RP: Na tą chwilę nie planuję. Zaba-
wa z  tą dyscypliną to raczej dla mnie 
przeszłość. Niewykluczone jednak, że 
w  formie treningu pojawię się jeszcze 
kiedyś na tego typu imprezie.

MB: Z jakimi nadziejami będziesz sta-
wał na starcie kolejnych wyścigów i ja-
kie cele sportowe stawiasz sobie w naj-
bliższym czasie?
RP: Zawsze chcę iść do przodu, rozwi-
jać się. Na wyścig zawsze trzeba jechać 
z zamiarem zwycięstwa. Nie zawsze się 
udaje, ale mając silną wiarę w to, że mo-
żesz wygrać – w końcu to osiągniesz.

Roman Pietruszka, utytułowany zawod-
nik polskiej sceny maratonów MTB, 
świetnie znany w  peletonie kolarskim, 
obecnie czołowy zawodnik drużyny 
Subaru PrinzWear MTB Team udzielił 
odpowiedzi na kilka pytań dotyczących 
jego przygotowań i planach w obecnym 
sezonie.

Monika Brożek: Sezon 2011 to twój 
pierwszy w barwach Subaru PrinzWear 
MTB Team. Jak oceniasz warunki i at-
mosferę w drużynie?
Roman Pietruszka: Znamy się prak-
tycznie od lat, więc z aklimatyzacją nie 
było oczywiście żadnych problemów. 
Łączy nas jedno miasto – Kraków, jedna 
pasja – dobra zabawa na rowerach oraz 
pozytywne nastawienie do życia. Dru-
żyna jest mocno zintegrowana, byle tak 
dalej! 

MB: Twoja obecność w drużynie stano-
wi niewątpliwie duże wsparcie w walce 
o  czołowe lokaty klasyfikacji drużyno-
wych. Jak przygotowywałeś się do sezo-
nu i jak oceniasz swoją obecną dyspozy-
cję?
RP: Do sezonu przygotowywałem się 
mniej więcej podobnie jak przed sezo-
nami, które były dotychczas dla mnie 
najmocniejsze. Zrezygnowałem z zagra-
nicznych zgrupowań, poszedłem w myśl 
starej prawdy, że stal hartuje się w niskich 
temperaturach. Godziny marszobiegów 
w  śniegu po pas oraz rower w  prawie 
każdych warunkach pogodowych – to 
był mój podstawowy trening okresu zi-
mowego. Marzec i   kwiecień były zaś 
miesiącami z  naciskiem na stricte tre-
ningi kolarskie – czyli rzeźnia treningo-
wa na rowerze szosowym. Z dyspozycji 
jestem zadowolony, choć oczywiście ni-
gdy nie można spoczywać na laurach – 
człowiek zawsze ma większe możliwości 
– to kwestia tego, aby odpowiednio upo-
rządkować swoje życie i zoptymalizować 
trening, sen i życie prywatne. 

tekst: Monika Brożek
zdjęcia: Michał Jemioło, Wojciech Zając

MB: Przed kilkoma laty trenowałeś 
pod okiem utytułowanego zawodnika 
Pawła Urbańczyka. Czy nadal korzy-
stasz z  porad profesjonalnych trene-
rów?
RP: Paweł dużo mi pomógł w trenin-
gu – poznałem tzw. reżim treningowy. 
Z jego porad korzystałem w 2007 roku 
i elementy tej wiedzy wykorzystuję do 
dziś. Staram się zawsze słuchać mą-
drzejszych i  bardziej doświadczonych 
kolarzy. Cenne wskazówki zapamiętu-
ję i wykorzystuję.

MB: W ubiegłym roku uległa zmianie 
Twoja sytuacja życiowa. Skończyłeś 
studia, obroniłeś pracę magisterską 
i wszedłeś w dorosłe życie. Czy wpłynę-
ło to na sposób twoich przygotowań do 
sezonu?
RP: Praktycznie nie wpłynęło. Pracę 
i życie prywatne w dalszym ciągu sta-
ram się w  jakimś stopniu podporząd-
kować treningom. Z nałogu ciężko się 
wydostać. 

MB: Jak oceniasz swoje dotychczaso-
we starty w  tym sezonie? Czy możesz 
już mówić o  jakiś sukcesach? Zauwa-
żyliśmy też, że radzisz sobie świetnie 
nie tylko na rowerze górskim, ale i na 
szosowym. Czy zamierzasz dalej star-
tować w wyścigach szosowych, a może 
całkiem przesiąść się na tę dyscyplinę 
kolarstwa?
RP: W  tym sezonie zwyciężyłem już 
w  kilku wyścigach – wszystkie na 
szosie. Nie ukrywam, że radość była 
ogromna – to naprawdę coś wielkiego 
unieść ręce w geście triumfu w tej dys-
cyplinie kolarskiej, nawet jeśli to tylko 
wyścig amatorski.
Zdecydowanie zamierzam dalej star-
tować na szosie! To dla mnie wciąż 
coś nowego. W  kolarstwie górskim 
przejechałem do tej pory ponad 100 
wyścigów, odniosłem kilkanaście 
zwycięstw. Na szosie przez ostatnie 
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To musi wciągać!
Mistrz skoków - w rajdach 
samochodowych

Adam Małysz znów zakłada kask. Teraz nie skoczka, lecz kierowcy 
rajdowego! Jeszcze zanim ogłosił, że kończy ze skakaniem, już zaczął 
trenować w  nowej roli. Choć ciągle w  tajemnicy - media pełne były 
spekulacji o  przyszłych planach Adama Małysza w  nowej dyscyplinie 
sportu – za kierownicą samochodu rajdowego. 

ecz nikt dotąd nie mógł obej-
rzeć, jak mistrz skoków szykuje 
się do udziału w najdłuższym 

i najbardziej wyczerpującym rajdzie sa-
mochodowym – Dakarze. Korzystamy 
z okazji, by porozmawiać o nowych wy-
zwaniach, jakie pociągają „Orła z Wisły”.

- Czy w Polsce trudno jest być sławnym?
- Nigdy nie byłem żądny sławy. To miłe, 
gdy ludzie mnie rozpoznają, ale zdarzają 

wywiad tekst: Jacek Pieśniewski
zdjęcia: Jerzy Dyszy, Jacek Pieśniewski

L
się sytuacje uciążliwe i wtedy to przesta-
je być miłe. Sportowcowi, który chce się 
realizować, sława wcale nie pomaga. Na-
wet nie boję się powiedzieć, że przeszka-
dza, bo dochodzą „uboczne” elementy, 
którym trzeba sprostać, a które są stre-
sujące - wymagania nie tylko mediów, 
ale i kibiców. To nie jest takie proste. Ja 
się raczej przed tym broniłem, w pewien 
sposób mi to przeszkadzało. Zabierało 
mi część czasu i prywatności, którą sobie 

www.plejady.subaru.pl



tekst: Jacek Pieśniewski
zdjęcia: Jerzy Dyszy, Jacek Pieśniewski
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cenię. Tego nie chciałem. Ale są osoby, 
które ze sławą lepiej sobie radzą. 
Z drugiej strony, w dzisiejszych czasach, 
kiedy pieniądze odgrywają tak dużą rolę 
w  sporcie, człowiek który nie zdobył 
jakiegoś rozgłosu, sławy, nie osiągnął 
czegoś - nie ma większych szans, nie 
przebije się tak szybko. Sponsorzy, gaże 
– to wszystko będzie trudniejsze do zdo-
bycia. Więc jednak sława jest potrzebna.

- Czy teraz, po upływie paru miesięcy 
od zakończenia kariery skoczka, zyskał 
Pan nieco swobody? Czy nadal przycią-
ga Pan tak wielką jak poprzednio cieka-
wość mediów i kibiców?
- Ciągle jest duże zainteresowanie moją 
osobą. Teraz to akurat plus, bo zakoń-
czyłem jeden etap swojego życia, chcę 
rozpocząć inny i  jest mi łatwiej, jest 
większe zainteresowanie mediów i spon-
sorów tym wszystkim co robimy. 

- Z pewnością kibiców przy trasie rajdów 
terenowych, zwłaszcza rozgrywanych 
w egzotycznych rejonach świata, jak Da-
kar, szczególnie polskich kibiców, będzie 
niewielu. Czy to będzie Panu przeszka-
dzać?
- Myślę, że nie. I wierzę, że przynajmniej 
niektórzy z tych kibiców, którzy byli ze 
mną na dobre i na złe w skokach teraz też 
będą mi wiernie towarzyszyć, będą śle-
dzić naszą jazdę, wyniki, jak nam idzie. 

Część na pewno przestanie się intereso-
wać, bo nie ma zamiłowania do moto-
ryzacji. Tak samo było w skokach  - nie 
każdy w  Polsce był ekspertem. A  teraz 

mamy ich 95%, począwszy od małych 
dzieci po osoby w  podeszłym wieku. 
To cieszy. I mam nadzieję, że uda mi się 
wielu zarazić także sportem samocho-
dowym. 

„Moim mottem 
i celem życiowym było 

zawsze robić to, co 
sprawia wielką frajdę, 

przyjemność.”

Moim mottem i  celem życiowym było 
zawsze robić to, co sprawia wielką frajdę, 
przyjemność. Nie chciałbym robić cze-
goś, co jest obowiązkiem, w czym bym 
się męczył.

- A jazda samochodem Pana nie męczy? 
- Jak po zawodach wracaliśmy, to sam 
chciałem prowadzić. Siedząc z tyłu i tak 
nigdy nie mogłem zasnąć. Męczyłem się. 
A za kierownicą – zupełnie inaczej. Na-
wet gdy byłem zmęczony to i tak wsia-
dałem, żeby prowadzić, bo sprawiało mi 
to przyjemność. Może stąd też dziś za-
interesowanie sportem samochodowym 
i pomysł, żeby startować w Dakarze. 

- Niedawno odebrał Pan z salonu nowe-
go WRX STI. Co przekonało Pana do 
tego samochodu? 
- W  zeszłym roku żona sprzedała sa-
mochód i  jeździła moim. Mnie prawie 
całą zimę nie było w domu i samocho-
du nie potrzebowałem. Teraz zaczęły się 
podróże, wyjazdy na treningi w  różne 
miejsca w Polsce, spotkania za sponso-
rami. Któreś z  nas zostałoby bez auta. 
Potrzebowałem dobrego samochodu za 
przystępną cenę a  jednocześnie takie-
go, który sprawiłby mi wielką radość 

wywiad
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Zanim Małysz wyruszy na Dakar

Przede wszystkim, potrzebne jest rozbudowanie i wzmocnienie mięśni górnej połowy ciała, 
tzw. obręczy barkowej. To tworzące ją mięśnie są przede wszystkim potrzebne kierowcy 
wyczynowemu, a skoczkom – nie. W przygotowania zaangażowany jest fizjolog. 

Ponadto Adam Małysz musi mieć odpowiednią licencję kierowcy wyczynowego, uprawniającą 
do uczestnictwa w zawodach. W rajdach terenowych można startować z licencją RCC. Małysz 
ma ją otrzymać w czerwcu, co pozwoli zgłosić się zarówno do udziału w przyszłorocznym 
Dakarze (zgłoszenia przyjmowane są na ok. 6 miesięcy przed imprezą),  jak też np. w Rajdzie 
Faraonów, który zostanie rozegrany w Egipcie w październiku tego roku. Mógłby to być 
świetny trening przed startem w Ameryce Południowej.
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nie byłoby korzystne. Człowiek, który 
jest cały czas w  ruchu, na walizkach, 
cały czas jeździ, nie zagrzeje sobie 
miejsca. 

- Tylko czy na pewno sport samocho-
dowy jest sportem? Kiedy w 2008 roku 
Robert Kubica zwyciężył w  plebiscycie 
„Przeglądu Sportowego” na sportowca 
roku, pojawiły się komentarze, w  któ-
rych powątpiewano, czy kierowca wy-
czynowy może stanąć obok „prawdzi-
wych” sportowców.
- Właśnie zacząłem przygotowania fi-
zyczne, niezbędne w cyklu przygotowań 
do Dakaru. To bardzo wyczerpujący 
sport. Powiem więcej, w  niewielu dys-
cyplinach trzeba być tak uniwersalnym. 
W przypadku Roberta może akurat bar-
dziej chodziło o osiągnięcia. Zarzucano, 
że był najpopularniejszy, a nie najlepszy, 
bo przecież nie wygrał F1 (był to najlep-
szy sezon Polaka, z  jedynym jak dotąd 
zwycięstwem w  GP Kanady, notabene 
w  rok po poważnym wypadku na tym 
torze i zakończony najwyższą, 4. lokatą 
w całym sezonie – red.). Wiem to po so-
bie, bo też mi to zarzucano w 2003 roku, 
a potem, jeszcze w tym samym roku dwa 
razy wygrałem na Mistrzostwach Świa-
ta, zdobyłem Puchar Świata i wszystkie 
spekulacje ucichły. Jeśli ktoś pomyślał 
o sporcie samochodowym, że to nie jest 
sport, to w ogóle nie ma o tym pojęcia. 

z jazdy. A STI to praktycznie samochód 
rajdowy, tylko w wersji do jazdy na co 
dzień. To jeden z  tych nielicznych sa-
mochodów, które zawsze towarzyszyły 
sportowi motorowemu. Przyjemność 
z  jazdy nim jest ogromna i  to był naj-
ważniejszy argument. Prowadzi się go 
naprawdę wyśmienicie.

- W marcu w jednym z wywiadów po-
wiedział Pan, że „trudniej będzie na 
wiosnę, kiedy wszystko się skończy, albo 
w maju” gdy zaczynał Pan treningi do 
następnego sezonu. Jest trudniej?
- Nie. Wręcz nie miałem czasu, żeby to 
poczuć. Dlatego podjąłem tę decyzję, 
żeby pójść w coś nowego. Trochę się tego 
bałem, że przyjdzie taki moment, w któ-
rym nie będę wiedział, co mam ze sobą 
zrobić. Bo wcześniej cały czas byłem 
w ruchu, cały czas byłem sportowcem. 
Chyba dlatego ta decyzja, żeby przygoto-
wać się do Dakaru i w nim wystartować, 
to był jeden z celów i chęć zdobycia ko-
lejnego, dążenia do niego - tak jak było 
w skokach. To wszystko nie przyszło ła-
two. Dużo zastanawiałem się, czy pójść 
tą drogą, czy nie. Przeważyły marzenia, 
przeważyło to, że jest to sport, a ja – co 
wiele razy już mówiłem – nie wyobra-
żam sobie  siebie w roli celebryty, który 
miałby jeździć po imprezach i  otwie-
rać szkoły, boiska czy hale, bo takich 

propozycji dostaję teraz strasznie dużo. 
A ja całe życie byłem sportowcem. Od 
6. roku życia uprawiałem różne sporty, 

grałem w  piłkę nożną i  w  siatkówkę, 
choć one były tylko uzupełnieniem, bo 
koncentrowałem się na skokach. Ale te 
sporty wiele mi dały i  wiele pomogły. 
Nie wyobrażałem sobie, że mógłbym to 
teraz zmienić. 
Pewnie jest to w dużym stopniu obcią-
żeniem dla rodziny i  pozostanie jakiś 
niedosyt u  żony i  córki, że nie będzie 
mnie w domu na co dzień, ale wiem do-
skonale, że gdybym został dłużej, to też 

„Jak człowiek wierzy 
głęboko, stara się i chce, 

jest duża szansa, że 
będzie dobrze.”

wywiad
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Rafał Marton (pilot Małysza) o planach startów

- Media sporo spekulowały o tym, gdzie przed startem w Dakarze załoga Małysz – Marton 
pojawi się, by zbierać doświadczenia. Czy ten plan udało się już ułożyć?
- Plan ciągle nie jest ostatecznie potwierdzony, ani przez naszych sponsorów ani przez zespół 
sportowy. Jest to projekt i na pewno będzie jeszcze ulegał zmianom. Najważniejsze jest to, że 
bardzo aktywnie trenujemy wszystkie elementy potrzebne do startu w Dakarze: podstawy 
jazdy samochodem, jazdę w terenie, wytrzymałość, nawigowanie. Myślę, że niedługo, jak 
dojdziemy do ładu z naszymi samochodami rajdowymi, zorientujemy się, w którym rajdzie 
będziemy mogli wystartować. 

- Czy będzie można was zobaczyć na trasie którejś z imprez terenowych w Polsce?
- Rozmawiamy o tym z organizatorami różnych wydarzeń, ale nic jeszcze nie jest przesądzone.
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- Kiedy zrodziło się to marzenie o spo-
rcie samochodowym? W  sumie bli-
sko miał Pan nie tylko do skoczni, ale 
i mógł Pan podziwiać kierowców bio-
rących udział w  Rajdzie Wisły, kiedy 
się jeszcze odbywał. Wisła była jego 
bazą. Kibicował Pan wtedy zawodni-
kom?
- Ooo, wiele razy! Często oglądałem, 
jeszcze jak jeździł Bublewicz. Oglądało 
się... Rajd przebiegał wtedy przez Za-
meczek i Kubalonką w dół... No i bar-
dzo, bardzo wielu kierowców pochodzi 
z południa Polski (np. Wojtek Chuchała, 
kierowca L-SPRT z Bielska – red.). Poza 
tym, byłem jak każde dziecko, każdy 
chłopak: kiedy wyrasta z zabawy grze-
chotkami, to bierze się za samochodzi-
ki. I każdy chłopak marzy, żeby być jak 
nie strażakiem, to rajdowcem... Mnie 
na przykład od 10 lat pasjonuje jazda 
w  terenie. Zawsze chciałem zbudować 

samochód, którym – nie jak SUV, tyl-
ko szlakami utwardzonymi – mógł-
bym poruszać się po górach. Kiedy 
pojawiły się quady, to kupiłem quada 
i też nim jeździłem. Na początku mia-
łem Grizzliego (Yamahę – red.), teraz 
też – siedemsetkę (z najpotężniejszym 
w  tym modelu silnikiem o  pojemno-
ści 686 cm3 – red.) - i  jeszcze Raptora 
(sportowy quad Yamahy – red.), bar-
dziej sportowego. A  potem sprowa-
dziłem od znajomego ze Stanów Jeepa 
i  zacząłem go przebudowywać, żeby 
poczuć tę przygodę. I  strasznie mnie 
to wciągnęło. A  potem zrodziła się 
propozycja, żeby przystąpić do RMF 
Caroline Team. No i  chodziło mi to 
cały czas po głowie. Decyzję o zakoń-
czeniu kariery skoczka podjąłem już 
dość dawno, bo dwa lata temu. Tylko 
nie ogłaszałem tego publicznie, że to 
będzie akurat za te dwa lata. Gdybym 

zrobił inaczej, to byłoby utrudnie-
niem, bo wszyscy by się ciągle o to do-
pytywali, a ja chciałem się skoncentro-
wać na tym, co robiłem wtedy. 

- Jazda quadem w terenie grozi kontu-
zją. Czy jako sportowiec na mistrzow-
skim poziomie nie bał się Pan podejmo-
wać nie związanego ze swoją dyscypliną 
ryzyka? Taka forma rozrywki czasem 
źle się kończy. Zobaczmy konsekwen-
cje wypadku Roberta Kubicy, kiedy dla 
przyjemności startował w  innej dyscy-
plinie niż ta, którą uprawiał. 
- Robert w sumie pozostał przy tej sa-
mej dyscyplinie, sporcie samochodo-
wym... To trudno porównać. Nigdy nie 
będę tak doskonałym kierowcą. On 
tym żyje. Ja dotąd traktowałem te spra-
wy turystycznie. Teraz postanowiłem, 
że wystartuję w  rajdzie Dakar, ale nie 
wymagam od siebie cudów. Doświad-
czenia trzeba nabierać z czasem. I nigdy 
nie będę go miał tyle, ile ma Robert. Na 
razie się szkolę, trenuję.

- Jest takie powiedzenie: „jak się nie 
przewrócisz, to się nie nauczysz”...
- ...i nie podniesiesz.

- I pewnie każdy, kto korzystał z pomocy 
instruktora do nauki jazdy na nartach 
to słyszał. Były już jakieś „wywrotki” 
podczas treningów?
- Nie, odpukać nie było. Były takie 
momenty, że adrenalina podskoczyła 

wywiad
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mocno. Człowiek cały czas się uczy. 
W skokach było tak samo. I też uczyłem 
się do samego końca.

- Czy czuje Pan, jakie predyspozycje 
niezbędne dotąd skoczkowi mogą przy-
dać się także podczas szybkiej jazdy sa-
mochodem?
- Myślę, że skoki i  wyczynowa jazda 
samochodem mają wiele wspólnego. 
Obie dyscypliny to sporty ekstremalne, 
podejmuje się jakieś ryzyko. Jeśli cho-
dzi o skoczków, to naszą mocną stroną 
jest refleks. Bo i Janne Ahonen startuje 
w  wyścigach dragsterów (najszybszej 
i  najmocniejszej kategorii Top Fuell – 
red.), ponieważ ma niesamowity refleks, 
i  Swen Hannawald ściga się na torach 
(w wyścigach ADAC GT Masters, w tym 
roku w  Corvettcie – red.). Wielu spor-
towców z dyscyplin zimowych uprawia 
sporty samochodowe. Luc Alphand był 
znakomitym zjazdowcem, a potem wie-
lokrotnie wystartował w rajdzie Dakar 
i  jeździł w  wyścigach. Mnie to moty-
wuje, bo widzę, że oni sobie świetnie 
dają radę. Przydatnych cech na pewno 
jest dużo. W pewnym sensie to nie jest 
pytanie dla mnie, bo jestem dopiero 
początkującym kierowcą. Dopiero za-
czynam przygodę ze sportem samo-
chodowym. Może Rafał (Marton, pilot 
Adama Małysza – red.) mógłby powie-
dzieć, jakie są moje plusy, jakie minusy, 
co jest dobre, co bardzo dobre, a co do 
dużego nadrobienia, bo on jest moim 
nauczycielem. Te dyscypliny mają też 
dużo wspólnego choćby przez to, że 
wiele zależy od sprzętu. 

- Naprawdę? Podczas zawodów w sko-
kach w  zasadzie nie widywaliśmy 
„awarii”. A nawet jak pęknie gumka od 
gogli, to skok można oddać. Sam Pan to 
pokazał. A  w  sporcie samochodowym 
usterek jest mnóstwo. Czy to nie jest 
deprymujące, że od zawodnika zależy 
mniej?

- Porównanie z goglami nie jest najlep-
sze. To trochę tak, jakby Pan jechał nocą 
z jednym światłem. Tak też się da poje-
chać, tylko będzie trudniej. Nawet bez 
okularów da się skoczyć. Oczy by szczy-
pały i  łzawiły, byłoby bardziej niebez-
piecznie, ale dałoby się. Porównałbym 
taką sytuację raczej z defektem zapięcia, 
a  to poważna sprawa. Czasem można 
wylądować. Uszkodzonym autem też 
można się zatrzymać. A  jak zerwie się 
sznurek w  wiązaniu, to można fatalnie 
upaść, koziołkować i połamać się. Oczy-
wiście, wszystko idzie do przodu. Samo-
chody też są coraz bardziej wytrzymałe. 
Kiedyś wiązania były takie, że narta 
odpadała co trzeciemu zawodnikowi. 
Teraz też są coraz pewniejsze i bardziej 
bezpieczne. To też jest wspólne w  tych 
dyscyplinach.

- Są też i znaczne różnice. Rywalizacja, 
zwłaszcza w  rajdach terenowych, wy-
maga nieraz wielogodzinnej koncentra-
cji. W  skokach tak długa koncentracja 
nie jest potrzebna.
- Jest to jedno z  większych utrudnień. 
Ale to dotyczy każdego zawodnika, któ-
ry jedzie w takim rajdzie jak Dakar. Tam 
jeżdżą przecież nie tylko zawodowcy, 
którzy chcą się ścigać i  wygrywać, ale 
jedzie wielu poszukiwaczy przygód czy 
biznesmenów, którym zależy, żeby do-
jechać. I też sobie jakoś z tym dają radę. 
Czyli można się tego nauczyć. Zresztą 
Alphand też się nauczył, bo po paru la-
tach startów w końcu wygrał, wcześniej 
był drugi. To wszystko jest przede mną. 
Jego wypowiedzi i komentarze do mojej 
decyzji tylko podniosły mnie na duchu 
i mogę mu tylko za to podziękować. 

- Co jest przyjemniejsze: daleko polecieć 
czy szybko pojechać?
- To bardzo trudne pytanie. Przyjem-
ność z dalekiego skoku jest niesamowita. 
Człowiek czuje się bardzo swobodnie. 
Jak ptak. W samochodzie jest adrenalina. 

I to pociąga. W skokach ona też oczywi-
ście jest, choć nie myśli się o ryzyku.

- Jest Pan gotowy na to, żeby zapłacić 
frycowe za bycie nowicjuszem?
- Jakieś prognozy można mieć, ale 
i  zdrowy rozsądek trzeba zachować. 
Trudno mi powiedzieć, jak będę jeździł. 
Przecież jeszcze nigdzie nie wystartowa-
łem, w  żadnych zawodach. Ale wiem, 
że byli przede mną inni sportowcy, jak 
Alphand, który przestał startować tylko 
dlatego, że po upadku na motocyklu le-
karze mu zabronili. Ale widać jaki on jest 
konsekwentny, bo teraz żegluje. To jest 
dla mnie przykład postawy sportowca, 
człowieka, który nigdy nie rezygnuje. To 
jest jego życie. Od małego uprawiał sport 
i nie boi się wyzwań. Nie boi się ryzyka, 
że coś mu nie wyjdzie, bo jak człowiek 
wierzy głęboko, stara się i chce, jest duża 
szansa, że będzie dobrze. 

- Mimo to Alphand w jednym z wywia-
dów tak wspominał swój pierwszy start 
w  Dakarze: „Było potwornie ciężko, to 
był wielki zawód”. 
- Tak zapamiętał pierwszy start, ale po-
tem wystartował jeszcze 10 razy! Czyli, 
jak się raz wystartuje, to widać wciąga. 

- Dziękuję za rozmowę i mogę obiecać, 
że tak jak przy każdym skoku, będzie-
my trzymać za Pana kciuki przy każ-
dym starcie.
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nowości

Profesjonalne narzędzie
w modnym opakowaniu

Subaru XV jest SUV-em wywodzącym się z linii modelu Impreza. Wraz z debiutem Imprezy nowej generacji, o którym 
piszemy obok, powstało też nowe, koncepcyjne Subaru XV - zaprezentowano go podczas Salonu Samochodowego 
w Szanghaju, obywającego się równolegle z wystawą w Nowym Jorku.

owego "XV Concept" skon-
figurowano w  ten sposób, by 
połączyć praktyczność samo-

chodu klasy crossover z  niewątpliwie 
atrakcyjną i modną formą zewnętrzną. 
Nie da się oczywiście ukryć, że podsta-
wą dla XV jest Impreza nowej generacji 
w wersji hatchback. Liczba wprowadzo-
nych zmian stylistycznych obiektyw-
nie nie jest wielka: bardziej agresywna 
forma zderzaków, czarne plastikowe 
nakładki na nadkola, relingi dachowe 
oraz znaczne podwyższenie zawieszenia 
i użycie 19-calowych obręczy o szczegól-
nym kroju. Nie można się jednak oprzeć 
wrażeniu, że proporcje nowej Imprezy 
hatchback dobierano właśnie pod kątem 
SUVa o nazwie XV. Powiedzmy nawet 

N wprost – auto wygląda w tej wersji chy-
ba lepiej niż jako zwykły hatchback. Być 
może odgrywa tu rolę schemat kolory-
styczny egzemplarza przedstawionego 
w  Szanghaju – żółto-zielony lakier sy-
gnałowy i czarne dodatki bardzo pod-
kreślają i tak wyraziste linie samochodu. 

W  to, że XV będzie praktycznym sa-
mochodem klasy SUV (czyli pojazdem 
sportowo-użytkowym) nie można wąt-
pić. Znaczny prześwit i  symetryczny 
napęd wszystkich kół przyniosą niezłe 
własności terenowe, natomiast obszerna 
jak na auto o długości niecałych 4,5 me-
tra kabina pozwoli na wygodne, a nawet 
komfortowe podróżowanie i  z  przo-
du i  na tylnych siedzeniach. Dla auta 

przeznaczono układ napędowy składa-
jący się z wolnossącego, dwulitrowego 
silnika SUBARU BOXER i bezstopnio-
wej automatycznej skrzyni biegów Line-
artronic (CVT).
 
W  koncepcyjnym pojeździe przedsta-
wionym w  Szanghaju wiele uwagi po-
święcono wykończeniu i  wyposażeniu 
wnętrza. Materiałem tapicerskim jest 
szlachetna, biało-srebrna skóra z  zie-
lono-żółtymi wypustkami. Tablica 
przyrządów ma formę zbliżoną do tej 
w  seryjnych Imprezach nowej gene-
racji, ale zegary i  panel centralny to 
świecące na niebiesko elektroniczne 
wyświetlacze z funkcjami dotykowymi 
zamiast tradycyjnych przełączników. 
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Wszystkie funkcje elektroniki – nawi-
gacja, audio i  wskaźniki systemów sa-
mochodu - ukazują się na połączonym 
wyświetlaczu LCD. Pomiędzy zegarami 
natomiast pojawia się obraz z kamer ste-
reoskopowego systemu EyeSight, uła-
twiającego kierowcy obserwację drogi 
w warunkach złej widoczności. EyeSi-
ght analizuje sytuację na drodze przed 
samochodem, dostarczając dane dla 
aktywnego tempomatu z funkcjami za-
bezpieczenia przed kolizją oraz dla sys-
temów kontroli utrzymania pasa ruchu.

Nowy XV ma realizować koncepcję sty-
listyczną i użytkową o nazwie „Protren”, 
łączącą określenia „profesjonalne narzę-
dzie” i „projekt trendy”. Tak jak w przy-
padku innych aut określanych jako cros-
sovery lub SUV-y, chodzi o połączenie 
maksymalnie atrakcyjnej formy funkcji 
użytkowych i rekreacyjnych, co jak się 
wydaje, zrealizowano z sukcesem.



rezentacja nowego mode-
lu Subaru na ważnej wy-
stawie amerykańskiej nie 

powinna dziwić – ten rynek jest od 
lat najbardziej istotny dla koncernu 
spod znaku Plejad, pod względem 
sprzedaży być może bardziej istotny 
od samej Japonii. Europa plasuje się 
pod tym względem co najwyżej na 
trzecim miejscu. A jednak... przeglą-
dając zdjęcia i analizując specyfikację 
auta pokazanego w  Nowym Jorku 
odnosimy wrażenie, że model ten już 
znamy. Nie, nie jeździliśmy nim, ale 
mimo wszystko coś nam przypomi-
na. Być może nawet pisaliśmy o nim 
w „Plejadach”? 
I rzeczywiście, wracając do poprzed-
niego numeru naszego pisma stwier-
dzimy z  łatwością, że przedstawiona 
tam Impreza Concept pokazana nie-
dawno podczas genewskiego salo-
nu motoryzacyjnego, jest właściwie 
taka sama jak debiutujący w USA, już 
„jeżdżący”, model roku 2012. Dlacze-
go oficjalna premiera nie nastąpiła 
w  Genewie? Można się tylko domy-
ślać, że ze względów prestiżowych 
ten uroczysty moment zarezerwo-
wano dla najważniejszego rynku, na 
którym sprzedaż ma być największa. 
Ale w niczym to nie przeszkadza, by 
wstępnie przymierzyć się do auta, 
które za jakiś czas w bardzo podobnej 
formie, trafi także do polskich salo-
nów Subaru.
Zewnętrzną stylistykę nowej Im-
prezy poznaliśmy już przy okazji 

Nowa Impreza
już nadchodzi!
Podczas nowojorskiego Salonu Samochodowego, który odbył się w drugiej 
połowie kwietnia, zaprezentowano nową Imprezę w specyfikacji na rynek 
USA. Auto wystąpiło oficjalnie jako „model roku 2012”. 

P wspomnianej prezentacji Imprezy 
Concept – jej linie są ostrzejsze i bar-
dziej dynamiczne niż w poprzedniej 
wersji. Wersja koncepcyjna mia-
ła o  wiele większe wloty powietrza 
w dolnej części zderzaka niż pokaza-
ne w samochodach seryjnych, ale styl 
przedniej części obu aut jest podob-
ny. Z tyłu wersja produkcyjna wydaje 
się bardziej spokojna, ale może wła-
śnie dzięki temu stylizacja auta jest 
całkiem spójna. 

Warto na wstępie powiedzieć, że 
nowa wersja Imprezy nie jest tyl-
ko powierzchowną restylizacją po-
przedniego modelu. Subaru bardzo 
uważnie wsłuchało się w  sugestie 
swoich klientów i doszło do wniosku, 
że prócz unowocześnienia wyglą-
du zewnętrznego potrzebne są tak-
że, dla poprawy ergonomii, pewne 
istotne zmiany konstrukcyjne. Nie 
chodziło jednak o  to, by budować 
zupełnie inny, większy samochód. 
Zatem długość auta (wynosi ona 4415 
mm dla wersji hatchback i 4580 mm 
dla sedana) i  szerokość  (1740 mm) 
pozostawiono bez zmian, natomiast 
zwiększono o ok. 25 mm rozstaw osi 
(do 2654 mm). Dzięki temu długość 
wnętrza kabiny wzrosła o  bardzo 
istotne 20 mm, jednak nie poprze-
stano na tym. Zmiana konstrukcji 
drzwi pozwoliła na wygospodarowa-
nie dodatkowych 17 mm na najważ-
niejszym poziomie – tam gdzie znaj-
dują się łokcie kierowcy i pasażerów. 

nowości
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Postanowiono też „optycznie” 
zwiększyć przestrzeń w  kabinie, 
a  dokonano tego przesuwając dol-
ne mocowanie  przednich słupków 
do przodu o  całe 200 milimetrów, 
co spowodowało, że przednia szyba 
jest bardziej pochylona. Towarzyszy 
temu obniżenie górnej powierzchni 
tablicy przyrządów – kierowca i pa-
sażer mają teraz przed sobą o wiele 
więcej „powietrza”, a  widoczność 
drogi jest również lepsza, gdyż 
w przedniej części przednich drzwi 
pojawiło się dodatkowe okienko, 
a sam słupek „A” jest cieńszy. 
Istotne zmiany pojawiły się też 
w tylnej części samochodu. W wer-
sji hatchback przedłużono linię 
dachu, a  więc szyba piątych drzwi 

ustawiona jest teraz bardziej pio-
nowo. Nadwozie przybrało  formę 
zbliżoną do „sportowego kombi” 
- gdyby nową Imprezę hatchback 
nazwano w  ten sposób, nie budzi-
łoby to zdziwienia. Z  kolei w  bar-
dziej popularnym w  USA sedanie 
zupełnie zmieniono kształt tylnego 
słupka, również prowadząc jego li-
nię bardziej ku tyłowi. Całkowitą 
wysokość samochodu zmniejszo-
no nieznacznie, ale w  sumie Im-
preza w  tej wersji przybrała formę 
dynamicznego, sportowego coupe. 
Pamiętajmy jednak, że pokrywa 
bagażnika, który dzięki jego pod-
wyższeniu i  „wyprostowaniu” tyl-
nej ściany znacznie, bo aż do 460 
litrów zwiększył swą pojemność, 

nie unosi się tu wraz z tylną szybą. 
To rozwiązanie zarezerwowano dla 
hatchbacka, którego krótszy bagaż-
nik ma pojemność do 380 l. 

Pod względem mechanicznym 
nowa Impreza w  wielu punktach 
nie różni się od poprzedniej wer-
sji. Układ napędowy, co oczywiste, 
wykorzystuje nadal czerocylindro-
wą jednostkę napędową SUBARU 
BOXER wraz z  napędem Symme-
trical AWD. Przednie zawieszenie 
to kolumny MacPhersona, tylne 
zaś to znane rozwiązanie z dwoma 
poprzecznymi wahaczami z  każdej 
strony, mocowanymi do zwartej 
ramy pomocniczej.
Na rynek USA anonsowany jest na 

nowości
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Na rynku USA, a  być może także 
w  Europie, Subaru w  specyficzny 
sposób stara się odejść od opinii 
producenta samochodów wyłącz-
nie sportowych i „surowych w od-
biorze”, przekonując jednak, że są 
to auta dynamiczne, ale też bez-
pieczne i  znakomicie się prowa-
dzące. Dynamicznym elementem 
obrazu Imprezy ma być jej wygląd 
zewnętrzny, a  także wynikające 
z  zalet układu napędowego wy-
jątkowe własności jezdne i  idące 
za tym bezpieczeństwo czynne 
oraz bierne. Z drugiej jednak stro-
ny podkreślane są rozwiązania 
techniczne, które powodują, że 
jazda Imprezą będzie przyjemna 
i  komfortowa. Dotyczy to zarów-
no „przyjaznej” charakterystyki 
zawieszenia jak i  dobrego wykoń-
czenia, zastosowania w  kabinie 
szlachetnych materiałów oraz sze-
rokiej oferty wyposażenia. Inte-
resujące, czym zaskoczy nas Sub-
aru przedstawiając nową Imprezę 
w wersji  europejskiej…

razie jeden tylko wolnossący silnik 
benzynowy 2.0 dm3, o mocy maksy-
malnej 143 KM, co jest dla Amery-
kanów sporą zmianą – poprzednio 
w wolnossącej Imprezie na tamtym 
rynku stosowano czterocylindro-
wy silnik o pojemności 2.5 dm3. Ta 
nowa, dwulitrowa jednostka jest 
czytelnikom „Plejad” również do-
brze znana – to silnik trzeciej gene-
racji, z rodziny FB, który w Europie 
pojawił się już pod maską odnowio-
nego Forestera. Zmniejszenie po-
jemności skokowej silnika w samo-
chodzie  przeznaczonym na rynek 
USA może wydawać się dziwne, ale 
jest to krok wpisujący się w  obec-
ne tendencje. Impreza dla tam-
tych nabywców uchodzi za pojazd 
ekonomiczny, a  więc zastosowanie 
w  nim właśnie ekonomicznego sil-
nika, który jednak zapewnia roz-
sądne osiągi, może tylko podnieść 
prestiż firmy. W  folderze Imprezy 
znajdziemy interesującą informację 
– mimo iż zbiornik paliwa mieści 
teraz zaledwie 55 litrów, Imprezą 

z CVT można dojechać bez tanko-
wania z San Francisco do Las Vegas! 
Amerykanie dostaną w  Imprezie 
do wyboru dwie skrzynie biegów 
– pięciobiegową manualną z  kla-
sycznym centralnym mechani-
zmem różnicowym i wiskotycznym 
sprzęgłem zwiększającym jego tar-
cie wewnętrzne oraz skrzynię CVT 
(bezstopniową) kolejnej generacji. 
Subaru utrzymuje, że nowa wersja 
przekładni CVT pracuje jeszcze 
płynniej i  z  mniejszymi oporami 
niż poprzednia, oferując nadal naj-
większą rozpiętość przełożeń w ka-
tegorii skrzyń bezstopniowych. 
W rezultacie, właśnie z tą przekład-
nią, Amerykanie mają otrzymać 
najbardziej ekonomiczny samochód 
4x4 jaki pojawił się kiedykolwiek na 
tamtym rynku. Układ AWD w tym 
przypadku wykorzystuje zamiast 
centralnego mechanizmu różnico-
wego sprzęgło elektromagnetyczne, 
które inteligentnie kieruje napęd 
także na koła tylne, wtedy gdy wy-
maga tego sytuacja drogowa. 
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rzy razy prędkość
Zanim wyjedziemy w  dro-
gę wiodącą nas ku wspólne-

mu bezpieczeństwu - musimy zdać 
sobie sprawę z absolutnych podstaw 
rządzących poruszaniem się poza 
terenem zabudowanym. Ba! Musi-
my to przyjąć z  dobrodziejstwem 
inwentarza i  całkowicie się temu 
podporządkować, jeśli oczekujemy 
zwiększenia swojego bezpieczeń-
stwa. O  czym musimy pamiętać? 

Jedziemy w trasę...
Gdy pojawi się konieczność dłuższej jazdy…

Dla jednych codzienna praca z klientami, dla innych umiłowanie rodzinnych wypadów za miasto, dla nas 
wszystkich oznaczać może tylko jedno – konieczność dopasowania się do zasad rządzących bezpieczną 
jazdą w trasie. Sytuacja jest tym trudniejsza, im więcej przyjdzie nam podróżować po „polskich drogach”. Jak 
właściwie podejść do tego tematu? Co powinniśmy zrobić przed wyjazdem, a na co zwracać uwagę będąc 
już w trasie? Przyjrzyjmy się wspólnie temu zagadnieniu.

T

bezpieczeństwo tekst: Janusz Dudek

Po pierwsze, prędkość. Im szybciej 
jedziesz, tym bardziej „interesuje 
się” Tobą Matka Fizyka. Im szyb-
ciej jedziesz, tym łatwiej o  sytuację 
awaryjną, wzrasta jałowy dystans 
pokonywany w czasie naszej reakcji, 
zwiększa się nasza energia, a  co za 
tym idzie łatwiej o  poślizg lub wy-
padnięcie z drogi. Dla wielu ta jakże 
prosta prawda staje się czymś niemal 
niepojętym. Gdy pojawi się sytuacja 
zagrożenia, winy poszukują w złym 

stanie nawierzchni, w  zachowaniu 
się innych uczestników ruchu, czy 
wręcz niedoskonałości pojazdu, 
który nie chciał zrealizować dosko-
nałych „poleceń” prowadzącego. 
Próżno wszak szukać winy po swo-
jej stronie, prawda? Potwierdzają to 
prezentowane statystyki Komendy 
Głównej Policji (wykres 1), w  któ-
rych rokrocznie zdecydowanie na 
pierwszym miejscu wśród przyczyn 
wypadków drogowych pozostaje 

autor: 
Michał Dziekan (michaldziekan.com)
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tekst: Janusz Dudek

słynne wręcz stwierdzenie: „niedo-
pasowanie prędkości do warunków 
ruchu”. Wypadki tego typu to śred-
niorocznie nieco ponad 30 procent! 
Tym tematem zajmiemy się jednak 
szerzej za chwilę. 

Po drugie, prędkość! Tym razem 
powinniśmy zastanowić się nad 
stwierdzeniem „nie liczy się pręd-
kość chwilowa, lecz prędkość śred-
nia przejazdu”. W  dłuższej trasie 

Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących
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rozpoznawać, unikać. Proste, a  jed-
nocześnie bardzo trudne zważyw-
szy na fakt, iż zgodnie z  wynikami 
badań holenderskich naukowców 
przeciętny kierowca koncentruje się 
na jeździe samochodem jedynie 20 
minut na każdą 1 godzinę podró-
ży! Pozostałe 40 minut zaprzątamy 
nasz umysł myślami o  pracy, ro-
dzinie, problemach czy radościach 
codziennego życia. Jak tu więc mó-
wić o  ciągłym przewidywaniu czy 

rozpoznawaniu zagrożeń? To od 
nas – kierowców – zależy czy uda 
nam się skoncentrować „za kół-
kiem”. Zmieńmy podejście do jazdy. 
Traktujmy ją jako czynność samą 
w sobie, nie zaś doskonały moment 
do nadrobienia zaległości w  wyko-
rzystaniu firmowego abonamentu 
telefonicznego czy rozkoszowaniu 
się kulinarnymi dobrodziejstwami 
przydrożnych barów serwujących 
swe dania w systemie „drive-thru”.

Niedopasowanie prędkości do
warunków ruchu

Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu

Nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego

Nie zachowanie bezpiecznej odległości 
między pojazdami

Nieprawidłowe wyprzedzanie

Nieprawidłowe skręcanie

Jazda po niewłaściwej stronie drogi

Nieprawidłowe omijanie

Nieprawidlowe cofanie

Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu

Zmęczenie, zaśnięcie

Nieprawidłowe wymijanie

Wjazd przy czerwonym świetle

Nieprawidłowe zawracanie

Gwałtowne hamowanie

Nie przestrzeganie innych znaków i sygnałów

Jazda bez wymaganego oświetlenia

Nieprawidłowe przejeżdżanie drogi 
dla rowerów
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bezpieczeństwo

Świadomość zagrożeń
Tak wiele słyszymy o różnego typu 
sytuacjach drogowych, niezliczo-
nych wypadkach i  tragediach na 
drodze. Media, przy okazji każdego 
długiego weekendu, jakich mieli-
śmy ostatnio prawdziwy wręcz uro-
dzaj, zasypują nas danymi z  kro-
nik policyjnych. Co z  nich dla nas 
wynika? Na szczęście coraz więcej! 
W mojej opinii stale rośnie bowiem 
świadomość niebezpieczeństw oraz 
praw rządzących jazdą samocho-
dem wśród polskich kierowców. 
Wiele jest jeszcze do zrobienia, 
a  proces stałego jej podnoszenia 
nie zakończy się z  dnia na dzień. 
Warto więc powtarzać i  apelować. 
Warto samemu zastanowić się nad 
jazdą samochodem, krytycznym 
okiem spoglądając na własne za-
chowania czy doświadczenia. Nie 
bez znaczenia pozostaje bowiem 
fakt, że znaczącej ilości wypadków 
czy kolizji udałoby się uniknąć, 
zmieniając swoje nastawienie przy 
jednoczesnej realnej, podkreślmy - 
realnej - ocenie własnych umiejętno-
ści. Zbytnia wiara we własne, niemal 

Wypadki drogowe i ich skutki wg geometrii drogi *

Miejsce zdarzenia Wypadki Zabici Ranni

Prosty odcinek drogi 21 370 2 592 25 932

Zakręt, łuk 4 416 566 6 299

Spadek 579 64 778

Wzniesienie 433 57 618

Wierzchołek wzniesienia 36 2 51

Sk
rz

yż
ow

an
ie z drogą 

z pierwszeństwem
11 065 570 14 207

o ruchu okrężnym 378 10 448

dróg równorzędnych 142 5 172

* W związku z możliwością wielokrotnego wyboru w nowej wersji SEWIK, w poz. 1-5 tabeli podano liczbę wystąpień 
w danych opcjach, a suma nie jest równa ogólnej liczbie wypadków i ich ofiar.

nadzwyczajne umiejętności, a  wręcz 
„niezniszczalność” niektórych, z pew-
nością nie pomoże nam zaakceptować 
zasad rządzących światem widzianym 
zza kółka. Sami, z  ręką na sercu, bez 
obecności szefa, który powierzył nam 
samochód firmowy, męża który cały 
czas się nas czepia gdy siadamy za kie-
rownicę, a  może dziewczyny bezgra-
nicznie widzącej w  nas następcę Ro-
berta Kubicy odpowiedzmy sobie czy 
zdajemy sobie sprawę z tego co dzieje 
się dookoła. Przykład? Proszę bardzo. 
Na jakim mniej więcej dystansie za-
trzyma się do zera nasz samochód na 
suchej nawierzchni jadąc 100 km/h? 
Testy niezależnych instytucji mówią 
ok. 38 - 41 m. Uda nam się osiągnąć 

Tabela 1  |  Źródło: Raport KGP za 2010 rok
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Wypadki drogowe i ich skutki wg warunków atmosferycznych*

Warunki atmosferyczne Wypadki Zabici Ranni

Dobre warunki 23 452 2 394 29 111

Pochmurno 8 973 873 11 430

Opady deszczu 4 878 510 6 388

Opady śniegu, gradu 2 017 138 2 748

Oślepiające słońce 669 45 831

Mgła, dym 371 79 489

Silny wiatr 292 43 386

W związku z możliwością wielokrotnego wyboru w nowej wersji SEWIK, w tabeli podano liczbę wystąpień w danych 
opcjach, a suma nie jest równa ogólnej liczbie wypadków i ich ofiar.

taki wynik? A tak w ogóle to po co 
mi to wiedzieć? Otóż jedną z  pod-
stawowych umiejętność za kierow-
nicą  jest łatwość i pewność w oce-
nie sytuacji na drodze. Wszystko to, 
aby dostosować prędkość do natę-
żenia ruchu, odległości od poprze-
dzających pojazdów itp. Więc, jaka 
jest odpowiedź? Jeśli faktycznie 
umiemy wykorzystać w  pełni po-
siadane systemy wspomagające ha-
mowanie, wówczas przy odrobinie 
szczęścia osiągniemy wynik na po-
ziomie około 65-70 metrów! Dlacze-
go? Sprawcą całego zamieszania po-
zostaje czas reakcji kierowcy, który 
niemal całkowicie bagatelizowany 
jest przed większość użytkowników 
dróg. Średni czas reakcji skoncen-
trowanego człowieka oscyluje wo-
kół 0,7 sekundy. W  badaniach nad 
ruchem stosuje się wartość 1 sekun-
dy ze względu choćby na zdecydo-
wanie wyższą koncentrację podczas 
badań laboratoryjnych w porówna-
niu z  sytuacją stałego „usypiania” 
naszej czujności monotonnym po-
ruszaniem się w korkach czy na tra-
sie. W ciągu tylko tej jednej sekun-
dy dzielącej moment dostrzeżenia 
przeszkody a  rozpoczęciem próby 
zapobiegnięcia ewentualnej kolizji 
przy prędkości 100 km/h przeje-
dziemy niemal 28 m bez jakiejkol-
wiek reakcji! Dlaczego wspomina-
łem, że przy odrobinie szczęścia uda 
nam się osiągnąć taki wynik? Jeśli 
się zagapiliśmy, byliśmy rozkoja-
rzeni, mieliśmy za sobą ciężki dzień 
i  dopadło nas zmęczenie (o  alko-
holu będącym jeszcze od wczoraj 
w  naszym organizmie nawet nie 
śmiem wspominać) czas na reakcję 
może się znacznie wydłużyć do 1 ½, 
2, a nawet i więcej sekund! Amato-
rom wspomnianej „złej prędkości” 
polecam szybkie przeliczenie dy-
stansu jaki pokonamy w czasie naszej  Tabela 2  |  Źródło: Raport KGP za 2010 rok
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bezpieczeństwo

1 ½ s reakcji, mknąc z prędkością 150 
km/h. Policz proszę i przemyśl Drogi 
Czytelniku/Czytelniczko czy choćby 
patrzysz tak daleko abyś zdołał/a od-
powiednio wcześnie dostrzec ewentu-
alne niebezpieczeństwo, by bezpiecz-
nie przed nim wyhamować. Będzie to 
aż 62 ½ m! (150 podziel przez 3,6 i po-
mnóż razy 1,5). Z doświadczenia oso-
by pokonującej rocznie około 60 000 
– 80 000 km wiem, że nie brakuje 
osób jeżdżących z takimi prędkościa-
mi. Z obserwacji instruktora techniki 
jazdy, sporym problemem kierowców 
pozostaje nieumiejętność obserwacji 
tego co dzieje się przed samocho-
dem i koncentrowanie własnej uwagi 
zbyt blisko w stosunku do prędkości 
z jaką się poruszamy. Jeździsz znacz-
nie wolniej? To dobry początek. Pa-
miętaj jednak, iż czas reakcji może 
być także i  dla Ciebie problemem. 
Choćby przejeżdżając na trasie przez 
teren zabudowany, pomyśl o zagroże-
niu jakie ze sobą niesie.

Świadomość zagrożeń dotyczy 
oczywiście wielu obszarów jazdy 
samochodem. Nie sposób omówić 
wszystkich. Mądrym, rozsądnym za-
chowaniem możemy jednak znaczą-
co zwiększyć swoje i  innych bezpie-
czeństwo. Nie zapominajmy o  tym. 
Nie odrzucajmy od siebie możliwości 
przemyślenia konsekwencji i  zagro-
żeń płynących z  tak popularnego 
niestety w naszym kraju „sportu na-
rodowego”, jakim niewątpliwie po-
zostaje wyprzedzanie „na trzeciego”, 
a  nawet „na czwartego”. Zjeżdżając 
z  drogi szybkiego ruchu na „ślima-
ka”, świadomie popatrzmy na pręd-
kościomierz w  celu upewnienia się, 
czy aby nie wpadliśmy w  pułapkę 
znieczulenia stałą wysoką prędko-
ścią. Przypomnijmy sobie i pochylmy 
się nad próbą zrozumienia własnej 
reakcji na widok przebiegającego 
przez jezdnię tuż przed maską kota, 
psa lub innego zwierzaka. Zare-
agowaliśmy? Wykonaliśmy jakiś 

manewr? Próbowaliśmy omijać? 
Po której stronie? A  zastanówmy 
się wspólnie przez chwilę nad feno-
menem - jak to mówią niektórzy - 
„przyciągających” przeszkód. Otóż, 
człowiek jest tak skonstruowany, 
że w  sytuacji zaskoczenia czy stre-
su ręce podążają za źrenicami. Jeśli 
więc przestraszył nas nagle przebie-
gający przed naszą maską przysło-
wiowy kot, zareagujemy panicznie, 
starając się go ominąć. Niestety 
skutecznie uniemożliwimy sobie 
osiągnięcie pożądanego efektu. Pa-
trząc na przeszkodę, odprowadza-
jąc ją wzrokiem - nasze ręce podążą 
w  tą samą stronę. Zadziałamy nie-
stety równie precyzyjnie co system 
naprowadzania broni maszyno-
wej śmigłowców bojowych. Zasada 
jest prosta, tam gdzie patrzysz tam 
właśnie pojedziesz. Jak sobie z tym 
radzić? Zarejestruj przeszkodę, jej 
kierunek i  prędkość, a  następnie 
od razu skoncentruj swój wzrok 
w  punkcie, w  którym będziesz 
chciał się znaleźć. Patrz tam gdzie 
masz miejsce, aby przejechać. Pro-
ste w  teorii, trudne w  realizacji 
jednak możliwe do wytrenowania. 
Taka sama zasada dotyczy oczywi-
ście sytuacji w  której dostrzeżemy 
wymuszający na nas pierwszeństwo 
samochód.

W  rozważaniach świadomego kie-
rowcy winniśmy również poświęcić 
nieco czasu na przygotowanie się 
do każdej dłuższej jazdy. W  do-
bie wszechobecnej informatyza-
cji, nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby starannie zaplanować wyjazd. 
Ustalmy trasę, ewentualne miejsca 
postoju. Użyjmy swojego smart-
fona jeszcze w  domu czy firmie 
i  sprawdźmy ewentualne utrudnie-
nia w ruchu związane z remontami 
czy przebudową dróg, abyśmy nie 
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musieli nerwowo nadrabiać straco-
nego w korkach czasu. Pozwoli nam 
to również odpowiednio wybrać 
godzinę wyjazdu. 

Na zakończenie pamiętajmy, obok 
nas są też i inni użytkownicy dróg, 
kierowcy samochodów, motocykli. 
Są też rowerzyści i  piesi! Naucz-
my się ich dostrzegać. Ułatwiaj-
my sobie nawzajem i  tak trudne 
chwile spędzane w  ruchu. Każdy 
z nas gdzieś się spieszy, każdy chce 
również bezpiecznie dotrzeć do 
celu. Unikajmy tak często obser-
wowanej agresji, ustępując pierw-
szeństwa kulturze „za kółkiem”. 
Potrafimy to przecież! Wystarczy 
wyjechać za granicę naszego kraju, 
aby zobaczyć jak spotykani kierow-
cy samochodów z plakietką „PL” na 

rejestracji potrafią pięknie uczest-
niczyć w  ruchu drogowym. Często 
obserwuję to choćby u naszych za-
chodnich czy południowych sąsia-
dów. Dlaczego tam potrafimy się 
zachować jako kierowcy, a  we wła-
snym kraju skutecznie nadwyręża-
my cierpliwość nas wszystkich? Po-
staraj się przewidzieć, że ktoś chce 
się włączyć do ruchu. Jeśli masz 
na tyle miejsca -  zapewnij innym 
możliwość wcześniejszego ruszenia 
czy zmiany pasa. Łatwiej będzie 
nam wszystkim, jeśli zaczniemy 
nareszcie wszyscy stosować wła-
ściwie oświetlenie. Kierunkowska-
zy używać do informowania się 
wzajemnie o  zamiarze wykona-
nia jakiegoś manewru, a  nie tylko 
do jego potwierdzenia w  chwili 
ruchu kierownicą. Nauczmy się 

wykorzystywać poprawnie, zgodnie 
z  przeznaczeniem pasy rozpędowe. 
Pomimo stałej i  czasami być może 
monotonnej jazdy kontrolujmy nie 
tylko to co przed nami, ale również 
miejmy świadomość tego co dzieje 
się obok i  za nami. Patrzmy w  lu-
sterka! Do tego zostały stworzone. 
A jeśli nawet popełnimy jakiś błąd, 
przyznajmy się do tego przeprasza-
jąc innych. Postawa w  stylu „co ci 
się stało?!”, czy „ja mogę, ty nie!” 
może rodzić tylko agresję, a ta z ko-
lei z  pewnością oddala nas od idei 
bezpieczeństwa. W  tym kontekście 
bardzo cenię sobie akcje promujące 
właściwe zachowania nas, kierow-
ców, jak choćby nowa akcja prowa-
dzona obecnie przez Subaru Import 
Polska – Akcja Siemanko. Zmieńmy 
wspólnie kulturę jazdy na lepszą!
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jest tak tanio). Natomiast poruszanie się 
po mieście samochodem... Też można, 
ale ruch jest ogromny, jeden z rozmów-
ców Włodzimierza Raszkiewicza, wice-
konsul Tomasz Urbaniak powiedział, że 
jeżeli ktoś chce sprawdzić, jak na trzy-
pasmowej drodze mieści się swobodnie 
pięć rzędów samochodów, ma w  Pe-
tersburgu wyjątkową okazję. Uciążliwa 
może być także jazda w  nocy – część 

metrem (rozbudowana sieć pięciu linii 
o łącznej długości ponad 100 km), jak się 
podaje - najgłębszym na świecie, bo po-
prowadzona nawet na głębokości 80 m. 
Bilet ważny na dowolną trasę kosztuje 
niewiele, bo 22 ruble, czyli ok. 2,2 zł. Poza 
tym interesujące turystycznie miejsca, 
przede wszystkim te położone na kil-
kudziesięciu wyspach, dostępne są przy 
użyciu tramwajów wodnych (tu już nie 

Subaru wokół Bałtyku (cz. 3)
Wyprawa rosyjsko-skandynawska

W  poprzednim numerze „Plejad” przypomnieliśmy pierwszy duży etap zeszłorocznej samochodowej 
wyprawy reporterów radia Gdańsk (prawie) wokół Bałtyku. Były to trzy tygodniowe wizyty Włodzimierza 
Raszkiewicza kolejno na Litwie, Łotwie i w Estonii. Teraz kolej na Rosję, a następnie na Finlandię, Szwecję 
i Danię. Rosyjską część wyprawy kontynuował Włodzimierz Raszkiewicz, a kraje skandynawskie odwiedziła 
już  Hanna Wilczyńska-Toczko.

etersburg – inaczej niż my-
ślisz
Choć zwiedzanie Rosji sa-

mochodem osobowym zasadniczo 
jest możliwe, akurat w  przypadku tej 
wielkiej metropolii (ponad 5 milionów 
mieszkańców) znacznie lepiej prze-
mieszczać się innymi środkami lokomo-
cji. W centrum zalecane jest poruszanie 
się pieszo, a  na dłuższych dystansach 

P

podróże tekst: Jerzy Dyszy 
zdjęcia: archiwum Radia Gdańsk
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z  prawie czterystu mostów na Newie 
i między wyspami jest wtedy unoszona, 
aby umożliwić żeglugę pomiędzy Bałty-
kiem a wielkimi jeziorami. Gigantyczny 
ruch samochodów i pieszych wydaje się 
jednak w Petersburgu w miarę spokoj-
ny. Przechodzenie na czerwonym świe-
tle – tak, to miejscowy zwyczaj. Ale, 
jak ocenia Włodzimierz Raszkiewicz, 
minęły już czasy, gdy kierowcy czynili 
polowania na ludzi. Teraz poruszają się 
raczej niespiesznie i statecznie, bo i tak 
we wszechogarniającym korku niewiele 
można przyspieszyć. 
Petersburg to szczególne miasto, wielki 
ośrodek gospodarczo - przemysłowy, 
kulturalny i naukowy, znany powszech-
nie ze swej historii, ale raczej najnow-
szej, a  nie wielusetletniej. Pamiętamy 
– tu rozpoczęła się Rewolucja Paździer-
nikowa, zaś w czasie II Wojny Świato-
wej miało miejsce tragiczne oblężenie 
Leningradu. Wcześniejsza historia 
miasta nie jest długa. Przyjmuje się, że 
założył go Piotr I w roku 1703.  Począ-
tek XVIII wieku to czas, gdy Rosja sku-
tecznie podbiła i przejęła od Szwedów 
tereny nadbałtyckie. Piotrogród/Peters-
burg miał świadczyć o  potędze impe-
rium rosyjskiego i rzeczywiście spełnia, 
także i dziś, to zadanie. Takie budowle 

i pałace, ośrodki i  instytucje jak Pałac 
Zimowy, Ermitaż, Muzeum Rosyjskie, 
Carskie Sioło, Peterhof i  wiele innych, 
mówią same za siebie. W  Petersburgu 
jest w sumie kilkaset muzeów, 41 szkół 
wyższych, setki instytutów badaw-
czych, wiele teatrów, a  miasto uznano 
za jeden z  najwspanialszych zespołów 
urbanistycznych świata. Petersburg 
to także wielki ośrodek przemysłowo 
portowy. Jest więc co zwiedzać, jednak 
nie dotyczy to nowej, mieszkalnej jego 
części, na której piętno odbiła bardzo 
nieciekawa sowiecka urbanistyka. 
Włodzimierz Raszkiewicz przez ty-
dzień miał okazję zaznajomić się zale-
dwie z najbardziej znanymi obiektami 
turystycznymi Petersburga, poczynił 
jednak kilka ważnych obserwacji. Rze-
czywiście, miasto jest otwarte na tury-
stów, jego pałace i  muzea, niezależnie 
od sezonu, przyjmują olbrzymią ich 
liczbę. Ocenia się, że gości tam ok. 4 mi-
lionów zwiedzających rocznie. Niewie-
lu jest jednak turystów z  Polski, skut-
kiem zapewne zawirowań paszportowo 
wizowych i... niezwykle wysokich cen. 
Zwiedzanie atrakcji Petersburga kosz-
tuje – transport, bilety, hotele i jedzenie 
w restauracjach są tak drogie, że urlop 
w  którymś południowym kraju może 

okazać się znacznie tańszy. Z  drugiej 
jednak strony absolutnie nieuzasad-
nione są wszelkie (często spotykane) 
obawy np. o to, jak przyjmowani będą 
Polacy, czy o  bezpieczeństwo poby-
tu w – było nie było – Rosji. Ludzie są 
tam po prostu życzliwi, a nadbałtycka 
część tego kraju wydaje się być, mimo 
pewnych cech charakterystycznych, 
naprawdę częścią Europy. Co ciekawe, 
Petersburg jest miastem partnerskim 
Gdańska, co jednak nie powinno nas 
wbijać w szczególną dumę – na podob-
nej zasadzie ma on około czterysta in-
nych partnerskich miast i regionów na 
całym świecie, łącznie z największymi 
metropoliami... 
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Finlandia - oaza spokoju
Hanna Wilczyńska – Toczko przybyła 
wraz z Subaru Legacy z Tallina do Hel-
sinek oczywiście morskim promem. To 
stosunkowo niedaleka podróż – Estonię 
od Finlandii dzieli Zatoka Fińska, o sze-
rokości mniejszej niż 100 km. 
Pierwsze cztery dni pobytu w Finlandii 
reporterka Radia Gdańsk poświęciła 
na zwiedzanie Helsinek i okolic. Mimo, 
iż jest to najbardziej zurbanizowana 
i  przemysłowa część kraju, polska re-
porterka odniosła wrażenie, że ludzie 
tu mieszkający i pracujący znajdują się 
w  nieco innym świecie niż nasz. Nie 
chodzi oczywiście o  język, który zbli-
żony jest nieco do estońskiego i  trochę 
mniej do węgierskiego, jest dla nas zu-
pełnie niezrozumiały. Bardziej istot-
ny jest wszechogarniający spokój (być 
może wynikający także z  mocno so-
cjalnego charakteru gospodarki), a poza 
tym rodzaj praktycznie – ekologicznego 
podejścia do wszelkiej ludzkiej działal-
ności. I mieszkańcy Finlandii o to dbają, 
widać, że nie z przymusu, ale z własnego 
przekonania. 
Liczni pochodzący z  Polski rozmówcy 
Hanny Wilczyńskiej – Toczko podkre-
ślali, że jest to kraj ludzi uczciwych i choć 
zaprzyjaźnienie się z  Finem nie jest 

łatwe, to są to w znacznej większości lu-
dzie wartościowi i warto jest zdobyć ich 
uznanie. Co ciekawe, z  rozmów z  nie-
zbyt licznymi „polskimi Finami” można 
odnieść wrażenie, że Polak, który odnaj-
dzie się w fińskiej rzeczywistości, często 
zostaje tu na bardzo długo lub na zawsze 
i  odnosi taki czy inny sukces zawodo-
wy. Czasami oznacza to nawet bardzo 
wysokie zarobki, choć z  perspektywy 

fińskich (bardzo wysokich) cen może to 
wyglądać nieco inaczej. 
Sama Finlandia okazuje się krajem ko-
rzystającym z położenia na styku kultu-
ry i gospodarki zachodniej i wschodniej 
– rosyjskiej. Zresztą nawet dzisiejsza, 
całkowicie autonomiczna Finlandia to 
po części Szwecja – drugim oficjalnym 
językiem jest tu właśnie szwedzki. Gdy 
chodzi natomiast o zwiedzanie i obiekty 

Finlandia, czyli po fińsku Suomi, to kraj o powierzchni prawie 340 000 kilometrów 
kwadratowych (czyli nieco większej niż Polska), liczący niewiele ponad 5 milionów 
mieszkańców (ok. siedem razy mniej niż Polska). Finlandia jest krajem luterańskim, który przez 
stulecia  był pod panowaniem szwedzkim, a następnie przez nieco ponad 100 lat – rosyjskim. 
Państwowość uzyskała dopiero w roku 1917, choć język fiński stał się na tych terenach 
językiem urzędowym wcześniej – jeszcze za panowania Rosjan. Stolicą Finlandii są położone 
na samym jej południu nadmorskie Helsinki, zaledwie półmilionowe miasto (cała aglomeracja 
liczy ok. miliona ludności). W tym kraju nie ma wielkich miast, np. położone ok. 160 km od 
Helsinek Turku, dawna stolica, liczy mniej niż 200 000 mieszkańców. To miasto jest obecnie 
(w roku 2011) Europejską Kulturalną Stolicą Europy. 

podróże
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Szwecja jest krajem wyraźnie większym od Polski terytorialnie (prawie 450 000 kilometrów 
kwadratowych), ale z mniej więcej dziewięciomilionową ludnością i ma prawie tak niską 
gęstość zaludnienia jak Finlandia. Różni się od swego sąsiada przede wszystkim bardzo 
bogatą historią (państwowość od czasów średniowiecza), która jest przede wszystkim historią 
podbojów krajów basenu Morza Bałtyckiego. Gdyby XVI- i XVII-wieczne plany dynastii Wazów 
w całości się ziściły, wyprawa wokół Bałtyku byłaby wewnętrzną szwedzką wycieczką. Na 
szczęście jest inaczej (w XVIII i XIX wieku władcy Szwecji popełnili szereg błędów wojskowych 
i politycznych), ale można też spojrzeć na to z drugiej strony – Królestwo Szwecji to ciągle 
jeden z najbogatszych lub najbogatszy kraj świata, oczywiście w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. W każdym razie tzw. indeks ubóstwa ma najmniejszy, a dochód narodowy na 
głowę 3,5 razy  większy niż w Polsce. Dla porządku – stolicą Szwecji jest Sztokholm, wielkie 
i bogate miasto położone tak jak Petersburg na wyspach. Kolejna Wenecja Północy. Religia to 
luteranizm, a waluta to korona szwedzka – ok. 1/10 euro. I – zupełnie nie wiadomo dlaczego - 
Szwedzi uznawani są powszechnie za wyjątkowo ponurych. 

turystyczne, typowych, wiekowych za-
bytków tu niewiele. I to nawet pomimo 
tego, że wojenne zniszczenia były np. 
w Helsinkach minimalne. W tej kwestii 
daje o sobie znać stosunkowo niedługa 
państwowość tego kraju. Interesująca 
jest natomiast czysta przyroda (w końcu 
to kraj tysiąca jezior) i ekologiczna, czę-
sto drewniana zabudowa. Na tle Polski 
warto też wspomnieć o  sieci drogowej 
na najwyższym poziomie – Legacy ze 
swoim napędem Symmetrical AWD 
w  większości sytuacji miałoby okazję 
wykazać się zaletami dopiero zimą. 
Ostatni dzień pobytu w  Finlandii re-
porterka Radia Gdańsk poświęciła na 
wizytę w Turku, skąd udała się promem 
samochodowym do szwedzkiego Sztok-
holmu. Przedtem jednak zdążyła wpaść 
do kurortu Naantali – miejsca gdzie Fi-
nowie umieścili dolinę bajkowych Mu-
minków wymyślonych ponad pół wieku 
temu przez autorkę Tove Jansson.

Szwecja – historia, bogactwo i eko-
logia
Trasa promowa z Helsinek do Sztokhol-
mu wiedzie w  poprzek Bałtyku, obok 
wysp Alandzkich. To ok. 4-5 razy dalej 
niż z  Tallina do Helsinek. Reporter-
ka Radia Gdańsk, Hanna Wilczyńska 

– Toczko uznała, że to bardzo piękna 
morska wycieczka, wzbogacona o  in-
teresujący serwis na promie. A  sam 
Sztokholm? Przede wszystkim bogaty, 
gwarny, wielonarodowościowy i... wiel-
ki. Dziesiątki muzeów, monumentalne 
budowle, stare miasto, siedziba rodziny 
królewskiej (która mieszka jednak poza 
Sztokholmem, w  Drottingholm). Po 
prostu – imponująco.

W  ogóle Sztokholm pełen jest atrakcji 
– sławny budynek filharmonii, gdzie 
wręczane są nagrody Nobla, targi rybne 
i  kwiatowe, muzeum Astrid Lindgren 
na wyspie Djurgarden, liczne interesu-
jące lokale i restauracje (kuchnia przede 
wszystkim rybna i  podobno doskona-
ła). Ale szczególną atrakcją nie jest po-
ruszanie się po mieście samochodem, 
a już zupełnie nie – płatne parkowanie. 
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Zasadniczo Szwedzi tępią samochody, 
szczególnie w  miastach. Za to stawiają 
na rowery i, podobno, bardzo sprawną 
komunikację miejską, tramwaje i metro. 
Tak więc Legacy prawie na cały tydzień 
znowu spoczęło na - z  trudem znale-
zionym i  opłaconym - miejscu parkin-
gowym (hotel nie ma parkingu!). Na-
tomiast sam ruch drogowy reporterka 
z Polski ocenia jako wyjątkowo spokojny 

i  kulturalny. Powolutku, bez nerwów 
i poganiania... 
Ostatni dzień wizyty w Szwecji to prze-
jazd kilkusetkilometrową, doskonałą 
drogą do Karlskrony, prawie na samym 
południu kraju, jak najbliżej Danii. 
Oczywiście, spokojnie i  powolutku... 
Przecież przekroczenie 90 km/h może 
się skończyć wypadkiem! 
Niewielkie miasto portowe Karlskrona 

jest partnerem Gdyni i podobno współ-
praca układa się nieźle. W  Karlskronie 
zaś warto zwiedzić niezwykle profesjo-
nalne Muzeum Morskie. W praktyce to 
wspaniale zorganizowane muzeum hi-
storii Szwecji, a dokładniej jej morskich 
podbojów. Warto dodać, że właśnie to 
miasto jest główną bazą wypadową licz-
nej rzeszy Polaków na Szwecję, a to z po-
wodu jego bliskości do Danii. 
Zaledwie 20 minut promem z Helsing-
borga lub sławnym mostem Oresund 
z  Malmő do duńskiego Helsingor - tę 
drugą 16 km drogę pokonała (za 50 euro) 
Hanna Wilczyńska – Toczko w Legacy, 
wracając na kontynent europejski. 

Dania – wielki, mały kraj
Helsingor (Elsynor) to kolejne miasto 
partnerskie Gdańska, a  jednocześnie 
miejsce, gdzie znajduje się znany ze sztu-
ki Szekspira zamek Hamleta. Zamkowe 
duchy i  festiwal operowy na otwartym 
powietrzu, to miejscowe atrakcje.
Większą część czasu Danii reporterka 
Radia Gdańsk spędziła jednak w  stoli-
cy, Kopenhadze. Wrażenia były bardzo 
pozytywne – miasto znacznie mniejsze 
od Sztokholmu, zaledwie milionowe, 

podróże
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Czy Dania jest malutkim krajem (niecałe 45 tys. kilometrów kwadratowych), czy olbrzymim 
(grubo ponad 2 miliony kilometrów kwadratowych)? Wszystko zależy od tego, czy policzymy 
tylko część kontynentalną, czy też dodamy Grenlandię i Wyspy Owcze. W każdym razie jej 
ludność to pięć i pół miliona mieszkańców, a mieszkają oni w znacznej części oczywiście w 
Europie. Gęstość zaludnienia jest prawie dziesięć razy większa niż np. w Finlandii. Historycznie 
Dania ok. X–XII wieku była europejskim mocarstwem o zasięgu od Wysp Brytyjskich po 
Finlandię i Estonię. Potem jej znaczenie stopniowo malało, aż do stanu dzisiejszego. 
Tak jak Szwecja, Dania jest krajem luterańskim i monarchią parlamentarną (księstwem). 
Pomimo że mieści się zasadniczo na kontynencie europejskim, jest krajem skandynawskim. 
Dochód narodowy na głowę mieszkańca jest zbliżony do szwedzkiego, a waluta to też 
korona, tyle, że duńska. Podatki – również są jednymi z najwyższych na świecie. Co ciekawe, 
poziom zadowolenia z życia jest tam jednak wyższy niż we wspaniałej, ekologicznej Szwecji, 
a Duńczyków nie uważa się za ponuraków. Może dlatego, że wolno im trochę szybciej jeździć 
samochodami i mają bliżej do Niemiec (autostrady) oraz Francji (wino)?

ale pełne nie tylko rowerów, które mają 
wszędzie pierwszeństwo (to chyba pierw-
sze skojarzenie), ale po prostu życia, mu-
zyki i sztuki. Co prawda pod względem 
samochodowym polska dziennikarka 
skrytykowała Duńczyków za lekceważe-
nie przepisów, szybką jazdę i „pogania-
nie”, ale cóż – to co prawda Skandyna-
wia, ale już bardziej europejska. 
Okazało się, że w Danii również nie jest 
tanio, ale do tego można się było już 
przyzwyczaić. Inna ciekawostka dotyczy 
kulinariów. Dania to oczywiście kolejny 
kraj „rybacki” z wielką flotą połowową 
wszystkiego, co się rusza w morzu. Ale 
Duńczycy jedzą stosunkowo mniej ryb 
i  owoców morza, a  więcej eksportują. 
I  niektórym odwiedzającym ten kraj 
może to bardzo pasować. 
Atrakcją Kopenhagi i okolic były oczy-
wiście znowu muzea, w  tym muzeum 
H. C. Andersena w  Odense na wyspie 
Fionia, a  także muzeum pisarki Karen 
Blixen. Ostatnim miejscem jakie zwie-
dziła reporterka było małe, typowe dla 
duńskiego wybrzeża rybacko – portowe 

miasto Dragor. Żółte domy, okna bez 
firanek – to już zwyczaje holenderskie. 
Dania, mimo że krajobrazowo dość mo-
notonna, bo pozbawiona terenów górzy-
stych, robi bardzo przyjemne wrażenie.

Kończąc skandynawską część wypra-
wy Radia Gdańsk Hanna Wilczyńska 
– Toczko przekazała Legacy następ-
nemu reporterowi, Kamilowi Wiciko-
wi. Przez następny tydzień zwiedził 
on bałtyckie miasta Niemiec, między 
innymi Kilonię i Lubekę. A potem 
nadszedł czas powrotu do Polski. Tę 
ostatnią część podróży odbył kolejny 
reporter, Marek Lesiński, koncentru-
jąc się jednak na atrakcjach innych niż 
wielkie miasta. W kolejnym, ostatnim 
odcinku naszej opowieści przekonamy 
się, że dopiero w Polsce Legacy mogło 
wykazać się pełnią swych walorów!



portu w  Almerii. Załadowaliśmy się 
na prom i  w  sobotę rano stawiliśmy 
się na marokańsko-hiszpańskiej gra-
nicy. Podczas przekraczania granicy 
i  związanych z  tym formalnościach 
można by napisać książkę. „Totalny 
bałagan” to bardzo delikatne sformu-
łowanie. Najpierw należy wypełnić 
„miliony” nikomu niepotrzebnych 
druków, biegać za panami w  mun-
durach, zbierać pieczątki i  podpisy, 
a  jednocześnie mieć oczy i uszy sze-
roko otwarte, a  także uważać, żeby 
coś przez przypadek nie zginęło.
Po kilku godzinach stania w ogrom-
nym upale w  kolejce na granicy 

całej ekipy i  robił zdjęcia) i  Michał 
Ungurian (duża wiedza serwisowa 
i  wieczorne wsparcie na biwakach 
przy reanimacji sprzętów).
Od początku tak doskonale się zgra-
liśmy, że postanowiliśmy stworzyć 
zespół rajdowy. Po wielu debatach 
mailowych i dyskusjach podczas na-
szych spotkań postanowiliśmy na-
zwać naszą ekipę „FunRiders Team”. 
Potem błyskawicznie zaprojektowali-
śmy i  uszyliśmy odpowiednie ubra-
nia oraz naklejki i… zaczęło się!

W bardzo dobrych nastrojach dotar-
liśmy w piątek późnym wieczorem do 

FunRidersTeam
czyli RMF Morocco Challenge 2010
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No i „słowo ciałem się stało”… Jeżeli ktoś śledzi na bieżąco „Plejady”, to na pewno przypomina sobie nasze 
pobożne życzenie z artykułu sprzed roku, a brzmiało ono tak: „Jak wszystko dobrze pójdzie, to mamy nadzieję 
spotkać się w takim samym albo większym gronie podczas edycji RMF Morocco Challenge 2010”.

yczenie się spełniło, a  rze-
czywistość przerosła nasze 
najśmielsze oczekiwania! 

Oprócz ekipy z  edycji 2009 czyli 
Adama Oleksego, Krzycha Pietrzaka, 
Michała Turskiego i  Tomka Raszta-
wickiego startujących w 2009 i  2010 
na quadach, nasza rajdowa rodzina 
powiększyła się o  Asię Modrzewską 
i  Witka Serdakowskiego (motocy-
kle) oraz Michała Duralskiego, Pawła 
Grota i Maćka Gruszeckiego (quady). 
Ekipę serwisową stanowiła Basia 
Klassek (odpowiedzialna za roz-
rywkę i  wsparcie psychiczne), Paweł 
Jachacy (zajmował się nawigacjami 

Ż
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dojechaliśmy nareszcie - siedząc na 
lawecie na quadach - do pobliskie-
go hotelu Paris-Dakar. Na miejscu 
nikt nie był zdziwiony naszą formą 
podróży. Możesz siedzieć na dachu 
auta, wystawać przez niedomknięte 
drzwi busa (bo w środku jest pełno 
ludzi), albo siedzieć w  przestrzeni 
ładunkowej ciężarówki – masz się 
trzymać, a  jak spadniesz to Twój 
problem.

Właśnie spod tego hotelu o  pięk-
nej nazwie ruszyliśmy na pierwszy 
odcinek specjalny. Większość na-
uczona doświadczeniem z  zeszłego 
roku planowała oszczędzać siebie 
i sprzęt, bo przecież długi rajd przed 
nami. Jak to bywa adrenalina okaza-
ła się silniejsza i ruszyliśmy „pełnym 
ogniem” od pierwszego kilometra. 
Ja szybko ochłonąłem, ponieważ na 
5. kilometrze przeciąłem koło 
i  musiałem zatrzymać 
się, żeby je naprawić. 
Tego dnia warun-
ki chyba zaskoczyły 
wszystkich uczestni-
ków. Okazało się, że 
po obfitych opadach 

deszczu tuż przed metą odcinka i bi-
wakiem były wielkie pokłady bar-
dzo głębokiego i  trudnego do prze-
jechania błota. Motocykle, quady 
i  samochody wyglądały na biwaku 
jakby po kilkudniowej ulewie wró-
ciły z Bieszczad. Wiele załóg niestety 
utknęło w tym błocie na długo i nie 
byli w  stanie wyjechać o  własnych 
siłach. Nasz FunRiders Team dotarł 
cały i zdrowy w komplecie. Późnym 
wieczorem zjedliśmy bardzo dobry 
posiłek i  poszliśmy spać do namio-
tów, ponieważ kolejnego dnia mieli-
śmy do przejechania ponad 500 km. 
Drugiego dnia dostaliśmy wszy-
scy spory wycisk. Pierwszą ofiarą 
niebezpiecznej pustyni padł 
Grucha.
Pędząc 

w  kurzu za Wodziem nie zauważył 
poprzecznego rowu i wykonał efek-
towne rolowanie przez maskę. Na 
szczęście zawodnik najadł się tyl-
ko strachu, jednak w  jego quadzie 
urwało się koło i  nie było mowy 
o naprawie na pustyni, a  co za tym 
idzie dalszej jeździe.
Biedny Grucha został na pustyni 
oczekując na pomoc, a my kiedy by-
liśmy pewni, że z nim wszystko jest 
w  porządku i  że pomoc jest w  dro-
dze - pojechaliśmy dalej. Tego dnia 
silnik w  moim sprzęcie się „skoń-
czył” i  wiele ostatnich kilometrów 
pokonałem na lince holowniczej za 
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zasypiającym ze zmęczenia i znuże-
nia Wodziem. Wiele maszyn nie wy-
trzymało trudów tego dnia i  liczba 
uczestników drastycznie się zmniej-
szyła. Nasza Asia pędząc swoim mo-
tocyklem zaliczyła poważną - jak 
się potem okazało - kraksę. Reszta 
naszego teamu w  dobrych nastro-
jach, choć wycieńczona, dojechała 
do mety.

Dzień trzeci to wyścig po wielkich 
wydmach w  Merzoudze (zwanymi 
również  Wrotami  Sahary). Wielu 
zawodników z  Dakaru przyjeżdża 
tam trenować. Warunki są napraw-
dę wyśmienite. Wszyscy wiedzie-
liśmy, że po tak ciężkim dniu jak 
poprzedni będzie to poważne wy-
zwanie. Wyścig polegał na przeje-
chaniu pięciu pętli tylko po piachu. 
Etap bardzo ciężki dla zawodników 
i pojazdów. Piach jest bardzo sypki, 
więc zakopanie się w  nim było do 
przewidzenia, a przy wysokiej tem-
peraturze na takiej nawierzchni bar-
dzo łatwo przegrzać silnik. I na tym 

etapie quad naszego kolegi z druży-
ny nie wytrzymuje. Wodziu z powo-
du awarii pompy paliwa rezygnuje 
i  ogląda rajd razem z  Asią oraz ze 
mną z pokładu naszej pomarańczo-
wej serwisowej Navary.
Asia ma spuchniętą nogę i  stwier-
dziła, że odpuści sobie ten etap, żeby 

dać nodze odpocząć. Tylko ja - nie 
mający z  medycyną wiele wspól-
nego - uważam, że noga jest zła-
mana. Aśka twardo podtrzymuje, 
że następnego dnia pojedzie. Ja też 
nie mogłem doczekać się następne-
go dnia, ponieważ wtedy wypadała 
moja kolej na jazdę. Mi padł silnik, 
a  Grucha urwał koło. Postanowi-
liśmy, że z  dwóch quadów zrobimy 
jednego i  będziemy jechać rotacyj-
nie. Lepiej  jechać co drugi dzień niż 
siedzieć we  dwójkę i  smażyć się na 
słońcu.

Dzień czwarty. Aśka zgodnie z obiet-
nicą rusza na trasę. Asekuruje ją 
nasz drugi motocyklista – dżentel-
men Serdak. Rasztek z Turasem jako 
najszybsza para w  naszym teamie 

pasje
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ruszają na etap, żeby nadrobić stra-
ty do lidera. Krzychu z  Michałem 
jadą cały czas równym tempem na 
swoich niezagrożonych pozycjach. 
Tym razem moja kolej, więc wspól-
nie z  Olkiem delektujemy się jazdą 
z  maksymalną prędkością po wy-
schniętych jeziorach – niesamowita 
nawierzchnia, równa jak tafla szkła. 
To niewiarygodne, że coś takiego jest 
na środku pustyni! Dzięki łączności, 
jaką mieliśmy między sobą, może-
my z  Olkiem cały czas dyskutować 
i  komentować różne ciekawe zjawi-
ska. Dobrze nam szło do momentu, 
kiedy w quadzie Olka urywa się ba-
gażnik. Solidarnie zatrzymujemy się 
i mamy sporo pracy przy naprawie. 
Na mecie dowiadujemy się, że Aśka 
ma jednak złamaną nogę i  wraca 
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samochodem terenowym z motorem 
na dachu. Bardzo poświęca się Witek 
Serdakowski „Serdak”, który prowa-
dząc niemalże dwa motory pomaga 
Asi dojechać do miejsca z którego zo-
stanie zabrana.

Dzień piąty. Kolej na jazdę Gruchy, 
więc Wodziu, Paweł i ja postanawia-
my wybrać się do pobliskiej - odle-
głej o  350 km Zagory - żeby zoba-
czyć jak na Rajdzie Maroka radzą 
sobie nasi rodacy z Orlen Team czyli 
Hołek, Kuba Przygoński i  Marek 
Dąbrowski. Aśka już wie, że dalej 
nie pojedzie, więc załatwia sprawy 
z  ubezpieczeniem i  zmienia lot tak, 
żeby polecieć z nami jednym samo-
lotem. Ja delikatnie zmęczony insta-
luję się na tylnym siedzeniu Nava-
ry (którego nie właściwie nie było) 
i  odsypiam zarwane i  ciężkie noce. 
Po miłym spotkaniu z  Orlenowca-
mi wracamy. Trochę niewygodnie 
leżeć na metalowej podłodze, ale 
rozkładam śpiwory, kurtki i  posta-
nawiam dalej podróżować w drugiej 
klasie – zawsze można pospać. Pa-
weł z Pawłem (Wodziem) wymyśla-
ją, że pojedziemy na skróty – zawsze 
zobaczymy trochę więcej folkloru 
i będzie bliżej. Folklor zobaczyliśmy, 
ale „skrót” okazał się w finale trasą 
dłuższą o prawie 200 km! W końcu 
co to dla nas… Po drodze dowiadu-
jemy się przez telefon, że na trasie 
dwóch zawodników naszego teamu 
miało wypadek. Pędzący Rasztek 
wpadł w  poprzeczne trzy rowy na 
„drodze”. Przez dwa jakoś przele-
ciał, a  trzeci spowodował dachowa-
nie przez maskę. Lecący quad uderza 
Rasztka w plecy i  łamie mu łopatkę 
w kilku miejscach. Jego kompan Tu-
ras - pędzący tuż za nim – nie chcąc 
uderzyć w kolegę stara się go ominąć 
i również roluje. Turas rozcina sobie 
skórę tuż przy oku. Był oczywiście 

w kasku, ale siła uderzenia o ziemię 
była tak duża, że polała się krew. 
Rasztek został profesjonalnie opa-
trzony przez kolegów. Rękę unieru-
chomiono mu trytrytkami (szybko-
złączki elektryczne) i  grubą taśmą 
klejącą. Dwa quady - a  szczególnie 
jeden - zostały zmielone.
Kunsztem szycia twarzy wykazał 
się Grucha, który podobno cały chi-
rurgiczny sprzęt zabiera ze sobą na 
wyjazdy i  profesjonalnie zszył oko 
Turasa. Na wypadku chłopaków 
„zyskuje” Wodziu, bo dostaje pompę 
paliwową z rozbitka Rasztka i może 
jechać dalej!

Dzień szósty. Jak łatwo policzyć „Po-
łamańce” i  „Zszywany” już nie jadą 
czyli 30% ekipy porusza się inaczej, 
ale cały czas z rajdem. Tym razem bez 
większych przygód wszyscy nasi jadą-
cy docierają do starego opuszczone-
go fortu Legii Cudzoziemskiej, gdzie 
mamy biwak. Złapane gumy i wywrot-
ki „o  mały włos” nie są zaliczane do 
przygód, bo to na takiej imprezie nor-
malna sprawa. Najważniejsze, że na-
wet tych najbardziej poszkodowanych 
nie opuszcza dobry humor i cały czas 
świetnie się bawimy. Powoli robi się 
smutno, bo następny dzień to ostatni 
dzień oficjalnego ścigania. Jak co wie-
czór debatujemy do późnych godzin, 
zajadając przepyszne konserwy, bato-
ny i to co przygotowuje nasz catering. 
Istotną sprawą każdego dnia było wy-
pijanie niewielkiej ilości „lekarstwa”, 
które zapobiegało problemom żołąd-
kowym. Tam jest inna flora bakteryj-
na i  wielu uczestników lądowało pod 
kroplówką lub mieli słabe czasy na od-
cinku specjalnym. Co chwila musieli 
się zatrzymywać do wszechobecnych 
„toalet” na pustyni. Nasz Michał tego 
dnia odmówił przyjęcia „lekarstwa” 
i  następnego dnia z  twarzą w  kolorze 
mąki był już podłączony do kroplówki.

pasje



Siódmy dzień to tak naprawdę „wy-
cieczka” do kanionu i  pamiątkowe 
zdjęcie. Odcinek był krótki i  nie 
był jakoś technicznie wymagający. 
Tego dnia zaplanowana była poże-
gnalna impreza z  ogłoszeniem wy-
ników. Dumni jesteśmy z  naszego 
kolegi Serdaka, który otrzymał na-
grodę Fair Play za rycerskie zacho-
wanie i  pomoc naszej połamanej 
Asi. Mimo że rajd się skończył, to 
Paweł z  ekipy technicznej podczas 
imprezy rozciął sobie rękę cienkim 
sznurkiem i  Grucha znowu mógł 
popisać się tym jak dobrze potrafi 
zszyć.

Ósmego dnia już wracaliśmy w kie-
runku promu i  tylko wspominali-
śmy te wyjątkowe chwile wspólnie 
spędzone, integrując się jeszcze 
bardziej. Podczas tego wyjazdu 
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przeżyliśmy bardzo wiele i  nikt 
nam tego nie zabierze. Bardziej 
idealnej ekipy nie znam i  nie po-
trafię sobie wyobrazić. Mamy stały 
kontakt i  raz na jakiś czas wszyscy 
się spotykamy albo na spotkaniu 
z okazji Świąt albo na robocze spo-
tkania, żeby pogadać i ustalić plany 
na przyszłość. 
W  imieniu wszystkich nas chcę 
serdecznie podziękować naszym 
Sponsorom, którzy wsparli nas 
bardzo w  tym przedsięwzięciu, tak 
więc wielkie pokłony dla firm: Inter 
Europol, Subaru Dawoj, druk24h.
pl,  4riders, Motorista, ATV Partner 
i Modeka.

Zapewne będę mało oryginalny mó-
wiąc, że bardzo chciałbym, żebyśmy 
co najmniej w  tym samym gronie 
spotkali się podczas edycji 2011.
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historia tekst: Jerzy Dyszy 
zdjęcia: archiwum STI (Subaru Tecnica International)

Początki samochodów WRC
i dwudrzwiowa Impreza
Pierwsze poważne sukcesy rajdowe Subaru Imprezy przyszły, gdy 
nie istniała jeszcze kategoria samochodów WRC. Jej pojawienie się 
zwiększyło konkurencję, ale Subaru i pracujące na jego zlecenie Prodrive 
podołało zadaniu. 

poprzednim odcinku spor-
towej historii Subaru wspo-
mnieliśmy, że od roku 1997 

w  dyscyplinie rajdowej pojawiła się 
nowa kategoria – samochody WRC 
czyli World Rally Cars. Była to am-
bitna inicjatywa FIA (Międzynarodo-
wej Federacji Samochodowej), mająca 
ułatwić firmom przygotowanie samo-
chodów rajdowych wysokiego wyczy-
nu i  jednocześnie sprofesjonalizować 
rajdy samochodowe na poziomie Mi-
strzostw Świata. Subaru od samego 
początku włączyło się do rywalizacji, 
korzystając z  pełni możliwości jakie 
dawała ta kategoria samochodów. 
Warto w tym miejscu dokładnie wy-
jaśnić zamysł FIA, bo wcale nie wszy-
scy, nawet interesujący się sportem sa-
mochodowym, rozumieją dokładnie 
o co w tym chodzi. Zacznijmy więc od 
podstaw.

Trochę o przepisach technicznych
Do roku 1996 włącznie samochody 
rajdowe występowały w  dwóch pod-
stawowych kategoriach: w tzw. grupie 
A  i  w  grupie N. Znacznie wcześniej 
były to grupy I i II, ale nasza opowieść 
dotyczy lat 90. 
Grupa N to auta produkcyjne, przy-
stosowane do sportu w  bardzo ogra-
niczonym zakresie. Dopuszczone były 
(i  są do dziś, choć obecnie grupa N 
rządzi się już nowymi prawidłami) 
nieliczne przeróbki, pozwalające do-
stosować do warunków sportowych 

W
podwozie, hamulce oraz w  minimal-
nym stopniu silnik i  układ napędo-
wy. Najistotniejsze różnice względem 
samochodu seryjnego dotyczyły tzw. 
obowiązkowego wyposażenia bezpie-
czeństwa. Jednocześnie wszystko, co 
musiało pozostać w aucie sportowym 
bez przeróbek, opisane było precy-
zyjnie w  tzw. sportowej karcie ho-
mologacyjnej, wydawanej przez FIA. 
Otrzymać ją mógł samochód, który 
wyprodukowano w ciągu roku w licz-
bie 5000 egzemplarzy. 
Grupa A  - to już prawdziwe samo-
chody wyczynowe, ale przepisy okre-
ślające stopień ich przygotowania 
sformułowane były bardzo podobnie. 
Książka homologacyjna samochodu 
grupy A  była znacznie cieńsza (za-
wierała mniej danych i opisów części, 
które musiały pozostać seryjne), zaś 
spis dozwolonych przeróbek był dość 
szeroki. Możliwe było także „doho-
mologowanie” pewnych wariantów 
konstrukcyjnych (jak np. inne hamul-
ce czy części zawieszenia) z  przezna-
czeniem tylko do wyczynu. Jednak 
homologację w  grupie A  przyznawa-
no również autu, które pojawiało się 
w  produkcji w  dość znacznej liczbie 
w  ciągu roku – było to 2 500 sztuk. 
W  praktyce szybki i  sprawny samo-
chód rajdowy mógł powstać jedynie 
z bardzo „sportowego” auta seryjnego, 
choć z  drugiej strony inne przepisy 
stanowiły, że w rajdach jeździć mogą 
jedynie pojazdy czteromiejscowe. 

www.plejady.subaru.pl
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Niewiele firm samochodowych chcia-
ło produkować długie serie pojazdów 
sportowych typu „rodzinny sedan”, 
bo było to ryzykowne ekonomicznie.
Chcąc ułatwić niektórym producen-
tom wejście do biznesu rajdowego na 
wysokim poziomie, FIA zdecydowa-
ła się więc zmienić filozofię homo-
logowania aut z  przeznaczeniem do 
najwyższego wyczynu. W  dalszym 
jednak ciągu pozostała idea, według 
której w  rajdach mają startować auta 
wywodzące się z  popularnych pojaz-
dów, które każdy może kupić w salo-
nie samochodowym. Jak to pogodzić? 
Zbudowano następujący ogólny prze-
pis: producent może wybrać swój 
dowolny czteromiejscowy samo-
chód o  długości ponad cztery metry, 
sprzedawany w  liczbie ponad 25 000 
sztuk rocznie. Takich aut jest zresz-
tą bardzo wiele. Następnie może na 
jego podstawie skonstruować prawie 
dowolny prototyp z  zupełnie innym 
podwoziem i  zawieszeniem, z  dość 
dowolnie przygotowanym silnikiem 

(podstawowym ograniczeniem było 
użycie kadłuba z jakiejś jednostki na-
pędowej tego samego koncernu i zbu-
dowanie na tej podstawie jednostki 
dwulitrowej, nawet jeżeli takiej nie ma 
w seryjnej ofercie). Takiemu silnikowi 
można było dodać turbodoładowanie, 
a  w  aucie zastosować napęd 4x4 do-
wolnego systemu, całkowicie nieseryj-
ną skrzynię biegów i elementy układu 
napędowego oraz wiele innych spe-
cjalnych elementów. Samo nadwozie 
też można było zbudować od podstaw, 
odpowiednio poszerzyć czy przemo-
delować, tak jednak, by postronnym 
wydawało się, że pochodzi z  rodzin-
nego auta jakie mają pod domem. 
Warto zaznaczyć, że przepisy katego-
rii WRC wcale nie dopuszczają dowol-
nych przeróbek raz homologowanego 
auta. Wręcz przeciwnie, są prawie tak 
rygorystyczne jak w  grupie N: WRC 
jest homologowane zasadniczo raz na 
sezon, a jakiekolwiek znaczące zmiany 
pojawić się mogą dopiero przy następ-
nej homologacji. Najistotniejsza część 

tych przepisów polega zaś na tym, że 
limit produkcji samochodów WRC 
lub części do nich nie był liczony w ty-
siącach, a wynosił od początku skrom-
ne 20 sztuk rocznie – w praktyce tyle, 
ile w sezonie trzeba zbudować aut na 
potrzeby aktywnego zespołu rajdo-
wego. Liczono więc na to, że każdy 
„niesportowy” producent aut znajdzie 
niewielki budżet, wytypuje ważny dla 
siebie model, a potem zleci wyprodu-
kowanie w  rzeczywistości prototy-
powego auta WRC i prowadzenie ze-
społu rajdowego jakiejś dobrej firmie 
tuningowej. 

Subaru WRC startuje
Miało być tanio i efektywnie, w prak-
tyce jednak zrobiło się rzeczywiście 
bardzo profesjonalnie, ale wcale nie ta-
nio. Samochody WRC przestały mieć 
jakiekolwiek powiązanie z pojazdami 
produkcyjnymi, zaś firmy je przygoto-
wujące poszły w kosmiczne technolo-
gie. I rzeczywiście, pojawiło się nieco 
aut WRC powstałych z „turystycznych 

historia



51



52 www.plejady.subaru.pl

przodków” (Toyota Corolla, Peugeot 
207, Ford Focus, Skoda Octavia i  Fa-
bia), ale producenci (z wyjątkiem Suba-
ru i Mitsubishi) w ogóle przestali sobie 
zawracać głowę sportowymi sedanami, 
a po pewnym czasie w większości zu-
pełnie „odpuścili” działalność sporto-
wą. Dziś FIA stara się sztucznie ogra-
niczać zaawansowanie samochodów 
rajdowych WRC i idące za tym koszty, 
czego ostatnim przejawem jest zmniej-
szenie pojemności skokowej do 1 600 cm3, 

ale to już zupełnie inna historia.
Jak w  nowej rzeczywistości WRC 
znalazły się Subaru i  firma Prodrive? 
Całkiem dobrze, choć oczywiste jest, 
że ta zmiana przepisów technicznych 
działała raczej wbrew producentowi 
doskonałych i  sprzedawanych w  du-
żej liczbie sportowych sedanów o na-
zwie Impreza WRX/turbo. Natomiast 
swoją szansę wykorzystały Toyota, 
Peugeot, Skoda i  inne firmy oferujące 
wyłącznie popularne pojazdy. 

Jak pamiętamy, w roku 1993 na trasach 
rajdowych Mistrzostw Świata pojawi-
ła się czterodrzwiowa Impreza grupy 
A  pierwszej generacji, auto o  symbo-
lu GC. W  roku 1996, już po zdobyciu 
pierwszych tytułów mistrzowskich 
(indywidualnego i  w  kategorii produ-
centów), rozpoczęto przygotowanie 
Imprezy WRC. 
W  nowej wersji rajdowego Subaru, 
które już nie miało się nazywać „555” 
najbardziej widoczną zmianą było 

historia
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nadwozie. Tym razem zdecydowano 
się na zapewne sztywniejszą wersję 
dwudrzwiową, z  poprawioną klat-
ką bezpieczeństwa i  odkształcalnymi 
plastikowymi strukturami zgniotu 
w drzwiach. Zmiana liczby drzwi była 
możliwa właśnie za sprawą nowych 
przepisów kategorii WRC – dwu-
drzwiowe Imprezy produkowano od 
dawna jako modele Coupe albo Ret-
na, ale bez silników turbodoładowa-
nych. A teraz dowolny silnik SUBARU 

BOXER 2.0, także turbo, można było 
skojarzyć z dowolnym nadwoziem. 
Ponieważ przepisy WRC pozwalały 
na poszerzenie błotników (do pewnej 
szerokości auta) i  przemodelowanie 
innych elementów, skwapliwe z  tego 
skorzystano. Za aerodynamikę i  sty-
lizację nowej rajdowej Imprezy od-
powiedzialny był w  Prodrive Peter 
Stevens (całością projektu dowodził 
David Lapworth). Zmienił on i  po-
większył przednie wloty powietrza, 

przebudował wloty i  wyloty na po-
krywie silnika, powiększył przepływ 
powietrza przez tunel dla chłodze-
nia układu napędowego, zastosował 
inny tylny spojler i  oczywiście po-
szerzone błotniki. Samochód miał 
teraz 1 770 mm szerokości. Po bada-
niach i  poprawkach w  tunelu aero-
dynamicznym zlikwidowano jakie-
kolwiek unoszenie samochodu przy 
dużych prędkościach, a wręcz prze-
ciwnie, uzyskano niewielki docisk.
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Podwozie samochodu zasadniczo 
nie zmieniło się – z  przodu i  z  tyłu 
pozostawiono system MacPherso-
na, choć zwiększenie rozstawu kół 
spowodowało, że prawdopodobnie 
każda część, wahacze, półosie i  po-
zostałe elementy były inne niż w sa-
mochodach grupy A z poprzedniego 
sezonu. Takie zmiany następowały 
jednak z roku na rok.
Dość istotne modyfikacje nastąpi-
ły w  silniku, choć była to nadal ta 
sama jednostka EJ. Nowe przepisy 
zezwoliły na zastosowanie więk-
szego, dziewięciolitrowego inter-
coolera. Powędrował on więc znad 
silnika przed jednostkę napędową. 
To właśnie spowodowało zmiany we 
wlotach i wylotach powietrza na ma-
sce. Postanowiono też przemieścić 

nieco do tyłu cały układ napędowy, 
co pociągnęło za sobą przebudowę 
kolektorów i osprzętu silnika. W re-
zultacie zmieniła się także charak-
terystyka jednostki napędowej. Po-
dawano nadal, iż moc maksymalna 
wynosi 300 KM (wszyscy i  tak wie-
dzieli, że była większa, być może na-
wet o 20 KM), ale teraz maksimum 
pojawiać się miało przy 5 500, a nie 
jak uprzednio przy 6 500 obr./min. 
Świadczyło to o  lepszym dostoso-
waniu jednostki do małej zwężki 
(o średnicy 34 mm) w układzie dolo-
towym i  o  znacznym powiększeniu 
momentu obrotowego.
Impreza WRC została przetestowa-
na latem, a  zaprezentowana jesie-
nią 1996 r, przed rajdem Katalonii. 
Starty rozpoczęły się oczywiście 

w  nowym sezonie 1997. następnie 
w każdym kolejnym roku pojawiała 
się jej następna wersja, co wymagało 
oddzielnej homologacji. Dla zespołu 
Prodrive nie było to kłopotem – wy-
produkowanie odpowiedniej liczby 
części lub nowych samochodów było 
oczywistością, tym bardziej że „sta-
re” egzemplarze sprzedawane były 
wyselekcjonowanym zespołom pry-
watnym. 
Jak podają źródła, w  roku 1998 Im-
preza WRX była przede wszystkim 
wzmacniana w  krytycznych miej-
scach, skupiono się też na usuwaniu 
zeszłorocznych usterek. W  tamtych 
latach zastosowano trzy aktyw-
ne mechanizmy różnicowe. W  ko-
lejnym, 1999 roku, sprawiono, by 
nadwozie było lżejsze, zmieniono 

historia
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strukturę klatki bezpieczeństwa, 
zastosowano elektrohydrauliczną 
zmianę biegów w  sześciobiegowej 
skrzyni i  zamieniono hamulce na 
efektywniejsze - sześciotłoczkowe. 
Wersja z  roku 2000 była już dużo 
lżejsza, a  niektóre komponenty sta-
rano się zabudować jak najniżej, dla 
obniżenia środka masy. Dodajmy, że 
wymagana przepisami masa mini-
malna samochodu WRC wynosiła 
już wtedy 1 230 kg, z czego oczywi-
ście dość sporo przypadało na balast. 
Silnik? Co roku był zapewne moc-
niejszy, choć ciągle dysponował „300 
KM”, co zadowalało oficjeli z FIA. 
W  roku 2001 zadebiutowała kolej-
na wersja homologacyjna Imprezy 
WRC. Choć mechanicznie zbliżo-
na do poprzedniej, to z  zewnątrz 
inna, bo oparta na nadwoziu II 
generacji. Tym samym zakończył 
się okres dwudrzwiowej rajdowej 
Imprezy GC. O  tamtych, znowu 
czterodrzwiowych samochodach 

i  o  końcowych latach historii WRC 
w wydaniu Subaru opowiemy w na-
stępnym, ostatnim już odcinku na-
szego cyklu.
 
Zawsze w czołówce
Sezon WRC 1997 liczył aż 14 rajdów. 
Reprezentantami Subaru byli Co-
lin McRae, Kenneth Eriksson i Pie-
ro Liatti. Przez cały rok Imprezy 
WRC zwyciężyły w  ośmiu rajdach 
(co zapewniło zespołowi tytuł Mi-
strza Świata konstruktorów), z czego 
w pięciu triumfował McRae. Jednak 
Szkot nie zdobył indywidualnego 
Mistrzostwa Świata – wyprzedził 
go o  jeden punkt Tommi Maki-
nen w  Mitsubishi. Warto dodać, że 
oprócz serii zwycięstw McRae za-
liczył też serię dynamicznych wy-
padków, a  wynik sezonu mógłby 
być inny, gdyby silniki Subaru nie 
traciły dość systematycznie napędu 
rozrządu. Wadę tę usunięto dopiero 
w drugiej połowie sezonu. 

W roku 1998 w zespole Subaru star-
towali Colin McRae i  Piero Liatti, 
a  także tylko jeden raz – Kenneth 
Ericsson. McRae odniósł trzy zwy-
cięstwa. 
W roku 1999 zespół Subaru tworzy-
li Richard Burns, Juha Kankkunen 
i krótko – Bruno Thiry. Burns zwy-
ciężył pięć razy, na koniec sezonu 
ulegając jedynie Tommi Makineno-
wi w  Mitsubishi Lancerze. Zespół 
zakończył sezon na drugim miejscu, 
zaledwie o cztery punkty za Toyotą.
Wreszcie rok 2000, w  którym ze-
spół tworzyli Richard Burns i  Juha 
Kankkunen, zakończył się czterema 
zwycięstwami Burnsa i jego drugim 
miejscem w  klasyfikacji indywidu-
alnej za Marcusem Gronholmem 
w  Peugeocie 206. Zespół ukończył 
serię na trzecim miejscu w  klasyfi-
kacji konstruktorów.

Materiał zdjęciowy dzięki uprzejmości 
firmy STI (Subaru Tecnica International).
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i Michałem Królem jako drugim prze-
wodnikiem wybraliśmy się w połowie 
maja na Batyżowiecki. Późna wiosna 
w Tatrach przynosi z reguły warunki 
podobne do alpejskich – zlodowaciały 
śnieg leży w  żlebach i  wklęsłościach 
terenu i  wcześnie rano jest bardzo 
twardy, natomiast granie i wypukło-
ści są już czyste i ciepłe.
Pojechaliśmy rano z  Zakopanego 
do schroniska Śląski Dom w  dolinie 
Wilelickiej i  o  wpół do siódmej ru-
szyliśmy do góry. Podejście po szlaku 
minęło szybko, a kiedy weszliśmy na 
Batyżowiecką rówień przyszła pora 
na ubranie raków. 
Kiedy w  już w  rakach pięliśmy się 

Wiosenna wycieczka
na Batyżowiecki Szczyt
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Poniżej przedstawiam opis pięknego, wiosennego dnia w Tatrach. Nie było to żadne osiągnięcie sportowe, ani 
żaden wyczyn - po prostu fajna wycieczka. Jak się na tym zastanowić, to tak naprawdę fajne życie składa się po 
prostu z dużej ilości fajnych dni...

Batyżowiecki Szczyt, poło-
żony w  bezpośrednim po-
bliżu Gerlacha, między doli-

nami Kaczą a  Batyżowiecką, nie jest 
nawet w części tak popularny jak jego 
sąsiad. W końcu król może być tylko 
jeden, a  i  najwyższe szczyty danych 
pasm, czy rejonów ściągają na siebie 
– zasłużenie czy nie - większość zain-
teresowania.
Z  perspektywy przewodnika, taki 
stan ma odwrotne konsekwencje – 
na najwyższe szczyty chodzimy czę-
ściej niż na inne, więc każdy amator 
zdobywania gór nie najwyższych jest 
mile widzianym urozmaiceniem. 
Właśnie z  dwójką takich koneserów 

styl życia tekst: Marcin Kacperek 
zdjęcia: archiwum Freerajdy

w  górę po twardym śniegu - uda-
ło nam się zobaczyć kozice bawiące 
się na śniegu – stara i młoda biegały 
w  kółko w  górę i  w  dół po stokach 
spadających spod ścian Gerlachu, aż 
wreszcie pomknęły gdzieś w dal.
Niestety warunki na naszej górze nie 
były najlepsze – mimo południowo-
-wschodniej wystawy, zapewniającej 
dużo słońca śnieg z  dużego opadu 
sprzed tygodnia wciąż leżał na skale, 
którą mieliśmy się wspinać, a  pły-
nące z  niego strugi wody łączyły się 
w duże, szumiące cieki. 
Pod żlebem prowadzącym na Baty-
żowiecką Przełęcz związaliśmy się 
linami w  dwie dwójki i  zaczęliśmy 

B
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tekst: Marcin Kacperek 
zdjęcia: archiwum Freerajdy

Marcin Kacperek – Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Przewodników 
Wysokogórskich zrzeszającego 
polskich przewodników posiadających 
międzynarodowe uprawnienia UIAGM. 
Informacje o polecanych przez niego 
wyjazdach górskich i narciarskich można 
znaleźć na stronie www.freerajdy.pl

podchodzić po śniegu przerwanym 
dwoma skalnymi progami. Kiedy we-
szliśmy na przełęcz humory trochę 
się nam pogorszyły – wbrew naszym 
nadziejom grań, którą mieliśmy się 
wspinać do szczytu nie była sucha 
i  czysta. Na mniej stromych miej-
scach zalegał śnieg, od dwóch godzin 
oświetlany w  miarę mocnym słoń-
cem. Strugi wody wesoło szumiały, 
a  główny ciek zlewał się oczywiście 
dokładnie tędy, którędy mieliśmy się 
wspinać. Najwyraźniej prawo Mur-
phy’ego działają również w górach. 
Mimo, a  może dzięki temu, że od-
bywała się częściowo w  małych wo-
dospadzikach, w  których nikt nie 
chciałby stać dłużej niż to koniecz-
ne, wspinaczka na szczyt poszła nam 
bardzo szybko. Poza niechęcią do 

moknięcia w  wodzie z  topniejącego 
śniegu motywowała nas również nie-
chęć do moknięcia w  wodzie, która 
w  postaci coraz ciemniejszych chmur 
przysuwała się do nas z  zachodu. Na 
szczycie spędziliśmy dosłownie kilka 
minut i  ruszyliśmy w  dół ponaglani 
gęstniejącymi chmurami. Kiedy dosta-
liśmy się do terenu nie wymagającego 
asekuracji, w którym deszcz byłby już 
tylko drobną niedogodnością, oczywi-
ście zaczęło się przejaśniać, choć od-
zywające się w oddali grzmoty nie po-
zwalały nam nadmiernie się rozluźnić. 
Pierwsze krople deszczu spadły, kiedy 
wsiedliśmy do samochodu, a  po dro-
dze do Zakopanego przedzieraliśmy się 
przez grad i ulewę, której wycieraczki 
nie nadążały zbierać z szyby. 
Udał się kolejny fajny dzień...



wydarzenia

Sony VAIO EXTREME SERIES 2011 
Zapraszamy na cykl imprez

Sony VAIO Extreme Series to imprezy 
sportowe, które mają na celu promo-
cję sportów ekstremalnych w  Polsce. 
W ciągu najbliższych miesięcy zorgani-
zujemy dla Was wyjątkowe wydarzenia, 
podczas których zaprezentowane zosta-
ną takie dyscypliny jak snowboarding, 
freesking, skatebording kitesurfing, 
wakeboarding, mtb dirt czy downhill. 
Imprezy łączy wspólny element, jakim 
jest przygotowanie profesjonalnego 
filmu dokumentalnego opowiadające-
go historię ludzi łączących swoje życie 
prywatne i zawodowe z pasją uprawia-
nia sportów ekstremalnych. Do udziału 
w  naszej produkcji udało się przeko-
nać największe osobowości polskich 

sportów ekstremalnych. Premiera 
filmu odbędzie się jesienią w sieci 
Multikino. 
Na każdej z  imprez obecny jest 
VAIO Adventure Team – ekipa, 
dzięki której możecie Państwo 
zapoznać się z technologią Sony – 
zobaczyć najnowszy sprzęt i przete-
stować go na miejscu! 
Dodatkową atrakcją cyklu Sony VAIO 
Extreme Series 2011 - jest rajdowe Sub-
aru Impreza zespołu LOTOS – Subaru 
Poland Rally Team – które będzie moż-
na obejrzeć i zrobić zdjęcia. Zapraszamy 
też do wirtualnej przejażdżki samocho-
dem na naszym najnowszym notebo-
oku VAIO 3D VPCF21Z1E/BI.
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Dirt Masters 
2011-05-28, 
Warszawa

Joy Ride Open (Myślenice) 
2011-08-28, 
Myślenice

Joy Ride Open (Wisła) 
2011-06-19, 
Wisła, Stożek

Hel Challenge 
2011-07-30, 
Hel

Urban Jibbing Contest 
2011-03-12, 
Kraków

Joy Ride Open (Zakopane) 
2011-09-24, Zakopane, 
Harenda

Joy Ride Open (Kluszkowce) 
2011-05-08, Kluszkowce, 
Wżar 

M A T E R I A Ł  S P O N S O R O W A N Y

WięCej inFoRMaCji
www.extremeseries.pl
www.youtube.com/user/VaioAdventureTeam
www. vaioblog.pl
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Sprawdź, gdzie odbywają się imprezy 
Sony Vaio extreme Series.
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wydarzenia

Sony
Historia firmy

Firma Sony została założona w  To-
kio w 1946 roku i powstała z  inicja-
tywy dwojga ludzi. Za jej fenomenal-
nym sukcesem stoi  inżynier Masaru 
Ibuka oraz fizyk Akio Morita, którzy 
zainwestowali w  stworzenie firmy 
kwotę 190.000 jenów, zatrudniając 
jedynie 20 pracowników. 
 7 maja 1946 w  Tokio założone zo-
stało Tokyo Kogyo K.K. (Tokyo 
Telecommunications Engineering 
Corporation), znane również jako 
Totsuko. Nowa firma nie posiadała 
profesjonalnych maszyn do produk-
cji a jedynie niewielką wiedzę spe-
cjalistyczną. W  taki właśnie sposób 
opierając się tylko  na własnej inte-
ligencji i doświadczeniu inżynieryj-
nemu, Ibuka i Morita zaczęli zdoby-
wać nowe rynki.

Pochodzenie nazwy Sony
W  1955 roku firma zadecydowała, 
by dla produktów Totsuko zacząć 
używać logo Sony, a trzy lata później 
zmieniła nazwę na Sony Corpora-
tion. By stworzyć nową nazwę firmy 
połączono dwa słowa. Jednym z nich 
było łacińskie sonus, które jest źró-
dłem wszelkich znaczeń związanych 
z  dźwiękiem, drugim – określenie 
„sonny boy”, wówczas bardzo po-
pularne w Japonii, oznaczające mło-
de osoby oraz wolnych pionierów. 
Nowa nazwa perfekcyjnie oddawa-
ła nastrój, jaki panował wówczas 
w firmie skupiającej grupę młodych 
ludzi, pełnych energii i pasji dla nie-
ograniczonej kreatywności. 
Odkąd firma powstała ponad 60 lat 
temu, zwiększyła zatrudnienie z  20 

pracowników do około 170.000 ludzi 
na całym świecie.
Sony od zawsze było firmą między-
narodową. Akio Morita od początku 
zdawał sobie sprawę z  faktu, że ry-
nek światowy powinien być najważ-
niejszy dla Sony i  szczególnie dbał 
o to, by wszelkie działania firmy nie 
ograniczały się jedynie do Japonii. 
Nalegał również, by nazwa Sony wi-
doczna była na wszystkich produk-
tach i  materiałach firmy, co miało 
wzmocnić pozycję tej marki.

Niemalże od samego początku  jedy-
nie kilku firmom udało się dorównać 
Sony pod względem innowacyjno-
ści, pomysłowości i  niezawodności. 
A przez lata udało się wprowadzić 
wiele nowych przełomowych pro-
duktów.



VAIO zaleca system Windows® 7.

Pracujesz 
 intensywnie  

Żyjesz 
 intensywnie

www.sony.pl/vaio
„Sony”, „ make.believe”, „Vaio” są zastrzeżonymi znakami towarowymi Sony Corporation.
„Intel, logo Intel, Intel Core i Core Inside są znakami towarowymi fi rmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.”

Wydajność w ruchu: 
nowa seria VAIO S zwiększa efektywność.
VAIO VPCSB1V9E:
•  Lekki, o nowej, eleganckiej „całkowicie płaskiej” konstrukcji 

jest bardziej mobilny i wyjątkowo wytrzymały.
•  Nowe, zaawansowane zasilanie akumulatorowe 

pozwala pracować i grać dłużej.
• Dynamiczna grafi ka hybrydowa zapewnia odporność i wydajność.
• Podświetlana klawiatura i czujnik oświetlenia.
• Wbudowany modem 3G.

Inteligentna wydajność zauważalnie podnosi komfort obsługi komputera. 
Druga generacja rodziny procesorów Intel® Core™. Zauważalna inteligencja. 

VAIO S biznesmen205x260.indd   1 3/24/11   2:11 PM
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felieton tekst: Peiper 

Czem chata bogata
czyli Mistrzostwa Europy w duszeniu szalikiem

estem rodowitym krakusem, 
a zarazem zawsze i niezmien-
nie kibicem Wisły Kraków, 

szczególnie sekcji piłki nożnej. Za cza-
sów młodości - czyli jakieś kilkaset lat 
temu - kolega namówił mnie do bardzo 
czynnego uprawiania tej formy ekspresji 
twórczej czyli kibicowania w wersji wo-
kalno – poetycko - ruchowej na wolnym 
powietrzu. Jako syn krawcowej przytar-
gałem na stadion własnoręcznie wyko-
naną flagę klubową i zasiadłem dumnie 
w dziesiątym sektorze czyli wśród człon-
ków klubu kibica. Słowo „klub” było dla 
mnie do tej chwili synonimem czegoś 
elitarnego, wykwintnego i  eleganckie-
go. Heniek ps. Hakelbery (chyba z racji 
podobieństwa pod względem wzrostu 
i aparycji do psa z bajek Disneya), cha-
ryzmatyczny prostak i konus, a zarazem 
przywódca sektora i klubu kibica zain-
tonował hymn „Jak długo na Wawelu”, 
który wywrzeszczałem z  namaszcze-
niem. Określenie „wywrzeszczałem” jest 
najbardziej adekwatne, ponieważ jak to 
u przeciętnego Polaka, moja znajomość 
nut ogranicza się do utworów „sto lat”, 
„niech mu gwiazdka” i „góralu czy ci”. 
Po hymnie, którego słowa wcześniej 
wykułem na blachę leciały już kawałki, 
których nie znałem, a ich teksty opierały 
się na kilku słowach z czego najczęściej 
padało to na literę „k”, potocznie okre-
ślające kobietę o  nienachalnie ciężkich 
obyczajach, oraz na „p”, którego pierw-
szym członem był przedrostek rzeczow-
nika „pierwiosnek”,  a drugim synonim 
ludzkiego losu i  określał jego ciężką… 
dolę. O ile siedząc w dziesiątym sektorze 
i  śpiewając hymn klubu poczułem się 
dumnym członkiem pewnej społecz-
ności, a  właściwie rodziny, to już pod 

koniec rywalizacji moje samopoczucie 
ograniczało się tylko do… członka. 
Po zakończeniu meczu ktoś pożyczył 
ode mnie flagę i  przez dłuższy czas 
okładał nią kibiców przeciwnej druży-
ny. Taki był początek, a zarazem koniec 
mojego udziału w tej formie aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Później, wy-
niku rywalizacji domyślałem się na pod-
stawie obserwacji tradycyjnego pochodu 
kibiców na trasie: stadion Wisły - Dwo-
rzec Główny PKP. Jeżeli poruszał się 
w tempie marszowym, z zaparkowanych 
samochodów odrywano jedynie odsta-
jące elementy (takie jak anteny i  luster-
ka), a pod pomnikiem Mickiewicza na 
Rynku Głównym odwrzeszczano hymn 
klubu, znaczy Wisła wygrała. Jeżeli na-
tomiast pochód poruszał się biegiem, 
z pominięciem przystanku w okolicach 
wieszcza, przeszkadzające uczestnikom 
manifestacji samochody pokonywano 
na przełaj po dachach, znaczyło to, że 
ukochany klub przerżnął, a kibice zmie-
rzali pospiesznie w  kierunku dworca, 
aby nie dopuścić do wstydliwej sytuacji, 
w której sympatycy przeciwnej drużyny 
odjechaliby bez zwyczajowego „czem 
chata bogata”. Chodziło naturalnie, aby 
zgodnie z polską tradycją, gość wyjechał 
z obitą mordą, ponieważ takie imprezy 
łatwiej zapamiętywał i potem wspomi-
nał latami. Dokładnego wyniku rywa-
lizacji na stadionie, w  wersji cyfrowej, 
dowiadywałem się z  telewizyjnych ser-
wisów sportowych, a  wyniku potyczki 
dworcowej, w  wersji obdukcyjnej, do-
wiadywałem się od siostry wspomnia-
nego kolegi, gdy wracała od niego z od-
wiedzin w szpitalu.
Ta jednodniowa przynależność klu-
bowa wywarła na mnie tak ogromne 

wrażenie, że już nigdy nie wstąpiłem do 
żadnej organizacji, związku, sekty ani 
partii. Każde z  tych ugrupowań wspo-
minało bowiem w  swoim statucie coś 
o „sile w  jedności”, a mnie tylko jedna 
sytuacja w życiu jest w stanie zmusić do 
zastosowania siły. Konieczność odkręce-
nia słoika.
Wspomniałem tę historię, ponieważ 
zbliżają się Mistrzostwa Europy w  ko-
paniu nadętej skóry, których jesteśmy 
współorganizatorem, a  poziom zacho-
wania naszych kibiców na stadionach 
dawno już spadł poniżej wzrostu Hakel-
bery’ego i  snuje się gdzieś na poziomie 
murawy stadionów, i to – rzekłbym – po 
niskim jej przystrzyżeniu. 
Przyglądając się niekiedy relacjom z za-
dym stadionowych, zatęskniłem za 
czasami, w  których obijanie ryja przy-
jezdnym kibicom przez miejscowych 
odbywało się jednorazowo w  dniu 
meczu i  to w  ramach pożegnania na 
dworcu, a w trakcie rywalizacji drużyn 
piłkarskich ograniczano się jedynie do 
rzucania mięsem. Imprezę piłkarską 
zabezpieczało dziesięciu funkcjonariu-
szy Milicji Obywatelskiej, uzbrojonych 
w broń przylgnieniową, czyli krótką pał-
kę w lekkiej i miękkiej wersji sportowej. 
Funkcjonariusz przez dziewięćdziesiąt 
minut stał w prawie całkowitym bezru-
chu, orzełkiem do trybuny. Dowodem, 
że nie jest to manekin, był wykonywany 
przez niego (co jakiś czas) proces precy-
zyjnego oczyszczania palcem wskazu-
jącym, zewnętrznych otworów górnych 
dróg oddechowych. Jedynym przejawem 
agresji z  jego strony mogło być pstryk-
nięcie materiałem wydobytym we wspo-
mnianym procesie w kierunku trybuny. 
Działalność pozameczowa, świadcząca 

J
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tekst: Peiper 

o  aktywności klubu kibica ograniczała 
się do tworzenia elewacyjnych fresków 
w  wersji pisanej, typu oznajmiającego 
WISŁA PANY lub PASY ASY, które 
określały preferencje lokalnej młodzieży 
i wyznaczały terytoria i zasięg działania 
(czyli nicnierobienia) tych klubów. 
Oddziały MO jakoś to wtedy ogarniały, 
ponieważ kibicami była młodzież szkol-
na, którą kierowała miłość do klubu, 
a poziom tego, co zawodnicy prezento-
wali na boisku był na tyle wysoki, zaj-
mujący, a czasem nawet pasjonujący, że 
szkoda było ekscesami przerywać wido-
wiska. Dzisiejsze mecze ligowe są na tak 
żenująco niskim poziomie, że młodzież 
musi udowadniać wyższość własnego 
klubu nad przyjezdnym za pomocą kok-
tajli Mołotowa, a  tradycyjną wymianę 
koszulek wśród zawodników przeciw-
nych drużyn, która następowała po za-
kończeniu meczu, zastąpiła powietrzna 
wymianą siedzisk pomiędzy sektorami 
jeszcze w  trakcie trwania… hmmm… 
tych wykopów. Zastanawia mnie kto 
i  na jakiej podstawie nazwał rozgryw-
ki ligowe w Polsce Ekstraklasą i czy my 
przypadkiem nie czytamy tego mylnie. 
Może tego „l” tam wcale nie powinno 
być? 
Nie mam pojęcia dlaczego w Niemczech 
to działa inaczej i dlaczego tam można 
podróżować po całym kraju z szalikiem 
własnego klubu, bez ryzyka utraty życia. 
W  Anglii, gdzie na stadionach docho-
dziło do regularnych wojen domowych, 
zastosowano tak prosty sposób, że przy 
nim etui na cepy wydaje się być potwor-
nie skomplikowanym opakowaniem. 
Wprowadzono pełny monitoring stadio-
nów, ponumerowano siedziska i wpro-
wadzono imienne bilety. Za jakąkolwiek 
próbę wszczęcia zadymy delikwent do-
staje dożywotni zakaz stadionowy. No 
właśnie, jedna zadyma i do końca życia 
skazuje się co najwyżej na kibicowanie 
na turniejach szachowych, ping ponga 
albo na zawodach pływackich. 

Rząd planuje podratować budżet na-
szego kraju kasą, którą zarobi na po-
kopanych igrzyskach. Skąd niby mają 
wpłynąć te pieniądze? Z  podatków od 
sprzedaży biletów, od hotelarzy, restau-
ratorów, sklepikarzy i  właścicieli par-
kingów oraz z podatku akcyzowego na 
paliwo, papierosy i alkohol czyli wszyst-
ko na czym normalnie zarabia, tylko 
zwielokrotnione dzięki turystom – ki-
bicom, którzy znając formy kibicowania 
w Polsce, zaryzykują życie wchodząc na 
stadion. Dodatkową atrakcją dla fanów 
tego sportu spoza granic naszego kraju, 
będzie podróżowanie tymi… półtorej 
autostrady oraz resztą dróg krajowych, 
których stan przypomina regionalny 
szwajcarski nabiał tyle, że w przypadku 
tego nabiału, te dziury akurat są ozna-
ką dobrej jakości. Skoro już dotrą swo-
im bolidem w okolice stadionu, nie jest 
wcale pewne, że on nadal tam będzie 
po ich powrocie, czy bilans zawartości 
będzie się zgadzał, bo jeżeli nie, to praw-
dopodobnie także pogorszy się również 
izolacja wnętrza pojazdu od warunków 
atmosferycznych. 
Ci którzy nie chcąc ryzykować podnie-
sienia kosztów dojazdu na mecz o  re-
mont zawieszenia lub utratę mienia 
i zdecydują się na podróż PKP, wpadną 
z  deszczu pod rynnę, ponieważ stan 
Polskich Kolei Państwowych w niczym 
nie ustępuje stanowi polskich dróg, a na-
wet je przewyższa… dezorganizacją. 
Parafrazując pewną telewizyjną rekla-
mę można porównać polskie drogi do 
Sprita, a  szwajcarski ser do pragnienia, 
niestety już ze szwajcarskim zegarkiem 
i PKP wyjdzie odwrotnie. Przeciwnie niż 
w  przypadku tych zmotoryzowanych, 
którzy jednak dotrą na stadion, a jedynie 
mogą nie mieć czym z niego wrócić, ci 
podróżujący PKP ryzykują, że wcale nie 
dotrą, ponieważ w  Polsce trakcja kole-
jowa dobrze schodzi na złomowiskach. 
Jeżeli jakimś cudem jednak dowloką się 
na dworzec docelowy i to jeszcze w ten 

dzień w którym planowali, to ryzykują 
utratę biletów i  reszty mienia na rzecz 
kieszonkowców. Tam dopadnie ich rów-
nież smród, muchy i armia żebrających 
bezdomnych. 
No to może samolot? Lotniska co praw-
da są wolne od bezdomnych, ale godnie 
zastępuje ich mafia taksówkarska, od 
której jeszcze trudniej się opędzić. Kurs 
z lotniska na stadion narodowy w War-
szawie może okazać się droższy niż bilet 
na mecz, koszt kilkudniowego wyżywie-
nia i noclegu razem wziętych. 
Czy warto było walczyć o prawo do tego 
blamażu? Czy odliczając od zarobku, 
koszt zabezpieczenia tej imprezy - przed 
polskimi Hooligans (o ile w ogóle uda się 
przed tym zabezpieczyć), koszt utrzy-
mania zatrzymanych na czas mistrzostw 
złodziei samochodów, kieszonkowców, 
koszt „coś zrobienia” z  bezdomnymi 
z dworców - to czy coś zostanie? Jestem 
raczej pesymistą tym bardziej, że w oba-
wie o  swoje zdrowie i  życie frekwencja 
zagranicznych kibiców może być nie-
zadowalająca. Gorzkim dopełnieniem 
obciachu  jakiego sobie narobimy, bę-
dzie poziom gry naszej reprezentacji, ale 
w tym właśnie widzę szansę na względ-
ny spokój na stadionach. Jeżeli bowiem 
nasi piłkarze nie wyjdą z  grupy, nasi 
kibole nie będą mieli zbyt dużo okazji 
do aktywnego nawiedzania stadionów. 
Chociaż z  drugiej strony – pamiętając 
czasy „wiślackich pochodów” - nie je-
stem pewien, czy rozgoryczenie porażką 
nie przyniesie jeszcze gorszych skutków. 
Ukraina lepiej sobie poradzi z  organi-
zacją. Tam rządzi mafia, która nie może 
sobie pozwolić na straty, a i piłka nożna, 
w odróżnieniu od naszej, stoi na europej-
skim poziomie. 
Jest tylko jeden Polak, który mógłby nas 
uchronić od katastrofy jaką będą te mi-
strzostwa i nie chodzi mi tu o Franciszka 
Smudę. Poprośmy Go modlitwą o jakiś 
łagodniejszy kataklizm… np. uderzenie 
asteroidy.
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Kilka nowości 
na letnie dni
Wiosnę przywitaliśmy już w pełni, więc naszedł najwyższy 
czas na przedstawienie naszej nowej kolekcji.

sklepik

Nasi wierni klienci na pewno pamiętają naszą sportową bluzę sprzed kilku 
sezonów. W tym roku prezentujemy nowy model bluzy z kapturem. Wyko-
nana jest z ciepłej i miękkiej bawełny oraz polarowej podszewki.

S11BDM: 189 zł
Bluza Subaru
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Wkrótce zaprezentujemy Państwu nasze kolejne nowości z kolekcji 
wiosenno-letniej. Przypominamy także, że nasz asortyment z poprzednich 
edycji można zakupić w bardzo atrakcyjnych cenach. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie www.sklep.subaru.pl

Standardowo, jak co roku, proponujemy nowy model 
T-shirtu oraz koszulki Polo Subaru. W  tym sezonie 
stawiamy na ciekawy kolor, modne przeszycia oraz 
bardzo wiernie odwzorowane hafty.

S11FLaSH: 89 zł
Pendrive Subaru

SPRT-FLaSH: 129 zł
Pendrive SPRT

Dla miłośników elektroniki przygotowaliśmy dwie pa-
mięci przenośne. Pierwszy z nich, w klasycznej obudowie 
z logo Subaru mieści 4 GB danych. Drugi, w kształcie karty 
z wizualizacją samochodu SPRT, posiada pojemność 8 GB.

S11TSM: 65 zł
T-shirt
S11PoLoB: 85 zł
Koszulka polo
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AutoŚwiat
nr (2) 05-07/2011
„Szybkie i brudne”
(WRX STI vs. Lancer Evolution) 

Piach błoto i  asfalt – na tych na-
wierzchniach doskonale czują się 
wciąż udoskonalane ikony rajdów 
samochodowych: WRX STI i Lancer 
Evolution. Obie wersje wypuściliśmy 
na crossowy tor dla takich właśnie 
pojazdów (…)
(…) Tym razem do boju z  czterona-
pędowym Evo stanął WRX z  tak lu-
bianym przez fanów skrzydłem ulo-
kowanym na krępym kufrze. Auto 
wyposażono w  nową przednią oś, 
która razem ze zmienionym zawiesze-
niem miała mu ułatwić pierwszą wy-
graną z Mitsubishi. Na teren zmagań 
wybrano dobrze znany obiekt rally-
crossowy MC Shluchtner, który w po-
łowie pokryty jest asfaltem, a  w  po-
łowie szutrem. Dla urozmaicenia 
stworzono tam kilka ostrych zakrę-
tów, kilka muld i tarek. Wprost ideal-
ne warunki do najnowszych zmagań 
starych konkurentów (…)
(…) Układ jezdny tego czteronapędo-
wego bolidu został całkowicie odmie-
niony. Zmodyfikowano zawieszenie 
kół, na nowo zestrojono zespół reso-
rująco – tłumiący, utwardzono sta-
bilizatory poprzeczne. Właściwie bez 
zmian pozostał 2,5-litrowy, 300-konny 

silnik typu bokser. Lekkich poprawek 
doczekał się natomiast układ wyde-
chowy. Zmodernizowano kataliza-
tor, poprawiono recyrkulację spalin 
i zoptymalizowano oprogramowanie. 
Dzięki temu jednostka napędowa 
spełnia normę emisji spalin EuroV.
W  środku nic sie nie zmieniło. I  do-
brze. Każdy wie, na czym siedzi. Kie-
rowca ma przed sobą umieszczony 
pośrodku obrotomierz. „Kubełki” 
Recaro zostały nisko zamontowane, 
dźwignia zmiany biegów jest poręczna 
- mamy więc to, co tak bardzo kochają 
fani. (…)
(…) To, że silniki w  obu modelach 
mają nominalnie niemal identyczną 
moc, nie oznacza, iż auta dysponują 
takimi samymi osiągami. Podczas gdy 
Subaru potrzebuje na sprint do „setki” 
5,3 s, Mitsubishi zajmuje to 5,5 s. (…)
(…) Na start wyjeżdża Subaru WRX 
STI. Pokrętłem na konsoli środkowej 
wybieramy charakterystykę pracy 
silnika. Oczywiście Super Sport. ESP 
zostaje wyłączone. Środkowy dyfe-
rencjał przestawiony na automatykę. 
Na pierwszym punkcie pomiarowym 
WRX jest o 3 km/h szybsze. Pokonuje 
kolejne zakręty mistrzowskimi dri-
ftami, a podczas przyspieszenia spra-
wia lepsze wrażenie niż konkurent. 
Oczywiście to subiektywne odczucie. 
Jednak jakkolwiek by nie spojrzeć, 
niemal fizycznie czuje się kopa, jakim 
dysponuje mocny bokser. Do tego do-
chodzi ostre rasowe brzmienie – po 
prostu cudowne. W stosunku do swo-
jego poprzednika STI znacznie pew-
niej utrzymuje się na kołach – przed-
nia oś dużo zyskała na przyczepności 
mechanicznej. Z tego właśnie powodu 
auto zachowuje się o wiele mniej pod-
sterownie na ciasnych zakrętach i tra-
ci mniej czasu do Mitsubishi. Od razu 
daje się zauważyć, że przednie koła są 
od siebie bardziej odsadzone. Pozy-
tywne skutki przyniosła modernizacja 

zawieszenia. Widać to na nierówno-
ściach, gdy sprężyny amortyzatorów 
bardziej się uginają niż kiedyś, a to tyl-
ko wychodzi autu na dobre. Tam gdzie 
Mitsubishi Evo musi nieco spasować 
i włącza się ABS, Subaru jeszcze doda-
je gazu. Mimo, iż w STI tylna oś jest 
bardziej nadsterowna niż w Evo, Suba-
ru okazuje się szybsze. Z jednej strony 
manualna skrzynia biegów pomaga 
samochodowi w  szybszym wykony-
waniu manewrów, a z drugiej – silnik 
oferuje więcej mocy mimo niewielkiej 
dziury turbinowej. Na końcu okazało 
się, że ten model przeciął linię mety 
o 0.8 s wcześniej.(…)

TurboTEST
nr 04/2011 (12)
„Subaru diesel 
– łamacz stereotypów”
(Impreza)

Powiedzenie „Jak coś jest do wszyst-
kiego, to jest do niczego” doskonale 
obrazuje większość uniwersalnych roz-
wiązań. Jednak nie dotyczy ono diesla 
Subaru Imprezy.

Gdy usłyszałem, że Subaru Impreza ma 
silnik oszczędny i  gwarantujący dobre 
osiągi, a  zawieszenie i  napęd pozwa-
lające na komfortowe podróżowanie 
i równocześnie sportową przyczepność, 
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wniosek nasunął się sam. Okazało się to 
jednak prawdą...
 
(...) Co jest specjalnego w  nowej 
karoserii?
Niespodzianka czeka siadających na 
tylnym fotelu. Hatchback mierzy 441,5 
cm ma rozstaw osi 262 cm i mimo iż 
jest krótszy o 5cm od kombi poprzed-
niej generacji, to większy o 9,5 cm roz-
staw osi gwarantuje jadącym z  tyłu 
wyższy komfort. Odległość między 
fotelami wzrosła o  6,5 cm, przez co 
jadący na tylnej kanapie nie dotykają 
kolanami oparć foteli przednich. Jed-
nak modelu nie można zakamuflo-
wać w  klasie tradycyjnych pojazdów 
rodzinnych. Sylwetka zwraca dyna-
micznym kształtem sugerującym po-
cisk wystrzelony z  dużą prędkością. 
Przemawiają za tym zarówno kształt 
opadającej pokrywy silnika, wzno-
sząca się linia szyb bocznych czy cięż-
ki masywny tył, ale również dodatki 
stylistyczne jak „zmrużone oczy” 
świateł przednich czy spojler tylny 
przedłużający linię dachu (…) Jeże-
li dodamy do tego kubełkowe fotele 
doskonale trzymające na zakrętach, 
ale na trasie zapewniające komfort 
i wygodę, czy wyprofilowany wieniec 
kierownicy pozwalający na pewne 
szybkie reakcje, a  jednocześnie nie-
powodujący drętwienia zaciskanych 
dłoni, możemy mieć pewność – nie 
jest to jedynie mały hatchback seg-
mentu C.

Silnik „boksujący” ropę
Subaru od lat znane jest z  produkcji 
silników pracujących w systemie bo-
xer. Takie rozwiązanie zapewnia niż-
szy środek ciężkości, a ponadto praca 
silnika gwarantuje dużo mniejsze 
wibracje niż w  wersjach rzędowych 
(tłoki przeciwbieżne równoważą 
drgania). Konstrukcja ta jest zatem 
idealna dla diesla, będącego silnikiem 

cięższym i mającym większe drgania. 
I  właśnie taką jednostkę zapropo-
nowało Subaru. Stojąc na światłach 
Imprezą diesel czy ruszając z  miej-
sca, nie ma znanej z wszystkich diesli 
wibracji. Jest kompletna cisza i  brak 
drgań jak w  wersjach benzynowych. 
Najważniejsze jednak, że wyelimi-
nowanie niedoskonałości diesla nie 
pociągnęło za sobą żadnych skutków 
ubocznych: moment obrotowy wyno-
si 350 Nm (1800/2400 obr./min.). (…)

Symetrical AWD
Jednak to, co urzeknie każdego kie-
rowcę, to nie tylko kultura pracy sil-
nika i jego zużycie paliwa, ale prowa-
dzenie i pewność jazdy. (…) Ponadto 
- jak w każdym Subaru – Impreza ma 
słynny napęd symetryczny. Pod tym 
pojęciem zawarto największą tajem-
nicę sukcesu przyczepności. Jeżdżąc 
wcześniej wersją WRX, byłem za-
chwycony układem symetrycznym. 
Obecnie w wersji diesel zachwyt... jest 
podobny. Symetryczny oznacza, że 
zestaw silnik – skrzynia biegów – wał 
napędowy – mechanizm różnicowy 
są w idealnej symetrii względem po-
dłużnej osi pojazdu. W  połączeniu 
z  obniżonym środkiem ciężkości 
silnika boxer mamy doskonałe pro-
wadzenie na prostej, a podczas poko-
nywania zakrętów nie ma efektu pew-
niejszego skrętu w  jednym kierunku 
i  większego oporu podczas skrętu 
w drugą stronę.

Czego się spodziewać
Impreza diesel nie jest wersją adreso-
waną do miłośników sportów samo-
chodowych. Nie ma bowiem takich 
osiągów i nie pozwala na taki „szpan” 
jak WRX. To alternatywa dla szuka-
jących mocnych wersji wysokopręż-
nych. Dla nich osiągi, prowadzenie 
i  zużycie paliwa z  pewnością będą 
więcej niż zadowalające.
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rekomendowany przez 

LOTOS QUAZAR to oleje syntetyczne najnowszej generacji.

Stworzone przez międzynarodowy zespół specjalistów i naukowców zostały

poddane wszechstronnym testom. Profesjonalną jakość olejów

LOTOS QUAZAR potwierdza rekomendacja Subaru.

Ich niezawodności dowiodły mistrzowskie rezultaty fabrycznego zespołu

rajdowego Subaru (Mistrzowie Polski RSMP 2010*).

Dlatego LOTOS QUAZAR to gwarancja maksymalnej ochrony silnika

Twojego samochodu a dla Ciebie przyjemność z każdego sposobu jazdy.
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