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Szanowni Państwo,
wszystkim naszym Czytelnikom oraz sympatykom, 

składamy życzenia zdrowych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 

a w Nowym Roku spełnienia planów i marzeń 
(nie tylko tych motoryzacyjnych), jak również pięknych 

dróg, spokoju duszy i spokoju za kierownicą oraz, 
tradycyjnie już, tyle samo powrotów, ile wyjazdów.

Z wyrazami szacunku, 
Subaru Import Polska
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na początek

Cały ekonomiczny świat był wstrząsa-
ny w  ostatnich miesiącach hiobowy-
mi wiadomościami z  Grecji. Politycy 
zastanawiali się, jak nie dopuścić do 
bankructwa państwa będącego, jakby 
nie było, członkiem Unii Europejskiej, 
a obywatele różnych państw (poza oby-
watelami Grecji naturalnie), dlaczego 
to właśnie płacone przez nich podatki 
mają być przeznaczone na wsparcie 
państwa, którego mieszkańcy tych po-
datków płacić nie chcą. Sami Grecy, 
dla których niepłacenie podatków (po-
dobnie jak i w Polsce) stało się - obok 
piłki nożnej - najważniejszym sportem 
narodowym skoncentrowali się na… 
protestowaniu.
Wydaje się że, pomimo różnic klima-
tycznych, łączy nas z Grecją zdecydo-
wanie więcej, niż można by na pierw-
szy rzut oka sądzić. I tu i tam obywatele 

Kryzys grecki, 
czyli rachunek uproszczony

uważają, że państwo „ma dać”, bez spe-
cjalnego zainteresowania tym, skąd ma 
wziąć. I tu i tam praca „na czarno” jest 
uważana za w pełni usprawiedliwioną 
formę protestu przeciw nadmiernemu 
opodatkowaniu.
I  również w  obydwu wypadkach fak-
tyczne zatrudnienie osób w  wieku 
produkcyjnym należy do najniższych 
w  Unii (Eurostat), podczas gdy ilość 
rencistów i  emerytów znajduje się na 
przeciwnym biegunie skali.
Różnica zasadnicza polega na tym, że 
Grecy, wcześniej poznawszy dobro-
dziejstwa systemu kapitalistycznego, 
mieli więcej czasu na nagromadzenie 
długów przekraczających możliwości 
ekonomiczne państwa. W myśl jednak 
starego przysłowia „co się odwlecze, to 
nie uciecze”, mamy wszelkie szanse… 
dogonić Grecję. Nie, jak sugerowali 
onegdaj różni politycy, Japonię czy Ir-
landię, ale właśnie Grecję. Szkoda tyl-
ko, że takie dogonienie będzie miało 
wymiar wyłącznie ekonomiczny - ani 
ciepłych mórz, ani przyjaznej pogody 
nam od tego niestety nie przybędzie.
Wykonana ostatnio przez Wirtualną 
Polskę ankieta wykazała, że tylko 28% 
zatrudnionych (!) w ogóle nie pracuje 
na czarno. Zgodnie z  tą samą ankietą 
39% „wyciąga” na czarno tyle samo, ile 
pracując legalnie. O tych, którzy pracu-
ją wyłącznie poza obowiązującym sys-
temem podatkowym nie ma tu jeszcze 
mowy.
Przewidziany na przyszły rok defi-
cyt budżetowy to 35 miliardów zło-
tych. Krótka kalkulacja wykazuje, że 

ograniczenie szarej strefy wystarczy-
łoby do osiągnięcia zrównoważonego 
budżetu. Powstaje więc pytanie, dla-
czego - szczególnie wobec ostatnich 
doświadczeń Grecji - praktycznie nic 
się nie robi w  tym kierunku? Odpo-
wiedź jest tyleż prosta, co i  banalna. 
Jeżeli tylko 28% osób zatrudnionych 
z  definicji odrzuca taką formę pra-
cy, to pozostałe 72% ją akceptuje. Tak 
więc rząd, którego głównym celem 
będzie naprawa finansów publicznych, 
z  definicji musiałby przegrać następ-
ne wybory… Tak więc wszystkie na-
sze dotychczasowe władze kierowały 
się szlachetną skądinąd zasadą „carpe 
diem”, pozostawiając przyszłość inne-
mu przysłowiu: „po nas choćby potop”. 
No chyba, że ktoś nie do końca biegły 
w historii uważa, że sławetny „cud nad 
Wisłą” może się powtórzyć w  katego-
riach ekonomicznych.
Ponieważ jednak ekonomia to twarde 
liczby, nie można na to liczyć. 
Pozostaje życzyć sobie - i Państwu - aby 
oprócz wszelkiej pomyślności w życiu 
zawodowym i osobistym w roku 2012 
także rząd zaczął myśleć o przyszłych 
pokoleniach, zamiast koncentrować 
się wyłącznie na utrzymaniu się u wła-
dzy. Może wtedy w  końcu ktoś „tam 
na górze” zrozumie, że ani normalne 
przedsiębiorstwo, gospodarstwo do-
mowe czy też państwo nie może na 
dłuższą metę funkcjonować wyłącznie 
mnożąc długi… 

Witold Rogalski
Dyrektor Subaru Import Polska
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Wielkie 
listopadowe SHOW 

aktualności 

Zaledwie trzy miesiące temu, bo we wrze-
śniu, prezentowaliśmy nowe Subaru XV 
podczas 64. Salonu Samochodowego 
we Frankfurcie, o  czym obszernie pisa-
liśmy w  poprzednim numerze „Plejad”. 
Samochód zrobił tam niemałą furorę i był 
gwiazdą naszego stoiska. Dynamiczny 

miejski SUV/crossover, jakim docelowo 
ma stać się wchodzący na polski rynek 
już na wiosnę przyszłego roku XV, jest 
nowością w gamie modelowej i nie tylko. 
Nowa jest także kolorystyka, z której na-
miastką w postaci ciepłego pomarańczu 
mieli okazję zapoznać się zwiedzający 
wystawę. Młodzieżowa barwa Tangerine 
Orange Pearl nie była jednak jedynym ak-
centem, który spowodował, że obok XV 
nie dało się po prostu przejść obojętnie. 
Uwagę zwracała przede wszystkim dyna-
miczna i nowoczesna stylizacja nadwozia 
i kabiny.
O  zaletach nowego XV i  licznych ulep-
szeniach technologicznych, jakie za-
stosowano w  „miejskim krążowniku” 
mogli przekonać się również 

goście III Ogólnopolskich Targów Flo-
towych – FLEET MARKET 2011, czyli 
największego wydarzenia targowego 
branży flotowej w  Europie Środkowo 
Wschodniej. Odbyły się one pod ko-
niec listopada w Warszawskim Centrum 
EXPO XXI.
To jednak nie koniec naszych nowości, 
a  tegoroczna jesień wyraźnie sprzyjała 
kolejnym możliwościom ich zaprezen-
towania. FHI, producent samochodów 
Subaru, na początku ubiegłego miesią-

ca zapowie-

dział kolejne dwa wielkie wydarzenia, 
podczas których znów miało być o nas 
głośno. I było! 
Druga połowa listopada dostarczyła 
wielu wrażeń motoryzacyjnych tym, 
którzy wybrali się na targi motoryza-
cyjne Los Angeles Auto Show. Sama 
końcówka miesiąca przyprawiła z  ko-
lei o  zachwyt niejednego wielbiciela 
czterech kółek podziwiającego nowo-
ści wystawiane podczas 42. Salonu Sa-
mochodowego w  Tokio. Obie imprezy 
upłynęły między innymi pod znakiem 
premier kolejnych konceptów i  modeli 
samochodów naszej marki. W  Kalifornii 

była to światowa premiera Subaru 
BRZ STI Concept – kolejnej 
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fazy konceptu tylnonapędowego kom-
paktowego samochodu sportowego: 
BRZ. Wyposażony w  silnik typu bokser 
w  połączeniu z  ikoną „STI” z  powodze-
niem ucieleśni i pozwoli realizować ideę 
czystej przyjemności z  jazdy – „Pure 
Handling Delight”. 
A  jaką niespodziankę przygotowaliśmy 
na pokaz w  Japonii? Światową premierę 
konceptu samochodu Subaru Advanced 
Tourer, którego głównym celem podczas 
realizacji flagowego 
hasła Subaru 
„Confidence 
in Motion” 
b ę d z i e 
o s ią g n i ę -
cie miana 
„Rewolucyj-
nego Sporto-
wego Tourera”. 
Model ten przed-
stawiony został jako 
samochód przyjazny śro-
dowisku, zapewniający do-
skonałe osiągi, a  jednocześnie 
dostarczający wiele przyjemności 
z jazdy. Zainteresowanych zaskoczył on 
innowacyjnym wyglądem zewnętrznym 
odbiegającym od wyglądu konwen-
cjonalnych samochodów sportowych 
Subaru. Kto zajrzał do środka, z  całą 
pewnością był pod wielkim wraże-
niem niezwykle stylowego połączenia 
szkła, drewna i  metalu oraz… dużego 
monitora wbudowanego w  kierowni-
cę umożliwiającego szybki dostęp do 
map, telewizji i  internetu. Nowy Tourer 
zachwycił jednak przede wszystkim 
technologią. Za napęd prezentowa-
nego pojazdu odpowiedzialny będzie 
bowiem system hybrydowy składający 
się z silnika typu bokser z bezpośrednim 
wtryskiem paliwa oraz silnika elektrycz-
nego zapewniającego stały, symetrycz-
ny napęd wszystkich kół (Symmetrical 
AWD). Nowością technologiczną pojaz-
du, którą również podzieliliśmy się ze 
zwiedzającymi japońską wystawę był 
ulepszony system EyeSight. O  pracach 
związanych z  udoskonalaniem tego 
niezwykłego elektronicznego systemu 

wspomagającego jazdę samochodami 
Subaru, jego wyjątkowości i zaletach pi-
saliśmy w 30. numerze „Plejad”.
Tourer to jednak nie wszystko. W  tokij-
skim Salonie Samochodowym zobaczyć 
można było ponadto mające swoją ja-
pońską premierę i  niestety najprawdo-
podobniej przewidziane wyłącznie na 
tamtejszy rynek modele Impreza Sport 
oraz Impreza G4 – oba realizujące zało-
żenie „Nowa Definicja Wartości, Nowa 
Definicja Klasy”. 

Swoją światową premierę 
miał tam również nie 

koncept (jak miało 
to miejsce 

w  Los 
A n g e -

les), lecz 
m o d e l 
p r o d u k -
cyjny tyl-
n o n a p ę -
d o w e g o 
samocho-

du sporto-
wego Subaru BRZ. 

W  Tokio zobaczyć 
można było także S206. 

Wszystkich zainteresowanych 
ostatnim z wymienionych samochodów 
zachęcamy w  tym miejscu do krótkiej 
lekcji historii i  przypomnienia sobie 
modelu S203, o którym sporo informacji 
zamieściliśmy na kolejnych stronach na-
szego magazynu. 
Warto podkreślić, że japońskie targi 
były również wyjątkową okazją do za-
prezentowania najnowszych oryginal-
nych technologii opracowanych przez 
naszą markę. Wszystko w  myśl założe-
nia „Przyjemność i Spokój Umysłu”, któ-
remu byliśmy, jesteśmy i pozostaniemy 
wierni.
Obfitującą w  wystawowe wydarzenia 
jesień mamy już za sobą. A  co będzie 
dalej? Nadchodzące miesiące z pewno-
ścią przyniosą kolejne możliwości uka-
zania światu naszych nowości. Przede 
wszystkim będą one jednak czasem 
wprowadzania na rynek nowych mo-
deli samochodów.  

Luksusowa nagroda
Jest nam niezwykle miło poinformować 
o otrzymanym wyróżnieniu Luksusowej 
Marki Gentleman’a 2011, przyznawanym 
corocznie przez ekskluzywny magazyn 
„Gentleman” firmom, których produkty 
i  usługi wyróżniają się na rynku klasą, 
najwyższą jakością, wyjątkowością i cha-
rakterem. 
W  jednej z  katego-
rii - czyli wśród marek 
samochodów - to my 
okazaliśmy się najlepsi. 
Prestiżową statuetkę 
otrzymaliśmy 11 paź-
dziernika podczas uro-
czystej gali, która od-
była się w warszawskim 
Hotelu Hyatt. Organiza-
torzy konkursu docenili 
nas za bezpieczeństwo. 
I  to przez duże „B”, bo 
nie tylko o  bezpieczeń-
stwo naszych pojazdów 
chodzi, lecz również 
o całą aktywność Subaru 
Import Polska w  dzie-
dzinie poprawy bezpie-
czeństwa jazdy. 
Najwyższe noty zdo-
bywane przez nasze 
samochody w  testach 
bezpieczeństwa to nie 
wszystko. Subaru to 
również Inteligentny 
System Ratunkowy (ISR), 
program Bezpieczny Kie-
rowca, Szkoła Jazdy Sub-
aru oraz towarzyszące jej 
kursy bezpiecznej jazdy, 
Akcja Zima czy progra-
my Subaru Assistance 
i  znakowanie sprzeda-
wanych samochodów 
systemem DNA. 
Subaru = bez-
p i e c z e ń s t w o 
- i  dołożymy 
w s z e l k i c h 
starań, by tak 
pozostało!
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Wspaniałe finały sezonów
w Polsce i na Słowacji 

37. Rally Košice, stanowiący finałowe rundy polskiego i słowackiego czempionatu, przyniósł walkę do 
ostatniego kilometra oraz kolejny sukces LOTOS - Subaru Poland Rally Team. Wojtek Chuchała i Kamil 
Heller po raz pierwszy stanęli na podium rundy RSMP, a punkty, zdobyte w klasyfikacji mistrzostw Słowacji, 
pozwoliły im świętować tytuł w grupie N także „na wyjeździe”.

ałoga L-SPRT bardzo do-
brze rozpoczęła zmagania 
w  słowackich zawodach. 

Załoga Chuchała/Heller zanotowała 
dwa ósme i jeden siódmy czas, by po 
pierwszej pętli uplasować się na pią-
tym miejscu w  klasyfikacji general-
nej RSMP i  pierwszym w  grupie N. 
Wśród załóg, rywalizujących w  mi-
strzostwach Słowacji, reprezentanci 
L-SPRT mieścili się w trójce, również 
liderując w  „ence”. Niestety kara za 
potrącenie szykany zepchnęła Sie-
manko i jego pilota na dalszą pozycję. 
- Jechało się jak po lodowisku, ale krę-
ciliśmy nawet niezłe czasy. Mieliśmy 
polecenie trzymać dobre tempo i to się 
udawało, aż do felernej szykany. Kara 

rajdy

Z odebrała nam sporo motywacji, choć 
oczywiście postaramy się zrobić jesz-
cze kilka dobrych wyników na oesach 
- komentował Wojtek.
Drugą pętlę pierwszego etapu 37. Ral-
ly Košice Siemanko wraz ze swoim pi-
lotem poświęcili więc na odrabianie 
strat. Wojtek i Kamil systematycznie 
poprawiali czasy, by na koniec dnia 
wrócić na piąte miejsce w klasyfika-
cji generalnej RSMP. Załoga zdobyła 
również kolejne punkty, finiszując na 
pierwszej pozycji w „ence”, a w run-
dzie mistrzostw Słowacji znalazła 
się na szóstym miejscu w  „general-
ce” i  drugim w  grupie N. - Dodali-
śmy troszkę gazu w  niektórych miej-
scach i nasze tempo zdecydowanie się 

poprawiło. Słowaccy kibice również 
nas wspierają, więc momentami je-
chaliśmy dla licznie zgromadzonej 
publiki. Z  całego dnia bylibyśmy 
bardzo zadowoleni, gdyby nie ta szy-
kana z  pierwszej pętli - mówił kie-
rowca L-SPRT. 
Gdy wyniki 37. Rally Košice wydawa-
ły się już ustalone, pierwszy odcinek 
specjalny drugiego etapu pokazał, jak 
nieprzewidywalne bywają rajdy sa-
mochodowe. Załoga LOTOS - Subaru 
Poland Rally Team już awansowała 
na piąte miejsce w zawodach, drugie 
w „generalce” RSMP i trzecie w run-
dzie mistrzostw Słowacji. Wojtek 
Chuchała i Kamil Heller podkreślali, 
że najdłuższa próba rajdu była wręcz 

tekst: Mateusz Senko

fot. Tomasz Kaliński
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mordercza, więc kluczem do sukcesu 
była czysta jazda. - Cały czas starali-
śmy się jechać maksymalnie ostrożnie, 
żeby nic nie nabroić. Pierwszy oes to 
była walka o  życie. Było dużo błota, 
warunki zdecydowanie nie sprzyjały. 
Pogoda cały czas się zmienia, więc bar-
dzo ciężko dobrać odpowiednie opony. 
Dziękujemy Grzegorzowi Grzybowi, 
który nas dosyć sprawnie przepuścił 
na pierwszym odcinku - komentował 
Wojtek Chuchała.
Finałowa pętla zawodów stała pod 
znakiem załamania pogody. W  tych 
warunkach reprezentanci L-SPRT 
obrali rozsądne tempo, dowożąc ży-
ciowy wynik. Na mecie nie obyło się 
bez kąpieli w szampanie, a wraz z za-
wodnikami sukces celebrował cały 
zespół LOTOS - Subaru Poland Rally 
Team. Wojtek Chuchała i Kamil Hel-
ler odebrali naręcze pucharów, nie 
kryjąc radości z  tak udanego zakoń-
czenia sezonu. - Na pewno nie spo-
dziewaliśmy się takiego wyniku w tym 
niesamowicie trudnym rajdzie. Dzi-
siaj warunki na oesach mocno zaska-
kiwały, ale jesteśmy na mecie i  to na 
tak dobrym miejscu. Na drugiej pętli 
już bardzo uważaliśmy, szczególnie na 
odcinku Opina, na którym mocno pa-
dało - mówił Siemanko.
- Mamy drugi tytuł, z  czego jeste-
śmy bardzo zadowoleni. Dziękujemy 
całemu zespołowi, a  w  szczególno-
ści naszym mechanikom za świetnie 
przygotowany i ustawiony samochód, 
który ani przez chwilę nas nie za-
wiódł. Wielkie podziękowania tak-
że dla naszych partnerów: Subaru 
Import Polska, LOTOS Oil z  marką 
olejów LOTOS Quazar, LOTOS Pali-
wa z  marką paliw LOTOS Dynamic, 
Keratronik, Raiffeisen Leasing, Mega 
Service Recycling, Prosperplast, Sony 
VAIO, SJS oraz Onet.pl, którzy byli 
z nami przez cały sezon - dodał Woj-
tek Chuchała.  - Po pierwszym dniu 

tekst: Mateusz Senko

fot. Tomasz Kaliński

fot. Robert Magiera

nie liczyliśmy na taki wynik, więc tym 
bardziej się cieszymy. Było naprawdę 
bardzo ciężko, szczególnie na drugiej 
pętli. Staraliśmy się jechać ostrożnie 
i unikać przygód. Przyniosło to sukces 

zdecydowanie powyżej oczekiwań. 
Dziękujemy wszystkim, którzy się do 
niego przyczynili, a  także kibicom, 
którzy nas wspierali na każdym raj-
dzie - uzupełnił Kamil Heller.
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Trzy tytuły mistrzowskie 
LOTOS – Subaru Poland Rally Team

Wraz z ostatnim odcinkiem specjalnym 37. Rally Košice zakończyły się zmagania w Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostwach Polski 2011. Tegoroczny sezon obfitował w wiele emocji, a tak dramatyczny 
finał zapewnił kibicom niezapomniane wrażenia. Słowackie zawody okazały się szczęśliwe dla Wojtka 
Chuchały i Kamila Hellera, którzy po raz pierwszy w karierze stanęli na podium rundy RSMP. Dla zespołu 
LOTOS - Subaru Poland Rally Team było to ukoronowanie sezonu, który zakończył się zdobyciem trzech 
tytułów mistrzowskich w grupie N - zarówno w polskim i słowackim czempionacie, jak i w Trofeum Strefy 
Europy Centralnej FIA. 

a  długo przed rozpoczęciem 
zmagań na trasach RSMP 
2011 angaż Wojtka Chuchały 

przez LOTOS - Subaru Poland Ral-
ly Team był szeroko komentowany 
w rajdowym światku. Debiutem nowej 
załogi L-SPRT był 7. Rajd Lotos Baltic 
Cup, który poprzedziły trzydniowe te-
sty samochodu. Wstępem do zmagań 
był prolog, po raz pierwszy w historii 
polskich rajdów rozegrany w  zada-
szonym obiekcie - gdańskiej hali Ergo 

Arena. Tuż po zakończeniu inaugura-
cyjnych zmagań odbyła się oficjalna 
prezentacja zespołu, na której został 
przedstawiony jego nowy skład oraz 
WRX STI w aktualnych barwach.
W  pierwszym starcie w  RSMP i  jed-
nocześnie debiucie w  „rajdówce” na 
luźnej nawierzchni nikt nie oczekiwał 
od Wojtka Chuchały walki z  czołów-
ką, jednak kierowca L-SPRT systema-
tycznie notował bardzo dobre czasy. 
Nie obyło się bez kilku przygód, które 

kosztowały wiele cennych sekund, ale 
ósme miejsce w  „generalce” i  szóste 
w grupie N dobrze rokowały na przy-
szłość. W  przerwie między lutowym 
Rajdem Lotos Baltic Cup  a kwietnio-
wym Świdnickim, reprezentanci LO-
TOS - Subaru Poland Rally Team po-
jawili się na starcie Memoriału Janusza 
Kuliga i  Mariana Bublewicza, który 
również ukończyli na ósmej pozycji.
39. Rajd Świdnicki był kolejnym de-
biutem załogi L-SPRT, tym razem 

N

rajdy

Rajd Rzeszowski (Rzeszów), 4-6 sierpnia
fot. Marcin Kaliszka
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w nowym składzie. Na prawym fotelu 
Wojtka Chuchały zasiadł Kamil Hel-
ler. Siemanko szybko zgrał się z  no-
wym pilotem, od pierwszych metrów 
notując czasy w  czołówce klasyfikacji 
generalnej i grupy N. Niestety zawod-
nicy L-SPRT szybko przekonali się, jak 
niegościnne dla debiutantów bywają 
trasy w Górach Sowich. Nie obyło się 
bez strat czasowych, które zaważyły 
na końcowym wyniku. Jednak wobec 

śmiertelnego wypadku Sylwestra Ol-
szewskiego osiągnięte rezultaty zeszły 
na zdecydowanie dalszy plan, a zawo-
dy zostały przerwane.
W  ramach treningu przed kolejnymi 
asfaltowymi rundami RSMP Wojtek 
Chuchała i  Kamil Heller pojawili się 
na starcie rund słowackiego czempio-
natu - Rally Presov i Rally Tribec. Wy-
stępy u  naszych południowych sąsia-
dów miały na celu przede wszystkim 

„nabicie” kolejnych kilometrów w bo-
jowych warunkach, ale zakończyły się 
także sporymi sukcesami. W  Preszo-
wie zawodnicy L-SPRT stanęli na dru-
gim stopniu podium, wygrywając gru-
pę N, natomiast podczas Rally Tribec 
zmieścili się w szóstce, finiszując jako 
druga załoga „enki”.
Podbudowani słowackimi sukcesami - 
Wojtek Chuchała i Kamil Heller stanę-
li na starcie 26. Rajdu Karkonoskiego, 

Konferencja prasowa L-SPRT, Rajd Lotos (Gdańsk), 18-20 lutego
fot. Tomasz Kaliński

Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza (Wieliczka), 6 marca
fot. Tomasz Kaliński

Rajd Świdnicki (Świdnica), 8-10 kwietnia 
fot. Marcin Kaliszka
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trzeciej rundy RSMP 2011. Na bardzo 
wymagających odcinkach wokół Jele-
niej Góry reprezentanci L-SPRT no-
towali dobre czasy, ale zmiana koła 
podczas pierwszego etapu kosztowała 
ich przeszło 2,5 minuty. Drugiego dnia,  
w dużo trudniejszych warunkach, po-
kazali jednak na co ich stać, ostatecz-
nie zajmując dziewiąte miejsce w  za-
wodach i drugie w grupie N. Siemanko 
wraz ze swoim pilotem nie mieli jed-
nak wiele czasu, aby cieszyć się z suk-
cesu, bowiem już dwa tygodnie później 

pojawili się na VIII edycji Zlotu Plejad, 
podczas której pełnili rolę „zerówki”.
W zasadzie bezpośrednio z Gronowa, 
gdzie odbywał się Zlot Plejad, Wojtek 
Chuchała i Kamil Heller przenieśli się 
w  okolice Mlada Boleslav, bazy Ral-
ly Bohemia. Czeskie zawody nie były 
w tym roku zaliczane do cyklu RSMP, 
ale przeszło 200 kilometrów wyjątko-
wo specyficznych odcinków specjal-
nych stanowiło świetny trening przed 
drugą połową sezonu RSMP. Zmienna 
aura dodatkowo zwiększyła stopień 

trudności, a zawodnicy L-SPRT zmie-
rzyli się z  pełnym spektrum warun-
ków na trasie. Równa jazda sprawiła, iż 
Wojtek Chuchała i Kamil Heller mogli 
się cieszyć z  kolejnego sukcesu w  tre-
ningowym, zagranicznym starcie. Piąte 
miejsce w „generalce”, trzecie w grupie N 
i pierwsze wśród załóg juniorskich były 
kolejnym poważnym sukcesem młodych 
zawodników.
Z  kolejnym bagażem doświadczeń 
Wojtek Chuchała i Kamil Heller przy-
stąpili do 20. Rajdu Rzeszowskiego, 

Rajd Karkonoski (Jelenia Góra), 10-12 czerwca
fot. Tomasz Kaliński

Rajd Dolnośląski (Kłodzko), 2-4 września
fot. Marcin Kaliszka

Rally Bohemia (Czechy), 1-3 lipca
fot. Tomasz Kaliński
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stanowiącego półmetek cyklu RSMP, 
dwie rundy Mistrzostw Słowacji oraz 
rundę Trofeum Strefy Europy Cen-
tralnej FIA. Rywalizujący w  mocnej 
stawce reprezentanci L-SPRT uniknęli 
przygód finiszując na wysokim, piątym 
miejscu w „generalce” RSMP i zwycię-
żając w grupie N. W łącznej klasyfika-
cji rund Mistrzostw Słowacji Sieman-
ko wraz ze swoim pilotem stanęli na 
najniższym stopniu podium, również 
będąc najszybszą załogą „enki”. 
Bilans sportowy 21. Rajdu Dolnoślą-
skiego był niemal identyczny jak pod-
karpackiej rundy RSMP, jednak tym 
razem Wojtek Chuchała i Kamil Hel-
ler zdecydowanie zmniejszyli dystans 
dzielący ich od czołówki Mistrzostw 
Polski. Gdyby nie kapeć na ostatnim 
odcinku specjalnym, była szansa na 
trzecie miejsce w  drugim dniu zawo-
dów, jednak piąta pozycja w „generalce” 
i  drugie zwycięstwo w  grupie N dało 
całemu zespołowi LOTOS - Subaru 
Poland Rally Team powody do zado-
wolenia.
68. Rajd Polski, jedyna runda RSMP 
rozgrywana na szutrze, był debiutem 
Wojtka Chuchały i  Kamila Hellera 
na tej nawierzchni w  czteronapędo-
wym samochodzie. Impreza, zaliczana 
również do cyklu Mistrzostw Europy, 
stanowiła dla zawodników L-SPRT 

kolejny etap rajdowej nauki. Nie 
przebiegała ona bezboleśnie, o  czym 
świadczyło kilka przygód, lecz mimo 
to reprezentanci LOTOS - Subaru Po-
land Rally Team po raz trzeci z rzędu 
wygrali grupę N, w „generalce” zawo-
dów, tym razem plasując się na ósmej 
pozycji. Kolejny triumf w klasyfikacji 
samochodów produkcyjnych ozna-
czał, że Wojtek Chuchała i Kamil Hel-
ler mogli się cieszyć z  tytułu Mistrza 
Polski w  „ence” na jeden rajd przed 
końcem sezonu.

Finałowa runda RSMP, 37. Rally 
Košice, kończył zmagania w  cyklu 
Mistrzostw Słowacji oraz był przed-
ostatnią okazją do zdobycia punktów 
w Trofeum Strefy Europy Centralnej 
FIA. Dla reprezentantów L-SPRT 
szczególnie ważna była klasyfikacja 
słowackiej grupy N, w  której tracili 
do lidera tylko jeden punkt. Wojtek 
Chuchała i  Kamil Heller rozpoczęli 
ostrożnie, ale takie tempo wystarczy-
ło, aby uplasować się w piątce klasyfi-
kacji generalnej RSMP po pierwszym 
dniu, nawet pomimo kary za potrące-
nie szykany. Podczas drugiego etapu 
szybka, ale uważna jazda przyniosła 
jeszcze lepsze efekty w  postaci naj-
niższego stopnia podium „generalki” 
i  zwycięstwa w  grupie N w  rundzie 
RSMP. Triumf w  słowackiej „ence” 
oznaczał zdobycie tytułu w  klasyfi-
kacji samochodów produkcyjnych 
także w  tym cyklu. Punkty, wywal-
czone w  Koszycach i  Rzeszowie, za-
pewniły natomiast załodze L-SPRT 
kolejny tytuł mistrzowski - w grupie N 
w  Trofeum Strefy Europy Central-
nej FIA.

Rajd Polski (Mikołajki), 23-25 września
fot. Robert Magiera

Rajd Koszyc (Słowacja), 14-16 października
fot. Tomasz Kaliński
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Weekend w Gniewinie 
Wspomnienia z lata 

Przed nami okres zimowy. Rower odpoczywa już sobie w garażu, a my odliczamy dni, gdy znów zrobi się ciepło 
i ruszymy w teren. Czas do wiosny szybciej mija, gdy możemy powspominać minione wyprawy. Na swoją wycieczkę 
rowerową szykowałem się od dawna. Choć żyję w nieustannym pośpiechu, postanowiłem odłożyć wszystkie „pilne” 
sprawy i skorzystać z pięknej pogody. 

urokliwych terenach gminy 
Gniewino słyszałem od wielu 
osób. Ponoć każdy, kto choć 

raz pojeździ rowerem po tych szlakach, 
z chęcią będzie tu wielokrotnie wracać. 
Coś w  tym musi być, bo już na drugi 
dzień po wycieczce zacząłem studiować 
mapę w poszukiwaniu nowych tras. 
Gmina Gniewino położona jest na 
północy województwa pomorskiego, 
a  jej obszar stanowi część niezwykle 
malowniczego Pobrzeża Kaszubskie-
go. Niewielka odległość od wybrzeża 
Morza Bałtyckiego, bogactwo i  piękno 
lasów oraz malownicze krajobrazy nad 
jeziorami: Żarnowieckim, Salińskim, 

Dąbrze, Czarnym oraz Choczewskim 
skusić mogą każdego, kto pragnie zna-
leźć się w  miejscu zacisznym, czystym 
i spokojnym. Swój raj znajdą tu przede 
wszystkim miłośnicy jazdy na rowerach 
górskich. Różnorodność ukształtowa-
nia terenu od płaskich przez pagórko-
wate do prawdziwych górek, zadowolą 
rowerzystów o różnym stopniu zaawan-
sowania. 
Moim przewodnikiem po gminie 
Gniewino był Przemek Ebertowski, 
który od najmłodszych lat przemierza 
te szlaki, szykując formę do wyścigów 
kolarskich. Przemek jest kolarzem gór-
skim, który należy do krajowej czołówki 

maratończyków. Ten fakt trochę mnie 
paraliżował, bo nie wiedziałem jakie 
narzuci tempo naszej wycieczki. Na 
szczęście był po ciężkim wyścigu, więc 
jazda ze mną była dla niego aktywnym 
wypoczynkiem. 
Naszą wycieczkę rozpoczynamy 
w Gniewinie, skąd wyruszamy szlakiem 
czerwonym do Jęczewa. Tam skręca-
my w  lewo i  kierujemy się na Lisewo. 
Początek jest lekki, łatwy i  przyjemny, 
bo poruszamy się nowiutkim asfaltem, 
w dodatku rzadko uczęszczanym przez 
pojazdy mechaniczne. Trasa również 
daje rozkosz dla oczu. Mijamy urokliwe 
jeziorko, nad którym ktoś postawił sobie 

O
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szutrówkę, gdzie w  końcu czujemy ra-
dość z  jazdy na rowerach górskich. Za 
wsią można jechać prosto przez las i wy-
jechać tuż przy kościółku w Kostkowie. 
Choć miejsce to dla Przemka sentymen-
talne - tam rok temu brał ślub - to my 
jednak kierujemy się szlakiem zielonym, 
aby dostać się do Chynowia. Kilometr za 
wsią Słuszewo skręcamy w lewo w kie-
runku lasu, i po kilku minutach łagod-
nego zjazdu naszym oczom ukazują się 
ogromne łąki poprzecinane wierzba-
mi i  samotnymi brzozami. Teraz trasa 
wiedzie skrajem lasu i łąk, oferując nam 
możliwość podziwiania różnorodnych 
barw rozkwitających wiosną ziół i kwia-
tów. Najprzyjemniej być tu wczesnym 
rankiem, kiedy mgły zaczynają opadać 
i  przyroda budzi się do życia. Można 
wówczas spotkać sarny, samotne jelenie, 
cicho przemykające się lisy, płochliwe 
zające, a cierpliwy obserwator dostrzec 
może nawet orła bielika, który przed 
wiekami stał się godłem Polski. Droga 
do wsi Chynowie jest wyboista, a po obfi-
tych deszczach może przywitać nas bło-
tem. Warto jednak się przemęczyć, bo 
wrażenia z tego odcinka były ogromne. 
Na podmokłych łąkach rozciągających 
się aż do płynącej daleko na horyzoncie 
rzeczki Reda, niósł się doniosły dźwięk 
żurawi. Po krótkim postoju i  skoszto-
waniu batona energetycznego oraz wy-
słuchaniu swoistego ptasiego koncer-
tu, ruszyliśmy dalej. Łąki opuszczamy 

willę, a  w  dali podziwiamy wiatraki. 
Ta elektrownia wiatrowa składająca się 
z osiemnastu potężnych wiatraków robi 
spore wrażenie. Wszystko fantastycznie 
komponuje się w pagórkowatym terenie, 
aż chce się tu zamieszkać. Czas jednak 
nas goni, więc jedziemy dalej. 
W Jęczewie, po prawej stronie drogi, mi-
jamy przydrożną kapliczkę usytuowaną 
naprzeciw malowniczego stawu, który 
upodobała sobie para łabędzi, rokrocz-
nie składając jaja i obdarowująca świat 
młodym potomstwem. Za Lisewem 

wjeżdżamy na drogę szutrową, którą 
kierujemy się do Rybienka. Dwa kilo-
metry przed wsią trzeba uważać. W lesie 
na zjeździe jest kostka brukowa, więc le-
piej nie wchodzić w zakręty przy pełnej 
szybkości. W Rybienku odbijamy w pra-
wo i wjeżdżamy na drogę asfaltową. Jest 
rzadko uczęszczana, ale po drodze do 
Słuszewa przecinamy popularną, szcze-
gólnie w okresie letnim, drogę z Wejhe-
rowa do Łeby – tam też trzeba uważać. 
Teraz podążać będziemy szlakiem zie-
lonym. W  Słuszewie wjeżdżamy na 



www.plejady.subaru.pl16

sport

niedaleko leśniczówki Chynowo, gdzie 
skręcamy w prawo i rzadko uczęszczaną 
drogą asfaltową jedziemy do wsi Chyno-
wie. Ostatnie 500 metrów wiedzie pod 
górę, co z Przemkiem wykorzystujemy 
na mały wyścig. Finiszujemy przy przy-
stanku autobusowym, naprzeciw które-
go podziwiać możemy stary, jeszcze nie 
w  pełni odrestaurowany wielki pałac 
z przylegającym do niego kompleksem 
parkowym z  XIX w. Posiadłość kupiła 
znana na Wybrzeżu firma budowlana, 

więc można się spodziewać, że za kilka 
lat to miejsce tętnić będzie życiem. 
Kilkadziesiąt metrów dalej pniemy się 
pod niewielkie wzniesienie i docieramy 
do drogi polnej, która wiedzie nas w kie-
runku lasu. Po drodze mijamy po lewej 
stronie gospodarstwo agroturystyczne 
i ośrodek jeździecki „Hajduki” w Chy-
nowiu, który powstał dzięki rodzinnej 
inicjatywie Pani Małgorzaty Rudziń-
skiej i  jej utalentowanych jeździecko 
synów. Działalność ośrodka nastawiona 

jest głównie na wypoczynek wśród 
koni, a celem jest stworzenie miłej, ro-
dzinnej atmosfery, w której można się 
zrelaksować i  wypocząć. Za stadniną 
zagłębiamy się w  rzadko uczęszczaną 
drogę leśną, którą kierujemy się nad je-
zioro Dąbrze. Odcinek ten pokonujemy 
bardzo szybko, droga jest utwardzona, 
a  rosnące wzdłuż niej potężne świer-
ki dają wymarzone schronienie przed 
słońcem. Ten odcinek szlaku dopro-
wadził nas do miejscowości Dąbrówka, 
gdzie zrobiliśmy sobie kolejną przerwę, 
aby podziwiać widoki i  odprężyć się 
nad wodą. Położone w Puszczy Wierz-
chucińskiej śródleśne jezioro Dąbrze 
idealnie nadaje się na biwak. Jest ono 
bardzo słabo zagospodarowane tury-
stycznie, na jego wschodnim brzegu 
w pobliżu wsi usytuowanych jest tylko 
kilka domków letniskowych. Latem jest 
tutaj cicho i spokojnie. Do wody prowa-
dzi masywny pomost, a nad brzegiem 
na turystów czeka stylowa chatka, grill 
i drewniane stoliki. Wszystko to można 
sobie zarezerwować w  nadleśnictwie 
Choczewo. 
Czas nas goni, bo oderwani od rzeczy-
wistości przypominamy sobie o  obie-
dzie. Ruszamy więc do Salina. Szlak 
zielony odbija w  prawo w  kierunku 
Mierzyna, my zaś jedziemy prosto 
drogą asfaltową, która lata świetności 
ma już dawno za sobą. Dla naszych ro-
werów górskich to żadna przeszkoda, 
a dodatkową korzyścią jest brak samo-
chodów. 
Po dojechaniu do wsi Salino, o  której 
pierwsze wzmianki pochodzą z XII w., 
podziwiamy kościół zbudowany z  ka-
mienia polnego w  I  połowie XIX wie-
ku, w którym znajdują się liczne rzeźby 
oraz płyta nagrobna Jana Kanonika Ka-
mieńskiego - Radcy Księcia Pomorskie-
go. Ciekawym zabytkiem jest również 
dwór alkierzowy o konstrukcji ryglowej 
z  końca XVII w. Ponoć jest to jedyny 
tego typu obiekt na Kaszubach. We wsi 
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Salino skręcamy w lewo i kierujemy się 
po płytach betonowych do Gospody 
Pod Żubrem. Jest to miejsce malowni-
cze, ciche i spokojne, gdzie na turystów 
czeka pensjonat, stadnina koni i gospo-
da, w  której swoje kaszubskie specjały 
serwuje Rafał. Tu można zrobić dobrą 
biesiadę. My jednak po krótkim posiłku 
wracamy na trasę i kierujemy się wzdłuż 
brzegów pięknego jeziora Salino opły-
wającego wyspę, na której w XII wieku 
istniało grodzisko. Barwnym akcentem 
upiększającym brzegi tego jeziora są 
kwitnące lilie wodne. 
Od Salinka kierujemy się na Gardko-
wice. Tym razem zbaczamy ze szlaku 
zielonego, by polną drogą wspiąć się na 
okoliczną górkę. Widać z niej panoramę 
Gniewina, której lokalizację za pagórka-
mi zdradzają wiatraki. Przed Gardko-
wicami skręcamy w prawo, dojeżdżając 
do wspomnianej wcześniej drogi Wej-
herowo – Łeba. Niestety przez kilkaset 
metrów musimy korzystać z asfaltu, by 
we wsi Perlinko skręcić w  piaszczystą 
drogę prowadzącą nad jezioro Cho-
czewskie. Tutaj można zatrzymać się na 
dłużej, bo okolica jest przepiękna, a ja-
dąc wzdłuż wschodniego brzegu może-
my skorzystać z jednej z trzech dzikich 
plaż. Jezioro słynie z  dużej przejrzy-
stości i  pierwszej klasy czystości wody. 
W okresie letnim warto w tym miejscu 

zrobić dłuższą przerwę i wykąpać się dla 
relaksu po kilku godzinach spędzonych 
w siodełku. 
Po krótkiej chwili odprężenia ruszamy 
dalej. Przed nami finałowy odcinek 
naszej wycieczki. Opuszczając jezio-
ro kierujemy się do Starbienina. W  tej 
części wycieczki zahaczamy o sąsiednią 
gminę Choczewo. Początkowo jedziemy 
piaszczystą drogą leśną. Jest ciężko, bo 
wdrapujemy się na lokalne wzniesienie. 
Tuż przed szczytem skręcamy w prawo 
na asfalt prowadzący do wsi. Po prawej 
mijamy górujący nad terenem wiatrak. 
Zatrzymujemy się na chwilę, bo widoki 
na okoliczne łąki mieniące się w  róż-
nych kolorach są przepiękne. Po chwili 
zadumy zjeżdżamy w dół do Starbieni-
na. We wsi znajduje się zespół dworsko-
-parkowy obejmujący dwór w stylu to-
skańskim z końca XIX wieku oraz park 
z zachowanym starodrzewem. Należący 
przed laty do rodu Hammerów zespół 
po wojnie przeszedł na własność pań-
stwa polskiego. W 1995 roku utworzono 
tam Kaszubski Uniwersytet Ludowy. 
Miejsce to ma swój klimat, więc warto 
tu zajechać, zahaczając o park z oczkiem 
wodnym. 
Po zrobieniu kilku pamiątkowych zdjęć, 
ruszamy polną drogą do Bychowa. Ten 
ostatni odcinek wycieczki jest najła-
twiejszy, bo prawie do samego końca 

jedziemy już z górki. Przed wsią przy-
stajemy na moment na mostku. Pod 
nami płynie Bychowska Struga, która 
swoje ujście ma w jeziorze Żarnowiec-
kim. We wsi zajeżdżamy na moment do 
Dworu w Bychowie, gdzie warto się za-
trzymać. Pierwsze wzmianki dotyczące 
posiadłości pochodzą z XIV w., obecny 
dwór powstał w  drugiej połowie XIX 
w., a odrestaurowano go niedawno. Jest 
on otoczony starym parkiem z  prze-
piękną Aleją Grabową oraz wielkim dę-
bem. Miejsce to słynie również z dobrej 
kuchni. My jednak nie mogliśmy sko-
rzystać z gościnności dworku, bo spie-
szyliśmy się już do Gniewina. Ostatni 
3-kilometrowy odcinek prowadzi prostą 
drogą szutrową. Naszą wycieczkę koń-
czymy w Gminnym Ośrodku Turysty-
ki i  Sportu. Po całodniowej wycieczce 
można się tu zrelaksować w gronie ro-
dzinnym. Polecam lokalną krytą pły-
walnię oraz kręgielnię. 
Nasza wycieczka po południowej czę-
ści gminy Gniewino liczyła dokładnie 
50 km. Staraliśmy się poruszać głównie 
drogami ubitymi, unikając asfaltu. Ta 
część regionu jest mniej pagórkowata, 
dlatego każdy miłośnik poruszania się 
na rowerze górskim poradzi sobie na 
tych szlakach bez problemu. Nam wy-
szło ponad 500 m przewyższenia, ale 
równomiernie rozłożone w  terenie nie 
daje się we znaki. Okolice Gniewina 
faktycznie przywitały nas pięknymi 
krajobrazami, malowniczymi jezior-
kami i  wspaniałą przyrodą, za którą, 
siedząc w  betonowym mieście, można 
szybko zatęsknić. Ludzie opowiadający 
mi o tym regionie mieli rację, tu chce się 
wracać wielokrotnie. 

Od redakcji:
Przemek Ebertowski od dwóch lat 
organizuje rajdy rowerowe po szlakach 
Gminy Gniewino. Już przygotowuje 
kolejne wycieczki, na które chciałby 
zaprosić czytelników „Plejad”. Szczegółowe 
informacje będą się pojawiały na Forum 
Subaru (www.forum.subaru.pl).
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W rajdowym środowisku znany jako Elena. Urodzony 24 maja 1988 roku 
w Cieszynie. Inżynier Transportu o specjalności „Eksploatacja pojazdów 
samochodowych”, student II stopnia na kierunku „Mechanika i budowa 
maszyn” o specjalności „Budowa i badania pojazdów samochodowych” 
na Politechnice Krakowskiej. W chwilach wolnych od rajdów chętnie 
wsiada na rower górski. Jako pilot, najbardziej cieszy się z możliwości 
stałego rozwoju. U  boku Wojtka Chuchały po raz pierwszy zasiadł 
przed kwietniowym 39. Rajdem Świdnickim, by przeszło sześć miesięcy 
później wraz z  popularnym Siemanko świętować tytuły w  grupie  
N w Mistrzostwach Polski, Słowacji oraz cyklu CEZ-FIA.

ozmawiamy po 37. Rally Ko-
šice, który był waszym naj-
większym dotychczasowym 

sukcesem. Jak się czułeś, po raz pierwszy 
stając na podium rundy RSMP?
Było to dla mnie coś, w co nie mogłem 
uwierzyć. Pierwszy rok startów tak 
szybkim samochodem, jakim jest WRX 
STI i dwóch młodych gości, którzy od 
razu zdobywają Mistrzostwo Polski, 
Słowacji i CEZ w grupie N… Coś niesa-
mowitego i niewiarygodnego! Z drugiej 

wywiad tekst na podstawie pytań kibiców rajdowych do Kamila, opracował Mateusz Senko 

R
strony jednak, sukces przy tak mocnym 
wsparciu, jakie daje nam cały zespół  
L-SPRT, był kwestią czasu. Oczywiście 
nadal czuję ogromną radość, bo spełni-
ło się coś, o czym nawet nigdy nie ma-
rzyłem. Taki wynik z pewnością dodaje 
pewności siebie i wiary we własne umie-
jętności.

Wspomniałeś o  zdobytych przez 
Was tytułach mistrzowskich. Sezon 
2011 przyniósł także wiele sukcesów 

w poszczególnych rajdach. Które z nich 
cenisz sobie najbardziej?
Szczerze powiedziawszy, cenię sobie 
każdy przejechany w tym sezonie rajd. 
Początek sezonu może nie był najlepszy, 
ale za to końcówka wspaniała. Wszyst-
kie zdobyte trofea nie są dla mnie jed-
nak tak ważne jak to, że w tak krótkim 
czasie potrafiliśmy się wiele nauczyć 
i  zrobić tak duże postępy. Bez wątpie-
nia fajnie jest zostać Mistrzem Polski, 
Słowacji i  CEZ, to sprawia ogromną 

Sukces był kwestią czasu 
- wywiad z Kamilem Hellerem

www.plejady.subaru.pl

fot. Marcin Kaliszka

fot. Tomasz Kaliński



tekst na podstawie pytań kibiców rajdowych do Kamila, opracował Mateusz Senko 

radość. Nie można się jednak na tym 
zatrzymywać. Trzeba nadal myśleć co 
zmienić i poprawić, by być jeszcze lep-
szym. Jeżeli już miałbym wybierać, to 
uważam, że najcenniejsze jest dla mnie 
5. miejsce w „generalce” i 3. w grupie N 
podczas Rally Bohemia. Wtedy tak na-
prawdę po raz pierwszy udowodniliśmy, 
że przy mocnej obsadzie, zaciętej rywa-
lizacji i bardzo ciężkich warunkach po-
godowych możemy stanąć na wysokości 
zadania i pojechać naprawdę dobrze.

Duża część tegorocznych rajdów i  od-
cinków specjalnych była dla waszej za-
łogi nowa. Które zawody oceniasz jako 
najtrudniejsze z perspektywy pilota?
Z perspektywy sezonu uważam, że naj-
trudniejszą imprezą był 68. Rajd Polski. 
Szutrowa nawierzchnia i  dwukrotny 
przejazd zapoznawczy to w  zasadzie 
coś, z  czym spotkaliśmy się po raz 
pierwszy. Podczas zapoznania musieli-
śmy się wykazać nie lada wyobraźnią, 
by przewidzieć wszystkie ruchy, jakie 

może wykonać nasz STI. Zadanie to nie 
należało do najłatwiejszych. Również 
dyktowanie w połączeniu z ogromnymi 
prędkościami i  dużą ilością szczytów 
czy hop jest znacznie utrudnione. Mu-
szę przyznać, że na tym rajdzie miałem 
sporo roboty. Stosunkowo długie od-
cinki specjalne były niezłym testem na 
koncentrację, którą ciągle chciały zakłó-
cić tak zwane „akcje”. Była to również 
dobra nauka podejmowania odpowied-
nich decyzji. 
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W  tym sezonie kilkukrotnie miałeś 
okazję startować w  zagranicznych za-
wodach. Jak porównasz je z  polskimi 
imprezami?
Opierając swoje przemyślenia na do-
tychczas przejechanych imprezach 
uważam, że polskie rajdy w  porówna-
niu z  Czechami czy Słowacją stoją na 
bardzo dobrym poziomie i  nie mamy 
się czego wstydzić. Myślę, że główną 
zaletą rajdów w Polsce jest organizacja. 
Wszystko jest poukładane i  jasne, co 
nie zawsze tak wygląda u naszych połu-
dniowych sąsiadów. Osobiście uważam, 
że mamy bardziej szczegółowe i  lepsze 
książki drogowe, co w  efekcie ułatwia 
pracę pilotowi. Dużą uwagę przykłada 
się u nas do bezpieczeństwa, podobnie 
jak w Czechach. 
Na Słowacji nadal brakuje systemu 
monitorującego GPS, również kibice 
nie zawsze stoją w  bezpiecznych miej-
scach. Jeżeli już mowa o  kibicach, to 
uważam, że wzdłuż naszych rajdowych 
tras gromadzi się ich więcej. Podczas 
Rally Bohemia bardzo pozytywnie za-
skoczyło mnie nadanie w trakcie rajdu 
(przez Centrum Kierowania Rajdem) 
różnicy dwóch minut pomiędzy nami 
a  zawodnikiem, którego w  zasadzie 

wywiad

doganialiśmy na poprzedzającym od-
cinku. Słowackie rajdy organizowane 
są trochę bardziej „na luzie” (choć oczy-
wiście wszystko mieści się w ramach re-
gulaminu). Jeżeli chodzi o same rajdowe 
trasy, to uważam, że zarówno w Polsce, 
Czechach czy Słowacji są one równie 
ciekawe. 

Jak z perspektywy sezonu ocenisz postę-
py swoje i Wojtka?
Myślę, że wspólnie zrobiliśmy całkiem 
spory krok do przodu. Z  perspektywy 
czasu widzę, że jestem w całkiem innym 
miejscu niż podczas pierwszego startu 
z  Wojtkiem. Zmienił się mój warsztat 
pracy, zmieniło się podejście, posiadam 
więcej rajdowej wiedzy i doświadczenia. 
To wszystko pozwala mi dużo lepiej pra-
cować i mieć nowe pomysły. Staram się 
dążyć do perfekcji i  czerpać z każdego 
startu jak najwięcej. Wiem, co jeszcze 
mogę poprawić i na co zwrócić większą 
uwagę. 
Ten sezon dodał mi sporo pewności sie-
bie i wiary we własne możliwości. Jeżeli 
chodzi o Wojtka, to wiem, że podobnie 
jak ja, włożył w ten sezon bardzo wiele 
pracy. Z pewnością dużo lepiej czuje się 
za sterami „estiaja” i  potrafi pojechać 

szybciej, niż na początku roku. Posiada 
również dużo większą wiedzę z zakresu 
mechaniki STI, a  także jej ustawiania 
czy doboru opon. Jest bardzo ambitną 
osobą i  ciągle szuka sposobu, by być 
szybszym i lepszym. Potrafi odpowied-
nio wykorzystać wszystkie rady i uwagi, 
przekazywane mu przez cały zespół. 
To wszystko procentuje. Uważam, że 
najlepszym odzwierciedleniem naszych 
postępów są czasy osiągane na odcin-
kach. 

Twoim debiutem w zespole L-SPRT był 
39. Rajd Świdnicki. Jak wspominasz te 
zawody?
Nominacja do startu w zespole L-SPRT 
wspólnie z Wojtkiem Chuchałą była dla 
mnie czymś, co nawet mi się nie śniło. 
Dostałem szansę startu w  najlepszym 
zespole w Polsce z młodym, dobrze za-
powiadającym się kierowcą. Nie miałem 
zbyt dużo czasu na ochłonięcie - pierw-
sze testy, wyjazd na rajd… Chciałem 
pokazać się z  jak najlepszej strony, co 
powodowało ogromny stres i  presję. 
Wszystko to sprawiało, że nie byłem za-
dowolony ze swojej pracy. Sam start nie 
był dla nas zbyt udany, choć osiągnęli-
śmy kilka bardzo dobrych rezultatów na 
oesach. Na domiar złego miał miejsce 
tragiczny wypadek Sylwestra Olszew-
skiego. Do domu wracałem więc w nie-
najlepszym nastroju. 

Nie było więc łatwo odnaleźć się w no-
wej rzeczywistości?
Starty w  zespole L-SPRT to zupełnie 
inny świat. Wszystko odbywa się wy-
jątkowo profesjonalnie i na najwyższym 
poziomie. Początkowo faktycznie tro-
chę trudno było odnaleźć się w tej nowej 
rzeczywistości. Jednak z  rajdu na rajd 
było coraz lepiej. Bardzo pomogli mi 
w tym wszyscy członkowie zespołu, któ-
rzy okazali się bardzo pozytywnie na-
stawieni. Sam dość szybko „ułożyłem” 
sobie wszystko w  głowie, co pozwoliło fot. Tomasz Kaliński



lepiej skupić się na pracy pilota. Ko-
rzystając z  okazji, chciałbym pogratu-
lować  Wojtkowi i  całemu zespołowi  
L-SPRT  trzech tytułów mistrzowskich! 
Dziękuję Wam również za otrzymaną 
szansę, która pozwoliła mi przyczynić 
się do tego sukcesu! Wszystkim kibicom 
i  przyjaciołom oraz rodzicom dzięku-
ję za wsparcie, nie tylko na rajdowych 
trasach.

W wielu wypowiedziach wspominałeś, 
że jedziecie głównie po naukę. Co to 
dokładnie dla ciebie oznaczało i jakie 
aspekty swojej pracy starałeś się roz-
wijać?
W zasadzie sporo sytuacji było dla mnie 
nowych. Również prędkości były trochę 
inne niż te, z  którymi podróżowałem 
wcześniej. Musiałem więc przyzwyczaić 

się do nowego tempa jazdy i do tego, że 
w  STI niektóre rzeczy dzieją się dużo 
szybciej. Największą uwagę starałem 
się poświęcić swojemu głosowi, ryt-
mowi dyktowania, jak i intonacji, bo to 
najbardziej wpływa na jazdę kierowcy. 
Niezwykle ważne jest również zachowa-
nie zimnej krwi i  opanowanie. Myślę, 
że tego akurat mi nie brakowało, ale za-
wsze warto nad tym pracować. 

Czy podczas rajdów korzystasz z wiedzy 
całego zespołu LOTOS - Subaru Poland 
Rally Team?
Myślę, że błędem byłoby nie korzystać 
z  wiedzy, którą dysponuje ten zespół 
niezwykle doświadczonych ludzi. Je-
żeli chodzi o  zakres wiedzy, to jest on 
chyba nie do wyczerpania. W  każdej 
chwili mogę uzyskać przydatne i trafne 

informacje, od kwestii mechaniki i usta-
wień STI, przechodząc przez zagadnie-
nia związane z pilotażem, logistyką, na 
psychologii kończąc. Myślę, że jest to 
niezwykle ważne i  daje przewagę nad 
konkurencją. 

Co należy do twoich obowiązków w ze-
spole, o których być może nie każdy ki-
bic wie?
Wydaje mi się, że nie mam jakiś eks-
tra obowiązków, o  których rajdowy 
kibic może nie wiedzieć. Sporą część 
pracy, którą kiedyś wykonywałem 
w  małych zespołach sam, teraz wyko-
nuje za mnie nasz koordynator, Rafał 
Cebula. Dokumenty, zapoznanie, no-
tatki, książka i karta drogowa to raczej 
normalne aspekty pracy pilota. Pod-
czas samego rajdu na bieżąco jestem 
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w kontakcie z serwisem. Niejednokrot-
nie dostaję różne wskazówki, których 
zastosowanie może nam pomóc. W ra-
zie jakichkolwiek uszkodzeń oceniam 
straty i  przesyłam takie informacje 
do serwisu. To znacznie ułatwia pracę 
w zespole i pozwala odpowiednio przy-
gotować się do ewentualnych napraw. 
Na szczęście w  tym sezonie obyło się 
bez poważniejszych przygód, a  Artur, 
Bercik i Robert skupiali się na jak naj-
lepszym przygotowaniu naszego STI, 
a  także przekazali nam wiele cennej 
wiedzy.

Jak opisałbyś swój rajdowy dzień pracy?
Zacznijmy od tego, że rajd można po-
dzielić na dwie, a w naszym przypadku 
nawet na trzy części. Pierwszą z  nich 

są poprzedzające rajd testy. Tutaj moja 
praca jest podobna do tej, którą wyko-
nuję podczas samego rajdu. Poranny 
jogging, śniadanie, wyjazd na odcinek 
testowy. Podobnie jak w  czasie raj-
du, robimy zapoznanie z  odcinkiem, 
a  pierwsze przejazdy wykonujemy na 
podstawie notatek, co pozwala zarówno 
na sprawdzenie ich jakości, jak i możli-
wości poprawy czasów. Dopiero później 
pracujemy nad ustawieniami samocho-
du. W ciągu dnia musimy też ćwiczyć 
zmianę koła, przy czym jest to dla nas 
zawsze niespodzianką, bo nie wiemy, 
kiedy otrzymamy sygnał „kapeć” i roz-
pocznie się „pomiar czasu” (śmiech). 
Następnie powrót do hotelu lub jeżeli 
miejsce testów jest oddalone od bazy 
rajdu, to wyjazd do miejsca docelowego. 

Kolejna część związana jest z odbiorem 
dokumentów do zapoznania z  trasą 
i samym zapoznaniem, które zazwyczaj 
odbywa się następnego dnia. Aby prze-
biegło ono szybko i sprawnie, niezbędne 
jest ułożenie odpowiedniego harmono-
gramu i  przeanalizowanie dróg dojaz-
dowych do oesów. Harmonogram taki 
uzgadniam wcześniej z Wojtkiem. 
Sam dzień zapoznania nie wygląda 
nadzwyczaj emocjonująco. Pobudka, 
poranne śniadanie i  wyjazd o  wcze-
śniej ustalonej godzinie. Dalej wszystko 
biegnie według harmonogramu. Trasę 
zazwyczaj opisujemy trzykrotnie, co 
czasem w  przypadku bardzo długich 
i oddalonych od siebie oesów potrafi za-
jąć naprawdę sporo czasu. Jeżeli podczas 
jednego dnia zapoznawczego musimy 
opisać odcinki z  dwóch etapów rajdu, 
trzeba wykazać się wyjątkową sprawno-
ścią opisywania i  przemieszczania. Po 
takim dniu zazwyczaj jesteśmy już cał-
kowicie zmęczeni. Pozostaje powrót do 
hotelu, delikatny odpoczynek, a następ-
nie w moim przypadku przepisywanie 
notatek. 
Kolejny dzień, zazwyczaj dzień rajdu, 
również biegnie według ustalonego 
harmonogramu. Zaczynam go od po-
rannego joggingu, później lekkostraw-
ne śniadanie. Opuszczamy wspólnie 
z Wojtkiem hotel o ustalonej godzinie, 
udając się do parku serwisowego. Tam 
wykonujemy ostatnie przygotowania 
do wyjazdu na trasę rajdu, sprawdzamy 
wszystko, otwieram itinerer i  o  swojej 
minucie ruszamy na trasę. Jeżeli chodzi 
o sam start do odcinka specjalnego, to 
mamy pewien schemat, którego zawsze 
się trzymamy. Odpowiednio wcześniej 
zatrzymujemy się na dojazdówce, zapi-
namy kaski, wsiadamy do samochodu, 
spinamy się pasami, podjeżdżamy do 
PKC-u, włączamy wszystkie niezbędne 
systemy i kamery, przybijamy tzw. „żół-
wika”, odliczanie i  startujemy. Wtedy 
mam chyba najwięcej roboty (śmiech). 

wywiad
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Poza rajdami, twoim hobby jest jazda 
na rowerze górskim. Masz jeszcze jakieś 
inne pasje, nie związane ze sportem?
Rajdy i  studia pochłaniają sporą część 
mojego życia. Muszę przyznać, że dużo 
bardziej wolę odpoczynek czynny. Jeże-
li jednak znajdę wolny czas i nie mam 
ochoty na ruch, chętnie przeczytam coś 
związanego z historią. Kiedyś bardzo in-
teresowałem się okresem II Wojny Świa-
towej. Było to dla mnie o tyle ciekawe, 
że ten okres dość mocno dotknął moją 
rodzinę. Dla odstresowania się lubię też 
przeczytać jakąś książkę przygodową, 
obejrzeć dobry film czy posłuchać do-
brej muzyki. Czasami udaje mi się wy-
skoczyć ze znajomymi na jakiś koncert. 
Najczęściej kończy się jednak na tym, że 
wracając, czy to do akademika, czy do 
domu „odpalam” YouTube i  oglądam 
rajdowe nagrania, „zarażając” przy tym 
innych moją pasją (śmiech).

Pochodzisz ze Śląska Cieszyńskiego, 
a więc regionu mocno „przesiąkniętego” 
rajdami. Jak wyglądał twój pierwszy 
kontakt z tym sportem?
Pierwszy kontakt z rajdami miałem już 

z  transportem bliskim, szynowym, 
lotniczym, morskim i w końcu samo-
chodowym. Dopiero później mogłem 
wybrać specjalność związaną tylko 
i  wyłącznie z  samochodami - eksplo-
atacja pojazdów samochodowych. Co 
ciekawe, moja praca inżynierska doty-
czyła bezpieczeństwa w rajdach samo-
chodowych. 
Aktualnie postanowiłem podnieść po-
przeczkę i rozpocząłem studia magister-
skie na tej samej uczelni i wydziale, lecz 
na innym kierunku – „Mechanika i bu-
dowa maszyn”, o specjalizacji „Budowa 
i  badania pojazdów samochodowych”. 
Dotychczas zdobyte informacje pozwo-
liły mi znacznie zgłębić wiedzę o pojaz-
dach samochodowych i to nie tylko z za-
kresu mechaniki. Myślę, że teraz o wiele 
łatwiej jest mi zrozumieć zachowanie 
samochodu w  niektórych sytuacjach, 
jak i przyczyny niektórych awarii. Dużo 
łatwiej mogę sobie uświadomić, jakie 
siły działają na samochód i jakie niesie 
to ze sobą konsekwencje. Wszystkie te 
informacje mogą być bardzo przydatne 
w  motorsporcie. Czasami trudno jed-
nak pogodzić studia z rajdami. 

Po przejechaniu pętli zawsze wraca-
my na serwis. Tu zazwyczaj nanoszę 
ewentualne poprawki dotyczące opisu. 
Rozmowa z członkami zespołu, chwila 
na jedzenie, przywitanie się z  fanami 
i znajomymi i powrót na rajdowe trasy. 
Rajdowy dzień kończymy w parku za-
mkniętym, z którego odbiera nas koor-
dynator. 

Obecnie rajdy zajmują sporą część 
twojego czasu. Czy udaje ci się je pogo-
dzić z życiem prywatnym?
Faktycznie rajdy pochłaniają dość spo-
rą część mojego czasu. Biorąc pod uwa-
gę, że tak naprawdę na daną imprezę 
wyjeżdżamy tydzień wcześniej, to po 
zsumowaniu daje około dwóch i  pół 
miesiąca poza domem. Nie wliczam 
w  to oczywiście czasu poświęconego 
na przygotowania, porajdowe analizy, 
bądź inne wyjazdy. Nie jest to jednak 
na tyle dużo, by nie mieć życia pry-
watnego. Udaje mi się znaleźć czas na 
studia i  życie studenckie w Krakowie, 
czasem pojawię się również na week-
end w  domu pod Cieszynem. Zdecy-
dowanie jednak jest tych weekendów 
mniej niż wcześniej. Szczęśliwie moje 
kontakty towarzyskie nie ucierpiały 
jeszcze na tyle, że moi znajomi mają 
dość tłumaczeń typu: „niestety, dopie-
ro po Karkonoskim…”, „dobra, ale po 
Polskim…”. Wręcz przeciwnie, cieszą 
się z tego, że mam taką pasję i odnoszę 
w niej sukcesy.

W twoim profilu czytamy, że również 
kierunek twoich studiów ma związek 
z motoryzacją.
Uczelnię starałem się dobrać zgodnie 
ze swoimi zainteresowaniami. Natu-
ralnym wyborem był więc Wydział 
Mechaniczny Politechniki Krakow-
skiej, a  konkretniej kierunek trans-
port. Jak się okazało, jest to dość sze-
roka gałąź wiedzy i  przez pierwsze 3 
lata zgłębiałem zagadnienia związane fot. Tomasz Kaliński
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jako małe dziecko. Pamiętam, że wtedy 
mocno zaciekawiły mnie relacje z rajdów, 
odtwarzane przez mojego tatę na kasecie 
VHS. Pierwszy bezpośredni kontakt był 
nieco później. Miałem to szczęście, że 
niegdyś mieszkałem na trasie jednego 
z  odcinków specjalnych Rajdu Wisły 
i jako chłopiec mogłem oglądać zmaga-
nia czołowych zawodników RSMP na 
żywo. Tak naprawdę na rajdy „zacho-
rowałem” podczas pamiętnego Rajdu 
Wisły w 2001 roku. Przejazdy zawodni-
ków w  samochodach WRC, niezwykle 
trudne warunki - to coś, co pamiętam 
do dziś. Rajdy w naszym regionie były 
sportem bardzo popularnym, więc i at-
mosfera panująca tutaj była niezwykła 
i sprzyjająca. Szczytem marzeń było po-
siadanie własnego rajdowego malucha. 
Niestety dla 13-letniego chłopaka takie 
marzenie było poza zasięgiem. Pozosta-
ło mi więc kibicowanie i studiowanie raj-
dowej tematyki, a dopiero 4 lata później 
rozpocząłem pierwsze starty na prawym 
fotelu w  amatorskich imprezach typu 
KJS. Tak właśnie zaczęła się moja pasja, 
która trwa do dziś…
 
Czy z  rajdami wiążesz również swoją 
przyszłość? Co chciałbyś w  nich osią-
gnąć?
Tak naprawdę rajdy to bardzo 

nieprzewidywalny sport. Nie cho-
dzi tu tylko o  walkę na oesach, ale 
o  wszystkie sprawy pokrewnej treści 
(budżet, kierowca, zdrowie itp.). Obec-
nie wygląda to wręcz baśniowo. Mam 
idealne warunki, by zająć się swoją pra-
cą i nie myśleć o niczym innym. Nie za-
wsze jednak musi tak  być. Oczywiście, 
będę startował na prawym fotelu tak 
długo, jak tylko będzie to możliwe i tak 
długo, jak będzie na nim dla mnie miej-
sce, bo jest to moja pasja. Sytuacji takiej 
sprzyja pełen profesjonalizm, do czego 
stale dążę. Myślę, że można wtedy być 
bardziej spokojnym o swoją przyszłość. 
Jeżeli chodzi o osiągnięcia, to wydaje mi 
się, że moje marzenia są dość przyziem-
ne, dzięki czemu w dość nieoczekiwany 
sposób realizują się same. Chciałbym 
zrobić kolejny krok do przodu i  wy-
startować w  jednej z  rund Mistrzostw 
Świata. Jeśli chodzi o wynik, to nie ob-
stawiam jakiegoś konkretnego miejsca. 
Wiem jedno - jeżeli już wystartuję, to 
dam z siebie wszystko!

Wróćmy jeszcze do twoich początków 
w tym sporcie. Jak podsumujesz swoją 
dotychczasową karierę?
W dwóch słowach: krótka i barwna. Tak 
naprawdę 3 lata temu zaliczyłem debiut 
samochodem, którym podróżowaliśmy 

gdzieś na końcu stawki Rajdowe-
go Pucharu Polski, a  dziś startujemy 
Subaru Imprezą STI  i  to w  czołówce 
Mistrzostw Polski. Przez ten czas po-
znałem wiele fantastycznych osób, które 
w podobny sposób pasjonują się rajda-
mi. Przeżyłem też parę wspaniałych 
sukcesów czy mniej lubianych porażek. 
Szczęśliwie uniknąłem wielu niebez-
piecznych sytuacji. Przeżyłem sporo 
przygód i  zwiedziłem wiele ciekawych 
miejsc. Wystartowałem z  piętnastoma 
kierowcami w około pięćdziesięciu róż-
nych rajdach. Wszystko to pozwoliło mi 
zdobyć chyba całkiem spory jak na mój 
wiek bagaż doświadczeń i  wiedzy. Na 
pewno sporym sukcesem było otarcie 
się o mistrzostwo w Clio Cup z Jackiem 
Płonką. Sezon 2011 okazał się dla mnie 
przełomowy. Angaż w najlepszym pol-
skim zespole, przesiadka do najwyższej 
klasy samochodu - Subaru Imprezy STI 
klasy N4 i starty z Wojtkiem Chuchałą, 
a w efekcie trzy tytuły mistrzowskie.

Jak wielu pilotów rajdowych, zaliczyłeś 
również epizod jako kierowca. To była 
jednorazowa przygoda czy może coś 
więcej?
Uważam, że dobry pilot powinien 
dysponować pewną wiedzą z  zakre-
su prowadzenia samochodu. Trudno 

wywiad

fot. Tomasz Kalińskifot. Tomasz Kaliński
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Andrzej Górski. W zasadzie można 
powiedzieć, że zmienił mój warsztat 
pracy o 180 stopni. Bardzo cenię so-
bie jego doświadczenie, jak i cenne 
rady, na które zawsze mogę liczyć. 
Jeżeli chodzi o pilotów nadal czyn-
nych w motorsporcie, to jestem pod 
wrażeniem pracy Jarka Barana. To 
pilot z ogromnym doświadczeniem 
i  wiedzą, którą potrafi przekazać 
innym. Kiedyś byłem uczestnikiem 
jego szkolenia. Pomimo, że wykład 
trwał 8 godzin, ja nadal siedziałem 
z zapartym tchem i w pełni zainte-
resowany, co nie zawsze udaje mi 
się na uczelni podczas dużo krót-
szych zajęć (śmiech). Z  zagranicz-
nych pilotów wymieniłbym Nicky 
Grista. Muszę przyznać, że należy 
do osób niezwykle opanowanych. 
Jego spokojny ton dyktowania 
u  boku nie zawsze jadącego „po 
czarnym” Colina McRae to było coś 
niesamowitego.

jest przewidzieć wszystkie zachowania 
pojazdu w  normalnym ruchu drogo-
wym, więc warto spróbować zrobić to 
w  bezpieczny i  zorganizowany sposób. 
Co prawda startowałem w amatorskiej 
imprezie i  dość słabym samochodem, 
ale pozwoliło mi to wyciągnąć sporo 
wniosków, nie mówiąc już o  tym, że 
miałem przy tym sporo frajdy i zabawy. 
Nie wykluczam wersji, że kiedyś po-
nownie wystartuję jako kierowca, być 
może w trochę poważniejszym rajdzie. 
Nie wiążę z  tym jednak żadnych pla-
nów, ponieważ patrząc na jazdę Wojt-
ka dochodzę do wniosku, że w  wielu 
miejscach nie potrafiłbym pojechać tak 
szybko jak on. Wychodzę z założenia, że 
lepiej być dobrym pilotem, niż przecięt-
nym kierowcą. 

Czy masz swojego idola wśród pilotów 
rajdowych? Kim się inspirujesz?
Jeżeli chodzi o  pracę pilota, cenny ba-
gaż doświadczeń przekazał mi pan 

Gdy ukaże się aktualny numer maga-
zynu „Plejady”, wraz z Wojtkiem Chu-
chałą będziecie już po występie w  49. 
Rajdzie Barbórka. Jak przed startem 
oceniasz tegoroczne, mocno zmodyfiko-
wane Kryterium Asów?
Poprzednie trzy edycje Barbórki War-
szawskiej wspominam pozytywnie. 
Miały one charakter prawdziwego raj-
du. W tym roku będzie chyba bardziej 
wyścigowo, co nie do końca mi się podo-
ba. Wyprzedzanie na trasie może powo-
dować niepotrzebne zagrożenie, czego 
akurat w tym sporcie powinniśmy uni-
kać. Również z perspektywy kibica rajd 
nie będzie nadzwyczaj atrakcyjny, choć 
my oczywiście chcielibyśmy startować 
przed jak największą publicznością. Nie 
staram się jednak negatywnie nastawiać 
do tej imprezy. Wychodzę z  założenia, 
że w rajdach startuję dla przyjemności, 
a nie za karę. Zobaczymy, jak to wyjdzie 
w praktyce. Miejmy nadzieję, że również 
całkiem fajnie. 

fot. Tomasz Kaliński
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ako że nasz Forester przez 
ostatnie dwie edycje dostał 
w kość podczas zmagań w te-

renie, a  nasz synek w  wieku lat pięciu 
postanowił, iż nie zostawi Forestera 
samego podczas zlotu (znaczy nie opu-
ści swojego fotelika) postanowiłem, że 
w roku 2011 będziemy zwiedzać. Tak – 
zwiedzać: w ślimaczym tempie, z prze-
rwą na pyszny jak zwykle catering przy-
gotowany na zlecenie organizatora czyli 
Subaru Import Polska. Oglądać motyl-
ki, dżdżownice i co tam jeszcze dla nas 
na trasie przygotują. Jak się jednak oka-
zało, Ojciec Dyrektor i  organizatorzy 
jak zwykle pozostali nieprzewidywalni, 

VIII Zlot Plejad
Trasa turystyczna

Już w czerwcu 2010 roku, tuż po zakończonym 7. Zlocie Plejad, szybko 
pobiegłem do księgarni, aby zakupić ważne wydawnictwo. Ważne na tyle, 
że w jego poszukiwaniu odwiedziłem kilka okolicznych sklepów z papie-
rem, gazetami i  książkami oczywiście (w  grę nie wchodziły antykwaria-
ty), aż w końcu w  tak zwanej promocyjnej przedsprzedaży nabyłem to 
co chciałem. Był to notes-kalendarz na rok 2011. Nabyłem go w jednym, 
ściśle sprecyzowanym celu – aby zaznaczyć datę kolejnego, 8. Zlotu, oraz 
określić trasę w jakiej weźmiemy rodzinnie udział. 

J fundując nam turystyczny survival…
Po zaznaczeniu odpowiedniej kartki 
w najważniejszej teraz książce w domu, 
zacząłem intensywnie obserwować, 
czytać i  komentować niezastąpione  
forum.subaru.pl. Jak zwykle okazało 
się ono nieocenioną kopalnią wiedzy 
na temat potencjalnego miejsca, gdzie 
będziemy turystycznie krążyć naszym 
czterołapem. Forumowicze już odpo-
wiednio wcześniej wiedzieli, że będzie to 
Zielona Góra, ale dopiero oficjalna stro-
na zlotu poinformowała nas, że będzie 
to Łagów w  województwie lubuskim. 
Oczywiście o  Zieloną Górę również 
zawadziliśmy w  naszym turystycznym 

VIII Zlot Plejad zdjęcia: Robert Magiera, Mateusz Skwarczek, Archiwum Subaru
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szale, ale jak się okazało Lubuskie 
kryje również inne bardzo ciekawe 
zakamarki. 
Pierwszy dzień - standardzik. Nume-
ry, bajery – LORNETKA (!), plecaki 
(wielkie dzięki Ojcze Dyrektorze za 
plecak dla dzieci, używamy go do szko-
ły, jest skrojony perfekcyjnie), książki, 
instrukcje, odprawy (tutaj żałuję, że 
nie pojechaliśmy turystycznie szoso-
wej trasy, ponieważ odprawę prowadził 
tam mój ulubiony pilot rajdowy Ma-
ciek Wisławski) i  spać. Otrzymaliśmy 

książki drogowe, ale tak wprost patrząc 
nie wynikało z nich, co nas czeka przez 
kolejne dwa dni. Zadania zostały nam 
wręczone na startach poszczególnych 
dni i uważam to za dobry pomysł. Taki 
stopniujący napięcie.
Dzień pierwszy. Zaczął się optymal-
nie. Wystartowaliśmy po godzinie 10 
otrzymując oczywiście (supersprawa) 
zestawik „suchy prowiant z  mokrą 
wodą” (hmm, czyżby zapowiadało się 
krążenie przez odludzia?). Do kom-
pletu przekazano nam kilka kartek 

z opisanymi punktami, przez które pro-
wadziła książka oraz z zadaniami jakie 
mieliśmy wykonać przez dzień pierwszy 
tourismu w  Lubuskiem. Rzut oka na 
zapiski pozwolił mi ocenić, że to będzie 
dłuuugi dzień. Żona powiedziała: „We-
dług rozpisek wracamy do bazy około 
18:00, ciekawe na ile to będzie realne”. 
Jak się potem okazało, miała dużo racji. 
Ruszyliśmy wesoło, rodzinnie, pełni 
energii. Pogoda dopisywała, książka 
drogowa prowadziła jak po sznurku 
czyli pełnia turystycznego szczęścia. 

VIII Zlot Plejad
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W  pierwszym dniu catering przygoto-
wany został w zielonogórskiej Palmiar-
ni. Wspaniałe miejsce, świetne jedzenie, 
cudowne widoki na Zieloną Górę i przy-
legającą winnicę. Stanowczo polecam go 
jako gwóźdź programu, gdy będziecie 
w  tym winnym grodzie. Potem uda-
liśmy się na chwilkę do ogrodu bota-
nicznego, a następnie do miejsca, gdzie 
zgromadzone zostały maszyny wojenne 
z różnych czasów. Muzeum Wojska Pol-
skiego w Drzonowie, bo o nim mowa, 
przywitało nas wspaniałymi ekspona-
tami - głównie z czasów II Wojny Świa-
towej. Samoloty, czołgi i inne pojazdy… 
a niektóre z nich nadal na chodzie! Zro-
biły ogromne wrażenie, zwłaszcza na 
naszym synku. 
Myśleliśmy, że dzień już nie przynie-
sie nic fantastycznego. Nic, co mogło-
by przebić karting, widlak czy też golf. 
Myśleliśmy tak do momentu, kiedy nie 
dojechaliśmy do Wysokiej: małej wioski 
nad brzegiem Bobru, gdzie przygotowa-
no zjazd na tyrolce nad jeziorem. 
Po Wysokiej powrót przepięknymi za-
kamarkami do bazy zlotu. Po drodze 
jeszcze jedno ciekawe miejsce, nazwa-
ne Roboty w  Kłodnicy. Wyobraźcie 

Zaczęliśmy od zamku w  Łagowie - 
ciekawa budowla z  fajnym widokiem 
z wieży. Jedziemy dalej. Kolejne zadan-
ko mile mnie zaskoczyło, zawitaliśmy 
na Kalinowe Pola. Nie były one pełne 
kalin, jak by wynikało z  nazwy, tylko 
pagórkowate i  pełne piłek golfowych, 
w które uczyliśmy się uderzać. Nie spo-
dziewałem się, że pośród tak gęstych 
lasów (a  w  Lubuskiem są one piękne) 
ukryto tak świetny ośrodek golfowy. 
Po lekcji dżentelmeńskiej gry jedziemy 
dalej. Potem dalsza jazda według książ-
ki drogowej i docieramy do siedziby fir-
my Schnug – jednego z organizatorów 
zlotu. Myślałem, że kolejnym punktem 
programu będzie, jak ostatnio, cięża-
rówka ale jednak nie, załapaliśmy się 
na kolejną nowinkę - wózek widłowy. 
Istne szaleństwo! Przedni napęd, tylna 
oś skrętna, a do tego ciasny slalom. Było 
wesoło, jak to z  wózkami widłowymi 
bywa. 
Potem droga do Zielonej Góry, przety-
kana gdzieniegdzie rozmaitymi zada-
niami typu: policz cegły, policz filary, 
rzuć rzutką w porcie i… wisienką dnia 
pierwszego czyli jazdą kartingiem na to-
rze w Starym Kisielinie. Jako doskonały 
kierowca dałem szansę żonie, obiecując 

sobie, że i  tak zbiorę kumpli i  wpad-
niemy tutaj na cały dzień szaleństw. 
Na torze niestety okazało się, że mimo 
niedoskonałej pogody – zabawa była do-
skonała. Przedłużające się zadania spo-
wodowały kolejki i pewne rozchwianie 
harmonogramu czasowego, co ostatecz-
nie przełożyło się na opóźnienia wszyst-
kich załóg na poszczególnych punktach, 
lecz grunt to przecież dobra zabawa 
w doborowym towarzystwie!
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sobie… las, w  jego środku na polanie 
kilka domków i przy jednym z nich zro-
bione z  różnego rodzaju złomu roboty 
i  inne rzeźby… Gratuluję talentu ich 
twórcy. Zapomniałbym - jeszcze przed 
Drzonowem przejechaliśmy przez 
Drzonków, gdzie strzelaliśmy z  broni 
pneumatycznej w  Ośrodku Pięcioboju 
Nowoczesnego, który wychował wielu 
polskich olimpijczyków. 
Pierwszy dzień minął megaszybko, me-
gaturystycznie i zakończył się z  jakimś 
czterogodzinnym… nazwijmy to de-
likatnie „odchyleniem od założonego 
harmonogramu czasowego imprezy”. 
Pomimo tego, na mecie czekali na nas 
dzielnie organizatorzy zbierając karty 
z  uzupełnionymi odpowiedziami, od-
grażając się, że jutro spóźnień nie od-
puszczą. I tak im nie uwierzyłem! Pod-
czas wieczornego spotkania z  innymi 
uczestnikami, stwierdziliśmy że opro-
testujemy SIP, ponieważ Ojciec Dyrek-
tor specjalnie tak rozciągnął dzień, aby 
po powrocie nie wpadały uczestnikom 
pomysły typu jechać na nielegalne zapo-
znanie drugiego dnia lub co gorsza nie 
integrować się z  innymi uczestnikami, 
bowiem wtedy impreza integracyjna 
na koniec zlotu mogłaby być już mało 
atrakcyjna. Oczywiście nie chodzi mi 
o program artystyczny…

Dzień drugi, rozpoczął się równie 
miło jak pierwszy, o  odpowiedniej 
godzinie, z  odpowiednim słowem od 
miłych panów startujących załogi 
i  rozdających zadania. Miłe dziew-
czyny natomiast wyekwipowały nas 
ponownie w  mokro-suchy prowiant 
i w drogę. 
Trasa wyglądała na krótszą niż ta 
z  dnia pierwszego i  taką się w  rze-
czywistości na szczęście okazała. Na 
początek powiodła nas do kopalni od-
krywkowej węgla brunatnego w  Sie-
niawie, by następnie powieźć nas do 
moim zdaniem (choć po pierwszym 
dniu już nie byłem tego taki pewien) 
najciekawszego punktu województwa 
lubuskiego, czyli MRU: Międzyrzec-
kiego Rejonu Umocnionego. Zwiedza-
jąc bunkry doszliśmy do wniosku, że 
żołnierze tam przebywający byli po 
prostu niesamowitymi ludźmi zno-
szącymi mnóstwo wyrzeczeń –przede 
wszystkim mieszkali w  ponurych 
kwaterach bez widoku na słońce. 
Okazało się, że na Ziemi Lubuskiej 
jest również wiele ciekawych dworków 
i  pałacyków. Jeden z  nich w  Gliśnie 
ugościł uczestników naszej trasy cie-
kawym zadaniem. To tutaj użyliśmy 
lornetki dostarczonej przez jednego ze 
sponsorów zlotu, firmę Nikon. 

VIII Zlot Plejad
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Poprzez techniczne zabytki (jakimi są 
zapora wodna w Bledzewie i most ob-
rotowy w Kursku), dojechaliśmy do ca-
teringu w  Skwierzynie. Tam na rynku 
odbywały się akurat dni tego przyja-
znego, spokojnego miasteczka, podczas 
których jadący jako „zerówka” Wojtek 
„Siemanko” Chuchała powoził swoim 
rajdowym WRX STI Burmistrza Skwie-
rzyny. Domyślam się, że Subaru jest tam 
teraz bardzo mile widzianą marką. 
Wracając do bazy odwiedziliśmy Kę-
szycę Leśną, czyli miasteczko specjalnie 
zbudowane dla stacjonujących niegdyś 
w tym regionie wojsk sowieckich. Swoją 
drogą fascynujące jest to, że budowano 
całe miasteczka, w  których mieszkało 
po kilka tysięcy wojskowych. Zacie-
kawiła mnie sprawa i  sprawdziłem, że 
w Lubuskiem było kilka takich miejsc. 
Kęszyca jest dziś zamieszkała, choć wie-
le budynków stoi pustych. W  innych 
miejscach bloki mieszkalne nie są wy-
korzystane i niestety niszczeją. 
W  międzyczasie, oczywiście jak to 

tradycja od wielu lat pieczołowicie kul-
tywowana, Ojciec Dyrektor zapewnił 
nam frajdę w postaci obcowania z ga-
dżetami rodem ze Star Treka. Dziw-
ne hulajnogi, pojazdy napędzane siłą 
mięśni nóg (bo przecież nie rowery) 
dostarczyły nam jak zwykle frajdy na 
kolejny rok oczekiwań. 
Resume całego spotkania odbyło się nie 
inaczej tylko podczas hucznej imprezy 
zakończeniowej, gdzie jadła, napojów 
wszelakich nie zabrakło i w końcu mo-
głem się napić (mineralnej oczywiście) 
z moim idolem Maćkiem Wisławskim, 
który okazał się tak zwanym „spoko 
równym gościem”, a  jego opowieści 
długo jeszcze pozostaną w  naszej pa-
mięci. 
Oczywiście po powrocie do domu po 
zakończonym Zlocie Plejad numer 8, 
podjechałem pooklejany „rajdowymi” 
numerami pod znajomą księgarnię. 
A  tam, miła pani jak tylko mnie zo-
baczyła, powiedziała: „Tak pamiętam, 
mam już dla pana edycję 2012; jak 

poprzednio promocyjna cena”. Jako że 
w międzyczasie zmieniam Subaru na… 
inne Subaru (kto wie - może XV? ma 
taki fajny, pomarańczowy kolor!) oraz 
się nasłuchałem o  innych trasach, to 
obecnie rubryka TRASA przy czerw-
cowej dacie 2012 pozostaje pusta. Jed-
nak wiem, że obojętnie co tam wpi-
szę, będzie to kolejny weekend pełen 
świetnej, rodzinnej zabawy i spotkań 
z  fantastycznymi ludźmi. Zacytuję 
za „The Forum”: SUBARU FRIENDS 
INCLUDED!
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godnie z  filozofią Kaizen 
(jap. 改善; pol. poprawa, 
polepszenie, zmiana na 

lepsze – przyp. red.), wywodzącą się 
z  japońskiej kultury i  praktyki za-
rządzania, aby zapewnić najwyższy 
poziom jakości świadczonych usług 
lub dbałości o klienta konieczne są: 
stałe zaangażowanie oraz rozwój. 
Kaizen to styl życia, ciągła chęć 

doskonalenia samych siebie w  pro-
cesie obsługi klientów. Filozofię tę 
doskonale realizuje Fuji Heavy In-
dustries  – producent samochodów 
Subaru. Jej ścieżką podąża również 
Szkoła Jazdy Subaru. Przykładem 
działań w  tym zakresie są kolejne 
szkolenia instruktorów. Realizo-
wane z  pasją, zakładają stały roz-
wój trenerów zarówno w  zakresie 

techniki jazdy jak i samego procesu 
przekazywania wiedzy czy doświad-
czeń. Czy ciężka praca nad sobą 
może być przyjemna? Czy może stać 
się pasją? Czy dostarczy adrenaliny 
jeśli obcuje się z nią na co dzień? 
Wybraliśmy się wspólnie do nie-
wielkiej alpejskiej wioski na kil-
kudniowy trening. Wjeżdżamy 
w  jedną z  zaśnieżonych dolin. Już 

Trening czyni Mistrza
Fotorelacja ze szkolenia instruktorów SJS

Z

bezpieczeństwo tekst: Janusz Dudek
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tekst: Janusz Dudek

Janusz jak zawsze lubi pogadać, później przekaże 
zdobyte informacje naszym Klientom.

Skoków jak na rajdach Finlandii to nie było, ale i my trochę poskakaliśmy :)



34 www.plejady.subaru.pl

bezpieczeństwo

kilkadziesiąt kilometrów wcześniej, 
naszym oczom ukazują się ogrom-
ne ilości samochodów z  boxami 
dachowymi, w  których można je-
dynie przypuszczać, co się mieści. 
Widzimy setki samochodów kieru-
jących się w  stronę niezliczonych 
wręcz stacji narciarskich. W  takim 
miejscu można się poczuć dziwnie 
jadąc „pod prąd” ogólnemu trendo-
wi. Choć i  my zabraliśmy ze sobą 
sprzęt narciarski, to jednak nasza 
nawigacja kieruje nas w  zupełnie 
inne miejsce. Spokój ducha odzy-
skujemy dopiero na miejscu, gdy na-
szym oczom ukazują się pracujące na 

A Mr. Hollywood 
jak zawsze czujny...
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wolnych obrotach identyczne Subaru 
WRX STI w najnowszej specyfikacji, 
gotowe do jazdy na torze lodowym. 
To tutaj Instruktorzy SJS spotkali 
ucieleśnienie Kaizen. Krótki briefing 
wyjaśnił zasady panujące na torze 
oraz kwestie organizacyjne. Wybór 
samochodu i  do pracy! Oto kilka 
zdjęć ukazujących jej przebieg. 
Już teraz anonsujemy nowy, typowo 
zimowy produkt, jaki planujemy za-
oferować szerokiemu gronu klientów 
w Polsce. Produkt nastawiony głów-
nie na przyjemność jazdy Subaru 
w  zimowych warunkach. Szczegóły 
już niebawem na www.sjs.pl 

Jeżdżąc po lodzie lepiej mieć 4 koła niż tylko 2 nogi… kilku 
z nas bardzo dosłownie miało okazję się o tym przekonać :)

Jak okiem sięgnąć 
wszędzie śnieg i ślisko.

Po krótkiej przerwie czas na 
kolejne dynamiczne ćwiczenia!
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rzęsy na kilometr, pofarbowała wło-
sy, wypastowała szpilki.
W  przeddzień Dżeki (mój małż) 
przyniósł itinerer i  usiłował mnie 
z nim zapoznać, ale skutek był opła-
kany. Po pokłóceniu się z nim (mał-
żem, nie itinererem) stwierdziłam, 
że siłą intelektualną w  naszym ze-
spole będzie Chochlik, który przej-
mie na siebie ciężar opracowania 
trasy oraz odpowiedzialność (za 

Rajd Teraz Kobiety – dynamiczna walka 
z nowotworem (część pierwsza)

Już po raz drugi Fundacja Teraz Kobiety zorganizowała rajd po zdrowie, który odbył się w dniach 14-16 października 
2011 r. na malowniczo położonych terenach gmin Supraśl, Zabłudów i Białystok. Zgodnie z przyjętą formułą 
inicjatywa miała formę charytatywną i bezpośrednio związaną z kształtowaniem świadomości i promowaniem 
cyklicznych badań profilaktycznych wśród kobiet w Polsce. Zasadniczym celem niestandardowej akcji 
informacyjno-edukacyjnej fundacji jest kształtowanie własnej odpowiedzialności kobiet za swoje zdrowie i życie.

ajd się skończył, a  my (ja 
i  mój dzielny pilot Ania 
„Chochlik”) jesteśmy z sie-

bie naprawdę dumne. Bo też i  było 
z  czego. Napracowałyśmy się przy-
gotowując do rajdu. Poszłam obciąć 
grzywkę i wyregulować brwi. Zrobi-
łam manikiur i  depilację (choć nie 
wiem po co, bo było tak cholernie 
zimno, że wszystko trzeba było za-
słonić). Chochlik miała zrobione 

nasze dobre samopoczucie, rzecz ja-
sna). Nie dobierałam sobie do głowy 
ględzenia o  tym, że się zgubimy, że 
to niemożliwe, aby kobieta pokona-
ła prawidłowo próbę, na której jest 
więcej niż 3 zakręty i  ósemka, że 
gdybyśmy się przyłożyły, to miały-
byśmy szansę wygrać itp. Nie mo-
tywowało nas to, WCALE A WCA-
LE. „Nooo, gdybyśmy dostały jakieś 
kosmetyki i  staniki, to może, ale tak 

R

styl życia tekst: Beata Łukaszewska
zdjęcia: Jarosław Poznański, Archiwum Fundacji Teraz Kobiety
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- czy warto się stresować? Przecież je-
dziemy po zdrowie i na zdrowie, dla 
zabawy”. 
Nie muszę dodawać, że powyższa 
postawa nie spotkała się z  entuzja-
zmem ze strony małża, czy raczej 
jego ambicji. Gdyby mógł, sam by 
ogolił wszystko co trzeba, wypchał 
stanik, włożył perukę i  pojechał. 
A skoro nie mógł, to się mądrzył. 
Miałyśmy jechać Forkiem „w  au-
tomacie”, ale został on znienacka 
sprzedany. Przypuszczam, że po-
tencjalny klient nie byłby zachwy-
cony dowiadując się, że jego samo-
chodem jadą 2 laski poszaleć sobie 
po żwirowniach. Wybór padł więc 
na nowiuśkiego Outbacka, zareje-
strowanego dzień przed rajdem. Ale 
mężczyźni, jak to mężczyźni, spę-
kali, nie zaufali naszym możliwo-
ściom i w ostatniej chwili dali nam 

zastępczy samochód serwisowy. Był 
to uturbiony, wysokoprężny Fore-
ster (srebrny), niestety z  manualną 
skrzynią biegów. Chochlik miał na 
szczęście srebrne elementy na swo-
ich szpilkach. Inaczej, to… no nie 
wiem, cały plan ległby w gruzach.
W piątek stawiłyśmy się punktualnie 
na placu pod Auchan. W rzeczonych 
szpilkach, obcisłych dżinsach i krót-
kich kurteczkach. Ja dodatkowo 
miałam makijaż „smołki ajs”, który 
wymógł na mnie Chochlik („jak się 
nie umalujesz, nie wsiadam z tobą do 
auta”). To nic, że wyglądałam trochę 
jak aktorka kina niemego rozjecha-
na niedawno przez ciężarówkę, ale 
moja postawa niewątpliwie wzbu-
dzała respekt. 
Przywitałyśmy się z  Panią Kry-
styną Backiel, inicjatorką całego 
przedsięwzięcia, kobietą wspaniałą, 

tekst: Beata Łukaszewska
zdjęcia: Jarosław Poznański, Archiwum Fundacji Teraz Kobiety
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cierpliwą, ciepłą i  tak niewzruszo-
ną jakimikolwiek przeciwnościa-
mi, że czułyśmy się naprawdę za-
szczycone, że możemy sobie w tym 
rajdzie pojechać. Startowałyśmy 
oczywiście z  numerem 1, o  czym 
dowiedziałyśmy się odbierając na-
sze wyprawki. Potem poszłyśmy na 
przegląd 1. próby omawianej przez 
przedstawiciela Automobilklubu 
Podlaskiego. Chochlik pilnie stu-
diował trasę i  notował. Ja ziewa-
łam i  zadawałam głupie pytania: 
„Naprawdę Pan sądzi, że to można 
przejechać w  czasie krótszym niż 
minuta? Prawidłowo?”. A  potem 
biegałyśmy po tym placu jak dur-
ne w  tych szpilkach. Ja udawałam, 
że jadę, a Chochlik miał mi mówić 
„po prawej, po lewej, prosto, między 
słupkami”. Ledwo za mną nadążała, 
bo miała wyższe szpilki.

- A tę beczkę daj po prawej.
- Chochliku, ja już ją dawno przeje-
chałam.
- Bo to nie po tej prawej, po tamtej 
prawej.
No to biegałyśmy jeszcze raz. Ale nie 
z ambicji. Z zimna, bo już wspomi-
nałam przecież, że za ciepło to nie 
było raczej. Potem zrobiono nam 
przegląd samochodu. „Proszę włą-
czyć światła. Nie, to są, wycieraczki, 
ale i  tak dziękuję, i   tak miałem je 
sprawdzić. Ma pani prawo jazdy? Jak 
to «przypuszczalnie»? Ale wczoraj 
było? O, jak to dobrze, że jednak je 
pani znalazła… Nie można włączyć 
spryskiwaczy? Dlaczego? O, no to faj-
nie, że są i że działają ”.
Jednym ze sponsorów tego rajdu, 
obok Subaru był także Seat, który 
podstawił 5 modeli Cupra do jeż-
dżenia. Gdy Bartek, przedstawiciel 
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Seata zobaczył w  jakim obuwiu za-
mierzamy jeździć, to trochę zadrżał. 
Chyba o  sprzęgło. Nie wykluczam, 
że mógł sobie wizualizować, że mi 
się „omsknie” noga na hamulcu i nie 
wyrobię trochę przed budką z  ko-
szykami, która trzeba wziąć po pra-
wej (albo po lewej, głowy nie dam).
Bycie pierwszą załogą ma trochę 
wad, wszak jest się tak zwanym 
przecierakiem. Umówmy się jednak, 
że ma też wiele zalet. Wszyscy na nas 
patrzą. Robią wywiady:
PRZED:
- No i jak się panie czują? 
- Wspaniale. Trzęsie mi się noga na 
sprzęgle…
- Z nerwów? 
- Nie, z zimna. Chcę już jechać
PO:
- No i jak było? 
- No nie wiem, chyba dobrze
- Dobrze, dobrze, tylko czemu tak 
wolno? 
- To bardzo zrywny samochód jest ta 
Cupra. Szaleńcza. I  wie pan, z  tych 
nerwów to chyba trochę na ręcznym 
jechałam. Tak mi się wydaje, aczkol-
wiek pewna nie jestem. Coś mi tam 
piszczało…
I  tak pojechałyśmy w  czasie tylko 
o sekundę gorszym niż próbny prze-
jazd automobilklubu. I prawidłowo.
- No i jak ci poszło, Mysza? – zapytał 
małż.
- Hm, mam dla ciebie dwie wiadomo-
ści, jedną dobrą, drugą złą, którą…
- ROZ–WA-LI-ŁAŚ AUTO? 
- Zaraz tam rozwaliłaś. Pogniotłam 
leciutko. Ale ta dobra wiadomość, to 
że to był Seat, a nie Forek…
- …??? (cisza trwała kilka sekund, po 
czym poznałam, że kit został łyk-
nięty)
Po pierwszej próbie udzieliłam jesz-
cze wywiadu lokalnej telewizji, po-
tem Magdzie z Polsat Cafe, a potem 
poszłyśmy z moim pilotem na kawę 

i kupić czapki i rękawiczki. Pośmia-
łyśmy się trochę z Jarkiem Kazberu-
kiem i zastanawiałyśmy się czy pójść 
na symulator dachowania. Widząc 
jednak minę Moniki, po tym jak 
z  tego symulatora wyszła, zgodnie 
ustaliłyśmy, że nie będziemy ry-
zykować. Mogłybyśmy po prostu 
wówczas nie przystąpić do kolejnej 
próby. A  kolejna próba polegała na 
jeździe między beczkami Micrą na 
trolejach. Było to dla mnie doświad-
czenie zupełnie nowe. „Niech pani 
tylko jedzie WOLNIUTKO, na miłość 
boską, bo panią wykręci” „Wykręci??? 

Doprawdy? No dobrze. No, ale niech 
się pan zdecyduje, przecież poprzed-
nio za wolno było. Tym razem posta-
ram się nie jechać na ręcznym , ale 
nie obiecuję, on się tak jakoś samoist-
nie podnosi”. No i pojechałyśmy, bez 
obeznania z trasą, przecież byłyśmy 
na kawie. Nic a nic mną nie kręciło, 
stąd wniosek, że moim powołaniem 
chyba są albo bojery, albo jazda figu-
rowa na lodzie. Trochę pilot pomy-
lił trasę, ale oj tam, nie tak bardzo 
znowu.
Najlepiej pojechała Anka, pilot pani 
Doroty Kamińskiej. Pilot musiał 
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w  zastępstwie pełnić rolę kierowcy, 
gdyż pani Dorota Kamińska nie do-
jechała z Warszawy na próbę trolejo-
wą. Anka zatem dzielnie kręciła się tą 
Micrą bez pilota. „Ale wiesz, ja mam 
doświadczenie. Nie mam faceta, na 
nic nie mam czasu i  rzadko naprawdę 
udaje mi się zmienić opony na zimowe 
przed pierwszymi śniegami i  lodem. 
I jeżdżę tak, jak na tych trolejach już 
dosyć długo…”. I  proszę, a  mój małż 
to mi zawsze zmieniał opony i przez 
to właśnie pozbawił nas szansy na do-
bre miejsce w  trolejowym konkursie 
(przez brak doświadczenia). To jego 
wina Chochliku!
A  potem była jeszcze raz próba na 
Cuprach, którą pojechałam o  24 se-
kundy szybciej niż za pierwszym ra-
zem, ryzykując odpadnięciem rzęs 
u  Chochlika oraz dewastacją Lance-
ra Kamila Butruka, który wziął i  się 
ustawił prawie na trasie przejazdu, 
zmieniając krotochwilnie opony i fel-
gi. Na co sędzia stwierdził, że popeł-
niłyśmy falstart, co mnie osobiście 

wydaje się niemożliwe. Chochlikowi 
także. Do tego stopnia, że poszła się 
z nim kłócić i szarpać. Dobrze, że mu 
nie „lasnęła” z  tej szpilki w oko. Mu-
siałam ją uspokajać. Wiecie, adrenali-
na ją poniosła.
Na koniec trasa przewidywała prze-
jazd spod Auchan do Bobrowej Doli-
ny, gdzie była zlokalizowana trasa raj-
du. Itinerer zakładał, że zajmie nam 
to 35 minut. - 35 minut? – Chochlik 
z  niedowierzaniem uniósł brwi – To 
chyba z hamburgerami na centralnym. 
A jednak. Korki były. I ciemność. Bio-
rąc pod uwagę fakt, że drogowcy tro-
chę pozamykali ulic, trochę zrobili 
ruchów wahadłowych, ledwo zdąży-
łyśmy, tak z 4 minutami zapasu.
A  na kolacji nareszcie mogłyśmy się 
wszystkie poznać – my, uczestniczki 
rajdu. Pogadać z sobą i z panią Kry-
styną. Rozmowa była i miła i smutna. 
O raku. I o tym jakie to jest straszne, 
że mamy jedną z najniższych wykry-
walności raka piersi i raka szyjki ma-
cicy na świecie. Niższą niż w  krajach 
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Było świetnie - mimo przejmującego chłodu! Uczestniczki, współorganizatorzy, partnerzy 
wspierali się nawzajem na trasie, a wieczorami doskonale bawili do białego rana. Inicjatywa 
fundacji przyczyniła się do nakłonienia 215 kobiet do przeprowadzenia mammografii 
piersi, a 78 wykonało cytologię. Krew oddało 20 osób, w tym 8 zapisało się do rejestru 
niespokrewnionych dawców szpiku kostnego. Wszystkim dopisywały humory. 

Wszystkich chętnych do wspólnej zabawy i propagowania profilaktycznych badań 
onkologicznych wśród kobiet w Polsce – zapraszamy na przyszłoroczny rajd. Druga edycja 
Rajdu Polski Kobiet zaplanowana jest na drugą połowę maja 2012 roku. Przewidziana trasa 
to: start w Warszawie, a meta na Mazurach (najprawdopodobniej w Mikołajkach). Już teraz 
zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie rajd-polski-kobiet.pl

arabskich, gdzie kobieta jest nikim 
i niczym. Jakie to jest okropne, że NFZ 
nie ma pomysłu na profilaktykę i pie-
niędzy na leczenie, a  forsa przekazy-
wana gminom na leczenie jest wywa-
lana w błoto: ginie gdzieś w ogólnym 
budżecie albo jest wykorzystywana 
na wysyłanie anonimowych, bezdusz-
nych ulotek. Nie wiem także czy akcje 
uświadamiające typu: „raz, dwa, trzy, 
umrzesz ty” albo „jak ugryzie będzie 
znak” mają pozytywny oddźwięk 
u kobiet. U mnie nie, ale może ja nie 
jestem statystyczną kobietą.
Pani Krystyna powiedziała nam, że 
u  Norweżek jest najwyższy stopień 
wykrywalności raka narządów ko-
biecych. No i co za tym idzie, najniż-
sza śmiertelność. Rząd zdaje sobie 
sprawę, że leczenie kobiet to strasz-
ne wydatki: śmierć kobiety to roz-
pad rodziny, problemy emocjonalne 
osieroconych dzieci i  męża, za które 
też społeczeństwo w pośredni sposób 
płaci. Norweżki MUSZĄ się badać, 
czy tego chcą, czy nie. Inaczej płacą 
kary i grzywny… ale żyją.
Cytologia to 5 minut (z  rozebra-
niem się i  ubraniem z  powrotem). 
Mammografia - 20 minut. Razem 
25 – RAZ DO ROKU. Niektóre z nas 
więcej poświęcają czasu na makijaż 
– CODZIENNIE. Dobra, teraz kosz-
ty: cytologia, załóżmy, że najdrożej 
prywatnie: 70 zł, mammografia –  
80 zł. Razem 150 zł – RAZ DO ROKU.
Niektóre z nas więcej wydają na ma-
nikiur miesięcznie. A jeśli nawet nie, 
to w  skali całego roku warto zrezy-
gnować z  jednej bluzki czy kremu - 
tak sądzę.
Obiecałyśmy sobie z Chochlikiem, że 
zrobimy mammografię i  cytologię. 
I  że będziemy ją robić raz do roku, 
przed swoimi urodzinami, w prezen-
cie dla nas samych. I  będziemy się 
wzajemnie motywować. Zawsze.

Ciąg dalszy w następnym numerze.  
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zym właściwie jest amorty-
zator zawieszenia samocho-
du? Szczegółowe rozwiązania 

techniczne mogą być bardzo różne, ale 
zadanie amortyzatora jest zawsze takie 
samo – kontrolowanie i tłumienie drgań 
układu, na który składają się zasadniczo 
dwie masy i jedna sprężyna. Owe masy 
to masa nadwozia i  masa ruchomych 
części podwozia (tzw. masa nieresoro-
wana), natomiast sprężyna to oczywi-
ście podstawowy element sprężysty, na 
którym oparto zawieszenie. I nie ma tu 
zupełnie znaczenia, czy ową sprężyną 
jest powszechnie znana sprężyna śrubo-
wa, resor czy np. drążek skrętny. 
Idealnym efektem działania zawieszenia 
samochodu byłaby taka sytuacja, w któ-
rej koło (a  dokładniej wszystkie koła 

samochodu) toczą się po nawierzchni, 
podążając za jej nierównościami, na-
tomiast nadwozie porusza się po linii 
prostej, nie poddając się jakimkolwiek 
niekomfortowym dla pasażerów drga-
niom. Jak wiemy, takiego ideału nie da 
się uzyskać, ale właśnie do takiego stanu 
dążą konstruktorzy. 
Łatwo zrozumieć, że opisany wyżej 
układ drgający pozbawiony jakiego-
kolwiek tłumienia, nie nadawałby 
się w  samochodzie do użytku. Auto 
przyjmując tzw. wymuszenia od stro-
ny drogi (czyli po prostu tocząc się po 
nierównościach), po chwili „rozbuja-
łoby się”, koła straciłyby kontakt z na-
wierzchnią, jazda stałaby się niemożli-
wa. To właśnie amortyzator, połączony 
z jednej strony z nadwoziem, a z drugiej 

z  zawieszeniem, pochłania energię 
wspomnianych drgań i zamienia ją na 
ciepło. W rezultacie gdy koło przejedzie 
przez wybój, wynikające z tego drgania 
zawieszenia i nadwozia wkrótce nikną. 

Nie ma uniwersalnego zawieszenia
Niestety, sprawa jest o  tyle skompli-
kowana, że owe wymuszenia bywają 
bardzo różne (co wynika między in-
nymi ze zmiennego profilu nawierzch-
ni, a  także z  różnych szybkości jady 
samochodu), a  ponadto wspomniany 
układ drgający jest znacznie bardziej 
skomplikowany niż podaliśmy powy-
żej. Składa się nań przecież także cha-
rakterystyka drgań i  tłumienia opon, 
ruchomych elementów zawieszenia 
i kilka innych czynników.

technika tekst: Jerzy Dyszy

Amortyzator 
– ważny, ale niedoceniany

Rola amortyzatorów w zawieszeniu samochodu ciągle bywa niedoceniana i źle rozumiana. Są one ważnym 
czynnikiem bezpieczeństwa jazdy, szczególnie teraz, gdy jeździmy coraz szybszymi, a przy tym bardzo ze-
lektronizowanymi samochodami, a drogi ciągle są nie najlepszej jakości. Co więcej, działanie amortyzatorów 
może wręcz stanowić o charakterze auta, o tym, czy je polubimy czy nigdy się do niego nie przekonamy.

C
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Problemem jest także to, że różne by-
wają oczekiwania kierowcy i  pasaże-
rów co do efektów pracy zawieszenia. 
Dla niektórych priorytetem jest mak-
symalny komfort czyli ustabilizowanie 
ruchów pionowych kabiny. Inni pre-
ferują jak najlepszą współpracę opon 
z  nawierzchnią, a  także kontrolę nad 
ruchami zawieszenia i kół na zakrętach 
i przy hamowaniach oraz przyspiesze-
niach. Idealnego i  uniwersalnego dla 
wszystkich warunków kompromisu 
uzyskać się w tej sprawie nie da, gdyż 
pełna kontrola drgań nadwozia i pod-
wozia wymaga precyzyjnego dobrania 
sztywności sprężyny, charakterystyki 
tłumienia amortyzatora oraz mas re-
sorowanych i  nieresorowanych. Gdy 
zmienia się choćby tylko jeden czynnik, 
układ zaczyna zachowywać się inaczej 
i często niezgodnie z oczekiwaniami. 
Dlatego właśnie w  inny sposób skon-
figurowane i  zestrojone są podwozia 
luksusowych limuzyn, w  inny aut 
sportowych, a  w  zupełnie inny po-
jazdów użytkowych. Samochodów 
z uniwersalnymi, działającymi dobrze 
w  każdych warunkach zawieszenia-
mi właściwie nie ma. Bywają nato-
miast zawieszenia zoptymalizowane 
lepiej lub gorzej, i  możliwy jest także 
tuning podwozia, polegający na dobo-
rze takich sprężyn i  amortyzatorów, 
by całość pracowała bardziej zgodnie 
z oczekiwaniami kierowcy. Nie można 
jednak polecać wymiany np. samych 
amortyzatorów na „twarde - sporto-
we” bez użycia odpowiednio zestrojo-
nych z nimi sprężyn i czasami innych 
elementów podwozia. Ponadto w  dzi-
siejszych czasach, gdy pracą całego 
samochodu steruje elektronika, wiążą 
się z tym coraz poważniejsze problemy. 
Auto wyposażone w ABS i stabilizację 
toru jazdy VDCS (tak jak znakomita 
większość modeli Subaru), wymaga, 
by wszelkie drgania zawieszenia były 
dokładnie dopasowane do procedur 

działania tych systemów. W  przeciw-
nym przypadku (a więc gdy amortyza-
tor jest niesprawny, ale też gdy on sam 
lub sprężyna zawieszenia będą źle do-
brane), podczas hamowania może się 
okazać że ABS „zgłupieje” i nie pozwoli 
zatrzymać samochodu, a  na zakręcie, 
gdy powinna zadziałać stabilizacja, 
praktyczny efekt będzie wręcz nega-
tywny.

Różne rodzaje amortyzatorów
Wróćmy jednak do samych amortyza-
torów. Przez ponad sto lat historii mo-
toryzacji najpierw urządzeń tych nie 
stosowano w  ogóle, bo w  prymityw-
nych zawieszeniach i przy niskich pręd-
kościach nie były potrzebne. Później 
zaś pojawiły się dźwigniowe amorty-
zatory cierne, a wreszcie hydrauliczne. 
To ostatnie rozwiązanie, polegające na 
przetłaczaniu oleju w  zbiorniku przez 
odpowiednio kalibrowane otwory, 
stosowane jest powszechnie do dzisiaj. 
Zazwyczaj amortyzator pracuje w  ten 
sposób, że podczas ruchu zawieszenia 
przepompowywany w  jego obudowie 
olej stawia kontrolowany opór, i w ten 
sposób rozprasza energię drgań tego 

układu. W dzisiejszych czasach (już od 
wielu dziesiątków lat) prawie absolut-
nie dominującym rodzajem amorty-
zatorów są amortyzatory teleskopowe, 
które wyparły urządzenia dźwigniowe. 
Jako ciekawostkę możemy podać, że 
niezwykle specjalizowane rozwiązania 
dźwigniowe stosowane są także i dziś 
w  nielicznych samochodach najwyż-
szego wyczynu, np. w Formule 1.
Nas interesuje jednak konstrukcja 
typowych amortyzatorów teleskopo-
wych. Zapytajmy jednak: typowych 

tekst: Jerzy Dyszy
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Najlepiej pracować pod ciśnieniem
Zacznijmy od tego, że idea amortyza-
tora gazowego narodziła się w  latach 
pięćdziesiątych w  firmie DeCarbon, 
jednak w tamtych latach nie potrafio-
no jej zrealizować w  produkcji seryj-
nej. Patent odkupiony od DeCarbon 
wdrożył do produkcji około dziesięć 
lat później niemiecki Bilstein, mający 
duże doświadczenie w  technologiach 
mechaniki precyzyjnej. Bo rzeczywi-
ście, amortyzator gazowy jest urządze-
niem tyleż mało skomplikowanym, co 
niezwykle precyzyjnym. O  co jednak 
naprawdę chodzi?
Pierwsza podstawowa prawda, któ-
rą musimy poznać, jest następująca: 
w każdym wymienionym wyżej typie 
teleskopowego amortyzatora samo-
chodowego, także w  tym „gazowym” 
czynnikiem tłumiącym jest olej. Poru-
sza się w nim tłok z odpowiednio kali-
browanymi zaworami, które pozwalają 
przy obu ruchach, tj. przy dobiciu i od-
biciu zawieszenia, uzyskać odpowied-
nie tłumienie, o  którym wspominali-
śmy wcześniej.
Niestety, ruch tłoka w  zamkniętej 
przestrzeni amortyzatora obwarowany 
jest pewnymi ograniczeniami. Nie jest 
możliwe, by przestrzeń ta była wypeł-
niona w stu procentach olejem. Wyni-
ka to z prostego faktu, iż czynna obję-
tość wnętrza amortyzatora zmienia się 
o objętość wsuwającego się doń i wysu-
wającego tłoczyska. Należy więc nad 
lustrem oleju pozostawić pewien zapas 

gazu kompensującego zmiany 
objętości tłoczyska. I  tu po-
wstaje problem. Wyobraźmy 
sobie najprostszy amortyzator 

wypełniony po części ole-
jem i ustawio-
ny pionowo. 
Przy ruchu 
dobicia, olej 
pod tłokiem 
zachowa się 

czyli jakich? Większość miłośników 
techniki samochodowej słyszała za-
pewne o amortyzatorach olejowych 
i o ich konkurentach - amortyzato-
rach gazowych. Niektórzy być może 
dotarli do informacji o  amortyza-
torach jednorurowych i  dwururo-
wych. Co oznaczają te nazwy? 
Prześledźmy istotę powyższego 
nazewnictwa na przy-
kładzie technolo-
gii firmy Bilstein, 
w i o d ą c e g o 
i  historycznie 
p i e r w s z e g o 
p r o d u c e n t a 
s a mo c ho do -
wych amor-
t y z a t o r ó w 
z w a n y c h 

„gazowymi”. Firmę tę wspominamy 
także dla tego, że jest ona w  pew-
nym sensie powiązana z  Subaru – 
właśnie ona w dość długiej historii 
sportowych odmian samochodów 
spod znaku „Plejad” dostarczała 
amortyzatory idealnie zestrojone 
z  zawieszeniem tych aut. W  wielu 
przypadkach w  symbolu poszcze-

gólnych, często limitowa-
nych wersji, pojawiała się 

litera „B”, co oznaczało, 
że znajdziemy w  nich gazo-
we amortyzatory Bilsteina, 

najczęściej w  żółtym, 
charakterystycznym 
dla tej firmy kolo-
rze. A  więc, dla-
czego amortyzatory 

gazowe?
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prawidłowo: zostanie ściśnięty w  dol-
nej, zamkniętej przestrzeni i  przenik-
nie przez zaworki tłoka na górę, tłu-
miąc jego ruch. Natomiast przy ruchu 
odbicia będziemy ograniczeni ciśnie-
niem atmosferycznym nad tłokiem. 
Jeżeli ruch ten będzie wystarczająco 
szybki, aby na skutek oporu w zawor-
kach ciśnienie poniżej tłoka spadło 
poniżej ciśnienia atmosferycznego, 
pod spodem pojawi się próżnia. Jest to 
zjawisko tzw. kawitacji. Zauważmy, jak 
niewielka siła rozciągania amortyzato-
ra jest do tego potrzebna - powierzch-
nia tłoka jest przecież bardzo nieduża. 
Już przy następnym ruchu w dół (czyli 
podczas ściskania amortyzatora) oka-
że się, że tłok po części porusza się w tej 
próżni i  tłumienia zabraknie w ogóle. 
W praktyce olej spieni się i amortyza-
tor nie będzie działał. Widzimy więc, 
że prosty jednorurowy amortyzator 
jest rozwiązaniem niedoskonałym. 
Dlatego właśnie wszystkie zwykłe 
amortyzatory tele-
skopowe, tzw. ole-
jowe, mają budowę 
dwururową. Rura 
którą widzimy z  ze-
wnątrz jest tylko obu-
dową, zbiornikiem na 
olej, wypełnionym 
w  połowie. Wewnątrz 
znajduje się druga 
rura, w której dopiero 
porusza się znacznie 
mniejszy tłok. Ta dru-
ga rura wypełniona 
jest olejem w  całości 
i zaopatrzona w odpo-
wiednie zawory denne 
oraz otwory upustowe 
na górze. Współpraca 
tych zaworów 
powoduje, że 
w  wewnętrz-
nej rurze nigdy 
nie powinno być 

bąbli powietrza. Zjawisko kawitacji 
zostaje odsunięte, przynajmniej dla 
znacznie większej energii ruchu tłoka 
niż w  prymitywnym amortyzatorze 
opisanym powyżej. 
Amortyzator dwururowy ma też wady. 
Po pierwsze, przy gwałtownych ru-
chach może w  nim mimo wszystko 
wystąpić kawitacja, pienienie się oleju, 
a  więc gwałtowny spadek tłumienia. 
Po drugie, zmniejszona powierzch-
nia czynna tłoka (cały amortyzator 
z przyczyn konstrukcyjnych nie może 
mieć bardzo dużej średnicy) powoduje 
mniejszą precyzję sterowania tłumie-
niem, przy czym rzeczywiste ciśnienia 
pod i nad tłokiem (w czasie jego ruchu) 
są niekorzystnie duże. Po trzecie, na 
skutek warstwowej budowy ograni-
czone jest chłodzenie amortyzatora. 
Po czwarte, może on pracować tylko 
w pozycji pionowej. To wszystko ogra-
nicza zastosowanie zwykłych amor-
tyzatorów dwururowych w  samocho-
dach o zacięciu sportowym.
Jak obejść te ograniczenia? Pomocna 
okazała się idea DeCarbon wdrożona 
przez Bilsteina. Według niej amortyza-
tor powinien być jednak jednorurowy, 
z  tłokiem o  dużej średnicy, pracują-
cym bezpośrednio w  obudowie. Aby 
pozbyć się zjawiska kawitacji, należy 
natomiast wprowadzić doń wstępnie 
wysokie ciśnienie, co spowoduje, że 
przy ruchu odbicia można będzie do-
puścić do znacznie większych różnic 
ciśnień pod i  nad tłokiem. Tak dzia-
ła amortyzator „gazowy” w  którym 
czynnikiem tłumiącym nadal jest olej, 
natomiast pewna objętość gazu pod 
ciśnieniem wytwarza owo ciśnienie 
wstępne (w spoczynku do kilkudziesię-

ciu barów, podczas pracy znacznie 
więcej).

Wiele różnych rozwiązań
Teoria, a  także konstrukcja 

urządzenia jest jak widać bardzo 

prosta. Gaz pod 
ciśnieniem od-
dzielony jest od 
oleju swobodnie 
przesuwającym 
się tłokiem, i  to 
wszystko. Jed-
nak w  praktyce 
wykonanie takie-
go amortyzatora 
wymaga wielkiej 
precyzji obróbki 
rury i  tłoczyska 
oraz nadzwyczaj 
sprawnego uszczel-
nienia. Z  tej przy-
czyny amortyzatory 
„gazowe” są drogie, 
choć też znacznie 
sprawniejsze i  pew-
niejsze, szczególnie 
w  zastosowaniach 
sportowych, od 
zwykłych, olejo-
wych dwururowych.

W tym miejscu jednak wiedza o amor-
tyzatorach się nie kończy, a  tak na-
prawdę dopiero zaczyna. Okazuje się, 
że w tzw. realnym technicznym świecie 
istnieje mnóstwo szczegółowych roz-
wiązań, które dopasowują konstrukcję 
amortyzatorów do wymagań różnych 
odbiorców. Na przykład amortyzatory 
regulowane – w jaki sposób i dlaczego? 
Albo amortyzatory w  zastosowaniach 
sportowych – dlaczego dobór ich cha-
rakterystyki jest tak ważny? A  wresz-
cie zagadnienia serwisowe związane 
z amortyzatorami. To dość interesują-
ce, bo choć w większości przypadków 
(jednak nie zawsze!) amortyzator jest 
dziś urządzeniem, którego się nie na-
prawia, to w jaki sposób zwykły użyt-
kownik ma rozpoznać, czy w  jego sa-
mochodzie amortyzatory są sprawne? 
O tych zagadnieniach spróbujemy po-
dyskutować za dwa miesiące.

Amortyzator dwururowy

Amortyzator jednorurowy
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iestety chcieć, to nie zawsze móc. 
Wszystko składało się pięknie 
do momentu, gdy okazało się, 

że paszport chojnego kilka dni temu stra-
cił ważność. Zbieg okoliczności sprawił, że 
o  paszport walczył bez skutku w  Kolonii 
i  Frankfurcie. Straciliśmy wszelką nadzie-
ję, gdyż czas oczekiwania wynosił 30 dni, 
podczas gdy do planowanego wyjazdu po-
zostały dwie doby. Postanowiliśmy nie pod-
dawać się i  walczyć do końca. Złożyliśmy 
wniosek we wtorek o godz. 13:00, załączając 
pismo wyjaśniające naszą sytuację wraz 

tylko szybkie pakowanie i o  19:00 start na 
granicę! Udało się! „Jedziemy na Krym” sta-
ło się rzeczywistością. 
Stoimy na granicy w Korczowej. Za moment 
świt. Jak za dawnych czasów z  daleka sły-
chać symfonię klaksonów zdenerwowanych 
kierowców tirów. Przypominają nam się 
czasy, kiedy z zazdrością spoglądaliśmy na 
pas dla „lepszych”, czyli obywateli UE. Teraz 
my stoimy na tym pasie, patrząc ze współ-
czuciem na długą kolejkę Wołg, Ład i  sta-
rych Volkswagenów z ukraińskimi rejestra-
cjami. Znaleźliśmy w  radiu stację „LVIV” 

z rachunkami za zakup menażki, namiotu, 
prowiantu, zapasów wody, mapy, przewod-
nika i  innych niezbędnych artykułów, np. 
kremu do opalania. Nasza sytuacja była tra-
giczna. Pani urzędniczka określiła szanse na 
zerowe. I wtedy stał się cud! Po zapoznaniu 
się z wnioskiem, a w szczególności z załącz-
nikami, kierownik wydziału zgodził się na 
przyspieszony tryb wydania paszportu. Ten 
cud rozpoczął lawinę zdarzeń. W 24 godzi-
ny paszport był wydrukowany, a w następne 
24 godziny – przysłany z Warszawy, uwie-
rzytelniony i o  16:30 odebrany. Później już 

Tańczący z Land Roverami
czyli Forkiem przez Krym

Tegoroczne wakacje miały być inne niż zwykle – dalekie od cywilizacji i codziennego zgiełku, w zgodzie 
z  naturą i  naszą motoryzacyjną pasją. Wybór padł na Rumunię. Zakupiliśmy mapy i  przewodniki, 
przejrzeliśmy internetowe relacje z wypraw do tego kraju i rozpoczęliśmy układanie trasy, nanosząc ją na 
mapę. W poszukiwaniu kolejnych ciekawych miejsc postanowiliśmy zajrzeć na forum Land Rovera, gdzie 
natknęliśmy się na niezmiernie interesującą propozycję last minute: wyprawa na Krym dokładnie w czasie 
naszego planowanego wyjazdu do Rumunii. Decyzja była jednogłośna. Jedziemy na Krym!

N

podróże tekst: Ewa Habryn
zdjęcia: Tomek Kosmala, Karol Waglewski, Archiwum portalu www.przygody4x4.pl

Uczestnicy wyprawy: 
Helenka, Miłosz „Rzeźnik” – Land Rover Discovery II, diesel
Asia, Tomek „tkos_gun” – Land Rover Discovery I, diesel
Monika, Bartek „Ladra”, Kacper, Roman – Land Rover Discovery I, diesel
Gosia, Karol „lorak” – Land Rover Discovery I, diesel
Ewa, Paweł „chojny” – Subaru Forester 2.0 diesel
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– pierwszy kontakt z  Ukrainą nawiązany! 
Po chwili przyszła refleksja – przecież oni 
śpiewają po włosku!
Po półtorej godziny stania w  kolejce dla 
„uprzywilejowanych” doszliśmy do wnio-
sku, że bycie w  Unii nie zawsze popłaca. 
Ukraińskie Łady i  Wołgi dawno odpra-
wione, a my nadal stoimy w miejscu. Czas 
skontaktować się z ekipą z Landkliniki, któ-
ra czeka na nas na granicy. Po telefonie po-
deszła do nas grupka uśmiechniętych osób, 
przywitaliśmy się i  uradziliśmy, że wjadą 
przed nas do kolejki. Po chwili naszym zdzi-
wionym oczom ukazały się ONE – wyłoniły 
się z mroku - cztery w pełni przygotowane 
do wyprawy Dyskoteki (Land Rover Disco-
very – przyp. red.): każda podwyższona co 
najmniej o  małego Fiata, na oponach MT, 
ze snorkelami, bagażnikami dachowymi, 
wyciągarkami i  całym osprzętem. W  tym 
momencie byliśmy gotowi zawrócić i szyb-
kim tempem udać się samotnie do Rumu-
nii. Jednak po krótkiej rozmowie nasi nowi 
koledzy uświadomili nam, że wyjazd jest 
stricte turystyczny, nie zamierzają szaleć da-
leko od domu, a w razie czego nas wyciągną. 
Trochę nas to uspokoiło, ale nie do końca im 
wierzyliśmy. Po czasie kobieca intuicja zno-
wu się sprawdziła, ale o tym później. 
Jedną z  naszych obaw był strach przed 
kiepskiej jakości paliwem na Ukrainie. 

Zakupiliśmy kilka ulepszaczy, ale obawy 
okazały się zupełnie niepotrzebne. Droga 
usiana była gęsto stacjami Shella z dieslem 
V-Power, którym to poiliśmy Forka. Po kil-
kunastogodzinnej jeździe nadszedł czas na 
pierwszy nocleg, którego miejsce wyznaczył 
kierownik wyprawy – Miłosz vel Rzeźnik 
(ksywka ta powinna nam dać do myśle-
nia, ale chyba bardzo chcieliśmy jechać na 
Krym). Czas zapomnieć o luksusach – noc-
leg w samochodzie maksymalnie 4 godziny. 
O 5:00 rano pobudka, szybkie śniadanie i po 
ekspresowej integracji z miejscowymi koni-
kami i bocianami ruszamy w dalszą drogę. 
Jeżeli kiedykolwiek narzekaliśmy na polskie 
szlaki komunikacyjne, cofamy wszystko to, 
co wcześniej powiedzieliśmy. Przy ukraiń-
skich „drogach” (cudzysłów zamierzony) 
polskie szosy są gładkie jak stół. Pierwsza 
próba terenowa dla Forka miała miejsce 
podczas zjazdu na popołudniowy popas 
i kawę nad rzeką. Zjazd poszedł gładko, choć 
nie byliśmy pewni, czy wrócimy na górę. 
Nad rzeką zrobiliśmy piknik, dokarmili-
śmy miejscowego psiaka, który  koniecznie 
chciał się z nami zabrać w dalszą drogę oraz 
zasmakowaliśmy lokalnego przysmaku – 
gotowanych raków. Wracające pod górę na 
asfalt Land Rovery przypomniały nam, że 
jedziemy SUV-em, a  nie terenówką. Nasz 
Forek nie podzielił naszych obaw i  bez 

problemu podjechał pod stromy podjazd. 
Wjazd uważaliśmy za naprawdę trudny. 
W drodze powrotnej również zatrzymali-
śmy się w tym samym miejscu na nocleg. 
Tym razem podjazd nie był już przerażają-
cą górką, a jedynie śmieszną nierównością 
terenu. 
W  Polsce nasłuchaliśmy się wielu historii 
o  lokalnych stróżach prawa, którzy uprzy-
krzają życie turystom. Nasza ekipa po raz 
pierwszy miała z nimi do czynienia w Kra-
snopierekopsku, gdy konwój przekroczył 
dozwoloną prędkość. Za całą grupę ucier-
piał przewodnik stada. Po krótkich negocja-
cjach stanęło na 140 hrywnach ustawowego 
mandatu. Wbrew pozorom nie zepsuło 
nam to humorów i ruszyliśmy w dalszą dro-
gę. W okolicach Kersonia Monika, Bartek 
i Kacper pojechali odebrać Romana – na-
szego nowego ukraińskiego współtowarzy-
sza podróży, a przewodnik stada postano-
wił zapoznać nas z lokalną pustynią. 
Podczas dojazdu gruntowymi drogami 
dyskutowaliśmy nad sensem pchania się 
Forkiem na pustynię, szczególnie, że w pla-
nie było, aby ją przeciąć w poprzek na azy-
mut. W  razie czego koledzy mieli pomóc. 
Pierwszy ruszył Miłosz, sprawdzając trasę, 
następnie Karol i Tomek. My trzymaliśmy 
się na końcu, ostrożnie badając trasę. Na po-
czątku przejazd nie był trudny, dopóki nie 
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dojechaliśmy do pierwszej wydmy, gdzie 
nasi koledzy postanowili pohasać. Wynik – 
pierwszy zakopany Landek i pierwsza przy-
goda z wyciągarkami. 
Forek również się zakopał, ale mając w pa-
mięci rady dyrekcji, wyłączyliśmy kontrolę 
trakcji, co bardzo ułatwiło jazdę w kopnym 
piasku. Niska masa Forka w  porównaniu 
z Landkami oraz opony zdecydowanie nie-
terenowe - zwłaszcza po trasie szosowej na 
Plejadach - ułatwiły nam zadanie. Oczywi-
ście zdarzyło nam się zakopać jeszcze kilka 
razy, gdy zmuszeni byliśmy się zatrzymać, 
ale wystarczyło lekkie popchnięcie i Forek 

jechał dalej. To była nasza pierwsza praw-
dziwa próba terenowa! Udało się i po kilku 
godzinach, po przejechaniu wszerz całej pu-
styni, z ulgą wyjechaliśmy na ubitą drogę.
Kolejny dzień wyprawy. Obudziliśmy się na 
pięknym cyplu nad Morzem Czarnym. Po 
wyjściu z namiotu zobaczyliśmy, że nasi są-
siedzi - Gosia i Karol – już pluskają się w mo-
rzu, a Asia i Tomek szykują posiłek. Kąpiel 
w morzu, śniadanko z pyszną baklawą, na 
którą namówiła nas Helenka, sprzedawaną 
przez przesympatyczną miejscową starusz-
kę, i  ruszamy dalej. Miłosz obiecał nam 
piękne klify. Pierwsza plaża w  rezerwacie 
wydała się nam za bardzo zaludniona, więc 
pojechaliśmy dalej. Po krótkiej przeprawie 
terenowej, podczas której Forek miał okazję 
pokazać piękny wykrzyż na dwóch rów-
noległych rowach, zobaczyliśmy w  oddali 
klify, lecz wcześniej obiecującą pustą plażę. 
Miłosz pojechał na przeszpiegi. Za nim wy-
brały się trzy pozostałe Land Rovery. Oka-
zało się, że miejsce jest piękne, tylko trochę 
bagniste. Najpierw utopił się Miłosz, za 
nim spieszący mu z pomocą Tomek i żądny 
przygód Karol. Został tylko Landek Bartka 
i Forek. Sytuacja była patowa, bo auta tkwi-
ły w takiej glinie, że nie można było ich ru-
szyć. W tej kryzysowej sytuacji nie pozosta-
ło nic innego, jak chwycić za łopaty i pomóc 
kolegom. Jeden Landek wyciągał pozostałe, 

a  Forek mu pomagał, służąc za kotwicę. 
Bądźmy jednak szczerzy – gdyby nie łopa-
ty, lifty, pasy i wyciągarki, miejsce to byłoby 
naszym kolejnym noclegiem. 
Po 4 godzinach odkopywania i przesuwa-
nia pojazdów o kilka milimetrów udało się 
wyciągnąć jednego Landka. Z pomocą już 
dwóch wolnych Dyskotek i wyciągarek po-
zostałe dwa auta zostały wydobyte z błota. 
Z  późniejszej relacji miejscowych dowie-
dzieliśmy się, że kilka lat temu wojsko 
podczas manewrów utopiło w tym miejscu 
czołg, który trzeba było wyciągać siedmio-
ma innymi czołgami. Po pełnym sukcesie 
koledzy gotowi byli wyciągać czołgi. 
Do miejsca kolejnego noclegu droga pro-
wadziła szczytem pięknego klifowego wy-
brzeża. Dojazd do tego miejsca był oczy-
wiście również terenowy – po szutrowej 
drodze, usianej kamieniami, ze stromymi 
zjazdami i  podjazdami. Kamienie omija-
liśmy z  daleka, bo Forek miał opony ni-
skoprofilowe, ale na dużych przechyłach 
i  stromych podjazdach doskonale dawał 
sobie radę. Szczerze mówiąc, na tych 
drogach dawały też radę stare Łady, pro-
wadzone przez sprawnych miejscowych 
kierowców. 
Po drodze obejrzeliśmy zachwycający 
zachód słońca nad Morzem Czarnym. 
Zapadł zmrok. Poprzedzające nas Land 
Rovery zjechały z drogi w mroki stepu. Już 
w ciemnościach rozbiliśmy obóz na kształt 
indiańskiej wioski. 
Zjedliśmy kolację, wymieniliśmy się na-
szymi spostrzeżeniami i poszliśmy spać do 
samochodu.
Po doświadczeniu z namiotem w dniu po-
przednim doszliśmy do wniosku, że dużo 
wygodniej jest spać w  aucie po złożeniu 
tylnych siedzeń. Zupełnie nie rozumiemy, 
dlaczego w folderze reklamowym w części 
dotyczącej bagażnika nie jest wymieniona 
funkcja dwuosobowego łoża o wymiarach 
120 x 190 cm… Po przebudzeniu, z okien 
naszej forkowej sypialni ukazał się cudow-
ny cypel otoczony przez błękitne Morze 
Czarne i  klifowe wybrzeże. Po dobrym 

podróże
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śniadanku i obowiązkowej sesji zdjęciowej 
ruszyliśmy dalej w poszukiwaniu przygody 
i następnych uroczych zatoczek. Tego dnia 
kontynuowaliśmy podróż wzdłuż wybrze-
ża. Kolejnym punktem naszego programu 
miał być rejs stateczkiem wzdłuż klifów. 
Startować mieliśmy z  małej skalnej za-
toczki. Po stromym zejściu zwiedziliśmy 
skalną grotę i  próbowaliśmy porozumieć 
się z  miejscowymi w  sprawie wycieczki. 
Zbyt długi okres oczekiwania na kolejny 
stateczek zniechęcił nas do wyprawy. Ru-
szyliśmy więc od razu do Eupatorii. Tam 
obejrzeliśmy monumentalny sobór Św. 
Mikołaja – największą prawosławną świą-
tynię na Krymie oraz po drugiej stronie 
ulicy meczet Dżuma Dżami, zbudowany 
na wzór świątyni Haga Sofia w Istambule. 
Trafiliśmy w nim na święto, dzięki któremu 
mieliśmy okazję zobaczyć dzieci ubrane 
w dawne stroje tatarskie.
Po zwiedzaniu udaliśmy się do myjni, 
w której chcieliśmy spłukać z samochodów 
kurz i  błoto dotychczasowej podróży. Na 
miejscu okazało się, że jeden z Landków do-
maga się pieszczot w postaci wymiany aku-
mulatora. Szczęście w nieszczęściu – z myj-
nią sąsiadował sklep motoryzacyjny, który 
prowadzony był przez Tatarów. Prócz zaku-
pu akumulatora skorzystaliśmy z oferty lo-
kalnej gastronomii (przepyszne czeburieki 
i orzeźwiający kwas) oraz obejrzeniu poka-
zu  lewitacji w wykonaniu jednego z gości 

sklepu motoryzacyjnego. Po szybkiej wy-
mianie akumulatora i posiłku udaliśmy się 
na kolejny nocleg w kanionie pod wapienną 
skałą. Miejsce jak zwykle było odludne.
Następnego dnia program był napięty. Naj-
pierw pojechaliśmy zwiedzić skalne miasto 
– Czufut-Kale, do którego dojazd zapro-
ponowano nam na pokładach UAZ-ów, 
argumentując, że wjazd jest zbyt trudny 
dla normalnych pojazdów. Nie skorzystali-
śmy z tej propozycji, decydując się tylko na 
usługi ukraińskiego przewodnika, mówią-
cego bardzo dobrze po polsku. Przewodnik 
poprowadził nas do skalnego miasta przez 

kilka punktów widokowych, z których mo-
gliśmy podziwiać przepiękne Góry Krym-
skie. Gdy spojrzeliśmy z jednego z punktów 
widokowych w dół, naszym oczom ukazała 
się, widoczna jak na dłoni, kotlinka, w której 
nocowaliśmy ostatniej nocy. No cóż, okaza-
ło się, że nie było to ustronne miejsce…
Dojechaliśmy do Czufut-Kale, które jest 
najlepiej zachowanym z  krymskich skal-
nych miast. Podczas zwiedzania mogliśmy 
oglądać kamienne chaty, cerkwie, jaskinie 
mieszkalne oraz mauzoleum Dżanike-Cha-
nym – córki chana krymskiego, o  której 
przewodnik opowiedział nam wiele legend. 
Obowiązkowym punktem zwiedzania było 
drzewo życzeń, które należało objąć, aby ży-
czenie się spełniło. Bardzo ważne: drzewo 
spełniało wyłącznie życzenia płci pięknej. 
W  jednej z  dobrze zachowanych kamien-
nych chat do dzisiaj mieszkają ludzie, pro-
wadząc restaurację z lokalnymi potrawami 
i napojami. Skosztowaliśmy w niej pielmie-
ni i warieników oraz szczególnego rodzaju 
kwasu chlebowego, podobnego do kumysu. 
Nie każdemu ten napój zasmakował, pieroż-
ki polubili wszyscy.
Kolejnym punktem programu był Mona-
styr Uspienski, będący wykutym w  skale, 
malowniczo położonym klasztorem. U jego 
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stóp rozłożyli swoje stragany miejsco-
wi rzemieślnicy, od których można 
było nabyć własnoręcznie wykonane 
czapki (fesy) i  wzorzyste chusty (jaw-
kule). Po pożywieniu ducha nadeszła 
pora na przyjemności dla ciała, któ-
rych dostarczyła nam lokalna restau-
racja z  tradycyjnym tatarskim jadłem 
i  zwyczajami. Tam skosztowaliśmy 
czeburieków, płowu, barszczu ukraiń-
skiego, gołąbków w liściach winogron, 
liepioszki, grillowanych bakłażanów 
i miejscowej lemoniady. 
Następnym obiektem do zwiedzania był 
pałac chanów krymskich w Bakczysara-
ju. Zawsze marzyłam, żeby zobaczyć to 
miejsce. Niestety lata historii pozbawiły 
pałac dawnej świetności, która z trudem 
od niedawna powoli jest przywracana.
Ostatnią atrakcją, jaką zobaczyliśmy 
tego dnia, była Jaskinia Marmurowa 
(Mramarnaja). Spacerując po trzech 
poziomach ogromnej groty podziwiać 
mogliśmy niezwykle barwne formacje 
skalne, w tym (obok stalagmitów, stalak-
tytów i kolumn) nietypowe „słoneczka” 
czyli twory o nieregularnych kształtach.
Z pewnością wart zobaczenia jest Wiel-
ki Kanion Krymu, który zwiedziliśmy 
następnego dnia. Polecamy zejście 
z  głównego szlaku i  przejście kanio-
nu trochę bardziej wymagającą trasą 
wzdłuż potoku. Na tej trasie zakoszto-
wać można kąpieli w wielu przepięknych 

szmaragdowych oczkach wodnych. 
Miejscowi bardzo chętnie oddawali się 
tej przyjemności. My wybraliśmy trasę 
średniej długości, która trwała 3 godzi-
ny. Dla bardziej wytrwałych przewi-
dziane są dłuższe szlaki. Jeszcze większe 
wrażenie niż kanion zrobił na nas widok 
Morza Czarnego oraz rozpostartych na 
jego brzegu Jałty i Ałuszty, które obser-
wować mogliśmy ze szczytu 1200-me-
trowej pionowej skały. Po zjeździe drogą 
z  serpentynami, jak w  Srebrnej Górze, 
znaleźliśmy nocleg w  winnicy, z  której 
rozpościerał się niesamowity widok na 
Ałusztę nocą.
Następnego dnia zafundowaliśmy so-
bie trasę widokową brzegiem Morza 
Czarnego. Podczas drogi mogliśmy 
obserwować z  góry nadmorskie kuror-
ty. W planie było zwiedzanie Jałty oraz 
położonego nieopodal niej Jaskółczego 

Gniazda, zameczku malowniczo usy-
tuowanego na szczycie stromej skały. 
Po drodze mijaliśmy ociekający prze-
pychem Sobór Aleksandro-Newski 
i  poczuliśmy atmosferę nadmorskiego 
kurortu. Tutaj nasza ekipa się rozdzie-
liła. My spędziliśmy popołudnie pod 
znakiem odpoczynku – plaża w  małej 
zatoczce w  okolicy Rybacznoje, cziebu-
rieki i bliucziki. Land Rovery pojechały 
na prawdziwie terenową eskapadę przez 
Dolinę Przywidzeń drogami, po jakich 
poruszały się wyłącznie Krazy do zwo-
żenia drewna. Widoków, jakie zobaczyli 
podczas tej wycieczki, mogliśmy im tyl-
ko pozazdrościć, oglądając fotografie. 
Ze znajomymi umówiliśmy się w  miej-
scowości Generalskoje, w  okolicach 
malowniczego wodospadu. Znaleźliśmy 
spokojne miejsce z  cudownym wido-
kiem na okoliczne góry, które okazało 
się być najbardziej atrakcyjnym punk-
tem terenowych wycieczek UAZ-ami. 
Jakież było zdziwienie pasażerów UAZ-
-ów, gdy po zdobyciu góry ich oczom 
ukazał się SUV i  jego pasażerowie pik-
nikujący przy kawce. Kawy niestety nie 
starczyło dla wszystkich, ale Forek stał 
się obiektem sesji zdjęciowej.
Ostatni etap naszej eskapady to Morze 
Azowskie i  droga kosą przez Mierzeję 
Arabacką. Już sama pobudka była przy-
godą, kiedy prosto z samochodów i na-
miotów wskoczyliśmy do wzburzonego 
Morza Azowskiego walczyć z  falami. 

podróże
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Morze było bardzo ciepłe, ale fale tak 
silne, że kilkoro z  nas zostało przewró-
conych i przeciągniętych po dnie. Mimo 
tych drobnych niedogodności zabawa 
była przednia! Po kąpieli i śniadanku czas 
ruszać w trasę. 
Po drodze zwiedziliśmy Twierdzę Genu-
eńską w Sudaku - imponujące ruiny mia-
sta z zamkiem i meczetem, zamkniętego 
za grubymi murami umocnień. Nieza-
mierzenie wybraliśmy trasę po skałkach, 
a nie od strony głównego wejścia, dlatego 
zmuszeni byliśmy przeciskać się przez 
małe skalne okienka, a na niektórych od-
cinkach musiałam być wciągana za ręce 
na górę przez ukraińskich turystów. Wi-
dok na zatoki Morza Czarnego zrekom-
pensował trudy wędrówki.
Droga przez kosę okazała się być kilkoma 
gruntowymi równoległymi ścieżkami, 
wiodącymi przez stepowy pas gruntu 
pomiędzy Zatoką Arabacką a  Morzem 
Azowskim. To był niesamowity widok, 
gdy cztery Land Rovery i  Forek pędziły 
stepem w  dal… W  pewnym momencie 
naszym znajomym znudziła się jazda 
po stepie i  zapragnęli kąpieli morskiej. 
Decyzja zapadła zgodnie – zjeżdżamy 
na plażę i  jedziemy wzdłuż morza. Plan 
był co do zasady dobry, gdyby nie to, że 
plaża nie była piaszczysta, lecz wysypana 

kilkudziesięciocentymetrową warstwą 
małych muszelek. Łatwo się domyślić, co 
się stało. Tym razem zakopał się Tomek. 
Hurra! Wreszcie jest okazja do urucho-
mienia lin, pasów i łopat! Forek też trochę 
pogrzebał się w muszelkach, ale po szyb-
kiej interwencji naszych współtowarzy-
szy podróży został wypchnięty na bar-
dziej stabilny grunt. Wyciąganie Landka 
to dobry moment na zbieranie muszelek 
– łopatą, bo szkoda czasu na przebiera-
nie - wszystkie są piękne - oraz na prze-
jażdżkę na dachu wolnego Land Rovera. 
Po wyciągnięciu Tomka co odważniejsze 
Landki ruszyły szybkim tempem wzdłuż 
plaży, kąpiąc się w  falach Morza Azow-
skiego. Pozostałe auta zabezpieczały tyły. 
Po powrocie na twardy grunt mieliśmy 
okazję oglądać złogi soli, pozostałe po 
cofnięciu się wód zatoki oraz podziwiać 
ogromne stada mew i kormoranów, ma-
jących siedliska na mierzei. Po 180 km 
szutrowej drogi z ulgą wjechaliśmy na as-
falt – nienajgorszy w tym rejonie.
Niestety nasza przygoda dobiegła końca. 
Pozostała nam tylko długa droga po-
wrotna do Polski. Tym razem wybrali-
śmy przejście graniczne w  Krościenku, 
żeby po drodze rzucić okiem na Biesz-
czady. To nie był dobry wybór. Ostat-
nie 100 km przed granicą okazało się 

najcięższym odcinkiem całej wyprawy. 
Droga asfaltowa była tak zniszczona, że 
tempo jazdy Forka spadło do 20 km/h. 
Tylko taka prędkość pozwalała na omi-
janie ogromnych dziur i szczelin w asfal-
cie. Na granicę dojechaliśmy już w nocy, 
więc widoki Bieszczad mogliśmy sobie 
tylko wyobrazić.
Nasza wycieczka z dojazdem na miejsce 
trwała 11 dni. To stanowczo zbyt mało, 
żeby zobaczyć wszystkie atrakcje, ja-
kie oferuje Krym. To, co zobaczyliśmy, 
zostanie na zawsze w  pamięci i  stano-
wi wstęp do kolejnych przygód, które 
mamy nadzieję przeżyć. Nie ukrywam, 
że baliśmy się tej trasy, widząc, jakimi 
autami podróżują nasi towarzysze. Te-
raz jednak mogę powiedzieć, że Forek 
sprawdził się na tej „turystycznej” tra-
sie bardzo dobrze. Trudniejsze odcinki 
pokonaliśmy dzięki technicznym wska-
zówkom naszych znajomych z Landkli-
niki, a  zwłaszcza Miłosza, który badał 
każdą bardziej wymagającą trasę, za-
nim w  nią wjechaliśmy. Dzięki nowym 
znajomym zobaczyliśmy takie miejsca, 
których sami nie znaleźlibyśmy ani nie 
odważylibyśmy się w nie wjechać. Moż-
liwości Forestera nie pozwoliły na wje-
chanie na ścieżki naprawdę off-roadowe, 
z  których widoki możemy podziwiać 
jedynie ze zdjęć „landroverowców”. 
Mimo to zdobyliśmy niezapomniane 
wspomnienia i mamy nadzieję, że nieraz 
jeszcze wybierzemy się w podróż z tą do-
braną ekipą.

TRASA: około 5 000 kilometrów:
Poznań – Korczowa – Kherson – Krasnoperekopsk – Simferopol – 
Bakhchysarai – Jałta – Ałuszta – Rybache – Sudak – Kam’yans’ke 
– Henichesk – Krościenko - Poznań
Średnie spalanie na całej trasie: 6,0 l/100 km.



poprzednim numerze „Ple-
jad” pisaliśmy o  samych 
początkach firmy techno-

logiczno – tuningowej STI. Przypo-
mnijmy jednak pokrótce: Subaru roz-
poczęło swoją działalność sportową 
na najwyższym, światowym pozio-
mie w roku 1972, od startu przednio-
napędowym Leone w Southern Cross 
Rally w Australii. Gdy w ofercie firmy 
pojawiły się Leone z napędem AWD, 
poligonem doświadczalnym Subaru 
stały się – od roku 1980 - rajdy Safari. 
Warto dodać, że to właśnie Leone był 

historia tekst: Jerzy Dyszy 
zdjęcia: Archiwum STI (Subaru Tecnica International), Archiwum Subaru

Wyjątkowe samochody 
dla zwykłych ludzi

STI okazało się ważnym łącznikiem pomiędzy sportem wyczynowym 
w najwyższym wydaniu a codziennym działaniem koncernu samochodo-
wego Subaru. Interesujące czy ten duży producent byłby dzisiaj tym czym 
jest, gdyby dwadzieścia trzy lata temu grupa zapaleńców nie utworzyła 
Subaru Technica International?

W
pierwszym samochodem z  napędem 
czterech kół występującym w WRC.
Wkrótce nadeszła era turbodołado-
wanych Subaru z  napędem AWD, 
a  szefowie firmy przewidzieli, że 
taka konfiguracja techniczna pomo-
że promocji właśnie przez sport sa-
mochodowy. Istotny warunek prze-
widywał jednak, że Subaru muszą 
występować w  absolutnej czołówce 
zawodów sportowych. I właśnie dla-
tego w kwietniu 1988 roku powołano 
skromną początkowo firmę Subaru 
Technica International, która miała  

Impreza S201

doprowadzić rajdowe samochody 
Subaru na szczyty tego sportu.
Pierwszy szef STI, pan Ryuichiro 
Kuze, rozpoczął działalność STI od or-
ganizacji rekordowego przejazdu szyb-
kościowego na dystansie 100 000 km, 
wchodzącego właśnie do produkcji 
Subaru Legacy. Na torze w Arizonie 
pobito kilka rekordów, ale głównym 
polem, na którym Legacy miało po-
kazać swą wartość od początku se-
zonu 1990 były rajdy WRC. Chcąc 
zyskać jak najlepsze rezultaty, pan 
Kuze połączył wysiłki STI z  działa-
niami brytyjskiej firmy tuningowej 
Prodrive i  już od Rajdu Akropo-
lu 1999 przedsięwzięcie to działa-
ło w  nowej, brytyjsko – japońskiej 
strukturze, pod nazwą SUBARU 
World Rally Team.
Tymczasem STI zajmowało się przy-
gotowaniem seryjnej odmiany sa-
mochodu, który miał rzeczywiście 
zagrozić ówcześnie najlepszym 
w dyscyplinie rajdowej. Był 
to następca Leone – 
kompaktowy 
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Impreza S203

sedan o nazwie Impreza, który tuż po 
wejściu do produkcji zyskał też spor-
tową wersję turbo AWD o  symbolu 
WRX. 
Już rok po debiucie rynkowym (1992) 
Impreza rozpoczęła starty w  serii 
WRC, poczynając od drugiego miej-
sca w  Rajdzie Finlandii 1993. Tym 
samym Legacy zakończyło swą wy-
czynową historię, zyskując jedno 
zwycięstwo w imprezie WRC, w No-
wej Zelandii (1993).

Samochody WRC dla każdego? 
Ideą firmy Subaru 
było ścisłe po-
łączenie 

światowych dokonań w sporcie raj-
dowym z  produktem, który moż-
na bez większych ograniczeń za-
mówić i  kupić w  zwykłym salonie 
Subaru. Co prawda ówczesne przepi-
sy techniczne sportu samochodowe-
go wymagały, aby samochód rajdowy 
wywodził się z  częściowo seryjnego 
pojazdu, ale większość firm unikała 
oferowania wyczynowych sedanów. 
Subaru – przy pomocy STI – posta-
nowiło natomiast powiązać obraz  
swojej firmy ze sportem samochodo-
wym. Jednocześnie wiadomo było, że 

seryjnie produkowana Impreza WRX 
musi systematycznie ulegać mody-
fikacjom, by przygotowywany na jej 
bazie przez Prodrive pojazd rajdowy 
dotrzymywał kroku konkurencji. Już 
na początku roku 1994 pojawił się 
limitowany, budowany na zamówie-
nie model – Impreza WRX STI. Sa-
mochody te, w  których każdy silnik 
przygotowywali osobiście specjali-
ści z  STI, wyposażono w  kute tłoki, 
większy tłumik i specjalnie oprogra-
mowaną jednostkę sterującą. Moc 
maksymalna dwulitrowego silnika 

wzrosła do 250 KM. 
W tym samym roku se-

ryjna Impreza 
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doznała niewielkich zmian, a  więc 
przygotowano też kolejną odmianę 
STI. Nowa STI Version która pojawi-
ła się jesienią 1994, zyskała aktywny, 
regulowany centralny mechanizm 
różnicowy (DCCD), zaś jej moc mak-
symalna wzrosła do 275 KM, dzięki 
zwiększeniu ciśnienia doładowania 
i modyfikacji głowic. 
Sukces rynkowy samochodów firmo-
wanych przez STI pozwolił na wpro-
wadzenie ich do seryjnej produkcji. 
Już od roku 1995, gdy pojawiła się 
kolejna Impreza STI Version II, nie 
był to model limitowany, ale ogólnie 
dostępny. Kolejna była Impreza STI 
Version III (1996) z mocą powiększo-
ną do 280 KM, a  wreszcie STI Ver-
sion IV z roku 1999.
Szefowie Subaru i  STI, choć zado-
woleni z  popytu na seryjne modele 
STI, widzieli także potrzebę oferowa-
nia wersji ekskluzywnych. Pierwszą 
z nich była Impreza 22B STI Version, 
przygotowana, by uczcić trzy kolejne 
zwycięstwa Subaru w  walce o  tytuł 
Mistrza WRC w kategorii producen-
tów, w  latach 1995, 1996 i  1997. Auto 
wyposażono w wybrzuszone błotniki 
na wzór pojazdów WRC i  silnik 2,2 
turbo o  mocy ok. 280 KM. Samo-
chody (czterysta sztuk) przygotowy-
wano ręcznie przez kilka miesięcy, 

sprzedaż natomiast, którą rozpoczę-
to w marcu 1998, trwała raptem kil-
ka dni. Jak wiemy, do dziś pojawiają 
się zupełnie nieoficjalne kopie tego 
samochodu, który z  pewnością jest 
jednym z  ważnych historycznie ele-
mentów obrazu marki Subaru. 
STI kontynuowało tę serię limitowa-
nych Imprez. Kolejną była Impreza 
S201, a  potem, po zmianie podsta-
wowego modelu z GC na GD w roku 
2000, Imprezy S202, S203 i S204. Jak 
łatwo się domyślić, oznaczenie „S” 
informuje, że samochód wyszedł 
spod ręki specjalistów z STI. 

Sukcesy w każdej dyscyplinie
Przez kolejne lata Subaru Impreza 
firmowana częściowo przez STI zdo-
bywała, niezależnie od mocnej kon-
kurencji, kolejne tytuły mistrzow-
skie. Indywidualnymi mistrzami 
WRC byli Colin McRae w roku 1995, 
Richard Burns w roku 2001 i Petter 
Solberg w roku 2003.
Mistrzostwo Konstruktorów zdobył 
zespół Subaru w  latach 1995, 1996 
i 1997. W sumie samochody Subaru 
zwyciężyły w  47 rajdach WRC, 46 
razy była to Impreza, a raz Legacy.
Dla STI równie ważne były i są suk-
cesy w  kategorii samochodów pro-
dukcyjnych (PCWRC), gdzie sprzęt 
sportowy znacznie mniej odbiega 
przygotowaniem od pojazdów zu-
pełnie seryjnych. Subaru Tecnica In-
ternational działa od roku 1999 wy-
jątkowo intensywnie właśnie w  tej 
kategorii, projektując kolejne roz-
wiązania, homologując je, przygoto-
wując części i  całe samochody oraz 
dostarczając je zespołom sportowym 
na całym świecie. Nic dziwnego, że 
Subaru Impreza jest przez te lata 
jednym z  najczęściej wykorzysty-
wanych i  odnoszących największe 

historia

Impreza WRX STI Version III

WRX STI Version V
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sukcesy samochodów grupy N (pro-
dukcyjnych), tak na poziomie Mi-
strzostw Świata, jak i  mistrzostw 
kontynentalnych oraz krajowych. 
Subaru zwyciężyło indywidualnie 
w  mistrzostwach PCWRC w  latach 
2003, 2004, 2005, 2006 i  2007 (dwa 
razy, w  latach 2005 i  2007 kierowcą 
był Japończyk, Toshi Arai), a  tak-
że zapewniło sobie pierwsze miej-
sce w  tegorocznych mistrzostwach 
PWRC. Tym razem kierowcą jest 
Nowozelandczyk Hayden Paddon 
w najnowszej Imprezie kategorii R4.
Po zakończeniu sezonu 2008 Fuji 
Heavy Industries ogłosiło wycofanie 
zespołu Subaru z  rajdów WRC. Ta 
wiadomość nie oznacza jednak za-
kończenia przez koncern sportowej 
działalności samochodowej, a  tym 
bardziej zawieszenia prac Subaru 
Technica International. Przeciwnie, 
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historia

Impreza V-Limited

teraz właśnie na STI spoczywa ca-
łość obowiązków reprezentacji 
marki Subaru w  sferze sportów sa-
mochodowych. Nie ma już udziału 
w  WRC, ale pozostały doświadcze-
nia zdobyte przez lata startów i przy-
gotowań sprzętu. Jest poza tym roz-
wijająca się kategoria samochodów 
produkcyjnych, które dzięki pew-
nym zmianom w przepisach stają się 
coraz bardziej „sportowe”,  mimo że 
ich przygotowanie jest wielokrotnie 
tańsze od przygotowania pojazdów 

WRC. I to jest właśnie łakomy kąsek 
dla Subaru oraz dla STI, których wi-
zja samochodu wyczynowego zawsze 
była zbliżona do obecnych aut kate-
gorii R4, konkurujących w  PWRC 
i  wielu mistrzostwach regionalnych 
oraz krajowych. Są też inne dyscy-
pliny sportów motorowych, gdzie 
firma z takim doświadczeniem może 
się sprawdzić i  odnieść sukcesy. 
O  tym, jak przebiegała działalność 
STI po roku 2008, napiszemy w ko-
lejnym odcinku.
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jechać do Rumunii, skąd dwóch wspi-
naczy zgłosiło chęć przejścia jednej z na-
słynniejszych, jeśli nie wręcz najsłynniej-
szej,  ściany w Rumunii – Bucegi.
Nigdy nie byłem w Rumunii i kraj ten 
kojarzył mi się głównie jako cel ewen-
tualnej wycieczki motocyklowej. Niby 
wiedziałem, że są tam góry, ale nigdy 
nie wgłębiłem się w to, jakie. Moja wi-
zja tego kraju nie odbiegała od polskich 
stereotypów – przynajmniej tak jak so-
bie te stereotypy wyobrażam. Znaczna 
część z nich nie nadaje się do druku ze 
względu na polityczną poprawność – 
wiedziałem, że muszą być nieprawdzi-
we, ale nie wiedziałem czego spodzie-
wać się w zamian.

Rumunia, Bucegi, 
Błękitna Rysa

Nigdy nie byłem w Rumunii i kojarzyła mi się głównie jako cel ewentualnej wycieczki motocyklowej.  
Niby wiedziałem, że są tam góry, ale nigdy nie wgłębiłem się w to, jakie.

zwajcarska firma Mammut, 
najstarszy na świecie produ-
cent lin wspinaczkowych, 

a  obecnie również innego sprzętu 
i odzieży górskiej, w ramach obchodów 
swoich 150. urodzin organizuje wejścia 
na sto pięćdziesiąt szczytów w różnych 
krajach świata. Uczestnicy zgłaszali 
wcześniej projekty na stronie interne-
towej Mammuta, a  akcje odbywają się 
między sierpniem 2011 a sierpniem 2012. 
Autorzy wyselekcjonowanych zgłoszeń 
dostają ubrania i plecaki, aby wykorzy-
stać je podczas urodzinowego wejścia. 
Ze względów bezpieczeństwa Mammut 
deleguje również przewodnika UIAGM, 
aby im towarzyszył. Mnie przypadło 

Jechałem fantastyczną drogą przez 
Słowację – drogą numer 533 ze Spiskiej 
Nowej Wsi do Rożnawy. Jest kręta 
i pełna serpentyn prowadzących przez 
kolejne przełęcze. Jechałem rodzin-
nym minibusem, wspominając wcze-
śniejszy radosny przejazd tej trasy 
Imprezą WRX. Temperament obec-
nego pojazdu nie do końca zgadzał się 
z moim, więc wolę nie opisywać tego 
dokładnie, bo jest wieczór i  boję się, 
że mi się przyśni. W  końcu jakoś się 
przeczołgaliśmy, to znaczy ja tak bym 
to określił. Sądzę, że busik był z siebie 
dumny – pewnie nie napiszczał się 
tyle oponami w całym swoim dziesię-
cioletnim życiu. 

S
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Przez Węgry było raczej płasko, ale 
sprawę komplikowała duża liczba no-
wych dróg, budowanych chyba nocami 
i przez to nieobecnych w programie na-
wigacyjnym. Ciągle musiałem wybierać 
między jazdą w jedną stronę - zgodnie 
z nawigacją, albo w drugą - zgodnie ze 
znakami. Usiłowałem to wypośrodko-
wać, co z  reguły jest najgorszym wyj-
ściem i takim też okazało się tym razem. 
W  Miskolcu zgubiłem się. Poza tym 
przy tankowaniu okazało się, że ter-
minal do płatności kartami nie działa, 
bankomatu w pobliżu nie ma i jedynym 
wyjściem jest płatność w euro przelicza-
nych po takim kursie, że gdybym tak 
zapłacił kilka razy, to uzdrowiłbym wę-
gierską gospodarkę. 
Po węgierskich atrakcjach Rumunia 
byłaby wręcz nudna, z  działającymi 
terminalami i  drogowskazami ideal-
nie współpracującymi z  nawigacją. Na 

szczęście, natężenie ruchu na małych 
drogach nie pozwalało zasnąć. Cią-
gle trzeba było być gotowym na cios, 
bo z ciągu pojazdów z naprzeciwka co 
i rusz wyskakiwał samochód prowadzo-
ny przez kogoś najwyraźniej ogarnięte-
go poczuciem nieśmiertelności. Trochę 
jakby to była taka zabawa: Ja jadę, a wy 
wszyscy coś wymyślcie, żebyśmy tu nie 
zrobili karambolu. Macie trzy sekundy... 
dwie... A mówiłem, że się uda?
Kiedy dojechałem do Braşova, czułem 
że mam już za soba całkiem sporą przy-
godę, a my jeszcze mieliśmy się wspinać 
trudną drogą na dużą i kruchą ścianę. 
Sprzęt dla moich towarzyszy nie doje-
chał, chociaż  został wysłany. Gorączko-
we wymiany maili z Mammutem oraz 
sprawdzanie numerów trackingowych 
pozwoliły ustalić, że paczka będzie do-
starczona następnego dnia. W  efekcie 
spędziłem dzień w  Braşovie. To takie 
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rumuńskie Zakopane, naprawdę bar-
dzo ładne. Odrestaurowana sta-
rówka, śliczne kamieniczki, kafejki 
z  bezprzewodowym Internetem za 
darmo – po prostu super. Paczka 
z Mammuta doszła, a wieczorem szy-
kowaliśmy sprzęt. Tytus nie ma kasku 
– powiedział mi Vladimir, kiedy zo-
baczył mój. - Dlaczego nie ma? – On 

nigdy nie nosi kasku. Pokiwałem gło-
wą z niezadowoleniem. Mimo, że Ty-
tus jest jednym z najlepszych wspina-
czy w Rumunii i spędził w kruchych 
ścianach dużo czasu, to jeśli przypad-
kiem spadnie mu coś na głowę tym 
razem, to część odpowiedzialności 
za jego życiowe wybory spadnie na 
mnie. Niestety nic nie mogłem zrobić 

– musiałem poprzestać na tym, że 
ma dużo doświadczenia, rozumie co 
robi i jeśli nie jest skłonny zapewniać 
swojej głowie jakiejś ochrony, to nic 
na to nie poradzę. Pewna ulgą było 
to, że przynajmniej kask Vladimira 
walał się wśród naszego sprzętu. 
Góra była mieszanką Giewontu 
i Raptawickiego Muru – czułem się 
jak w  Tatrach Zachodnich, zbudo-
wanych z  troszkę innego kamienia. 
Trzygodzinne podejście pod ścianę 
prowadziło malutkimi ścieżkami, 
wyraźnie pokazującymi, że zain-
teresowanie mieszkańców okolicy 
wspinaczką nie jest masowe. W Ta-
trach przez najściślejsze rezerwaty 
prowadzą ścieżki wydeptane tak 
samo lub bardziej. Pod ścianą Vla-
dimir spojrzał na kask, który wyj-
mowałem z  plecaka – Ja nie mam 
kasku. – Czemu, przecież wczoraj 
widziałem twój kask jak szykowali-
śmy sprzęt? – Odpowiedź była powa-
lająca - Częściowo zapomniałem. Nie 
miałem w  sobie siły, żeby dowiady-
wać się co to znaczy… 
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Samo wspinanie poszło bardzo 
sprawnie, choć kruchość skały w ze-
stawieniu z gołymi głowami moich 
towarzyszy wyraźne skłaniała mnie 
do odnowy mojego życia religijnego. 
Droga była piękna, askuracja może 
nie rewelacyjna, ale wystarczająca. 
Prowadziłem na zmianę z Tytusem, 
którego znajomość ściany była wiel-
kim atutem. Nic nikomu nie spadło 
na głowę i  o  piętnastej byliśmy na 
górze, a  wieczorem piliśmy piwo 
w  Braşovie. Zaprosiłem chłopaków 
do odwiedzenia mnie i  wspinaczki 
w  Tatrach, na razie nie wspomi-
nając, że polska tradycja zabrania 
udzielać gościny osobom pojawiają-
cym się bez kasku. 
Następnego dnia jechałem z powro-
tem. Na Węgrzech znowu sie zgu-
biłem i  zwiedziłem kolejne zakątki 
Miskolca, ale zniosłem to z godno-
ścią. Przed północą byłem w domu. 
Rumunia już nigdy nie będzie dla 
mnie taka sama. Czy wspominałem, 
że chyba wybiorę się tam w  przy-
szłym roku?
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felieton tekst: Peiper 

Fenomen twardej wody, czyli 
ssanie bezbarwnej herbaty przez beżowe zęby

rganizm w moim wieku działa 
na skróty. Po czterech minu-
tach od rozpoczęcia reklam, 

mam pozałatwiane wszystkie potrzeby 
fizjologiczne (włącznie z seksem) i przez 
następne dwadzieścia sześć minut mu-
szę patrzeć na coś, co mnie nie interesu-
je, tylko po to, żeby nie przegapić dalszej 
części czegoś, czego wątku już nie pa-
miętam i  przestałem kumać o  co tam 
chodzi. Skoro jednak zostałem do tego 
zmuszony, postanowiłem bliżej się temu 
przyjrzeć i nie mówię o przysunięciu fo-
tela do telewizora. 
Najbardziej irytują mnie reklamy pro-
mujące pasty do zębów oraz środki 
piorące i odplamiacze. Ludzie mają tam 
nienaturalnie białe zęby, z  pralek wyj-
mowane są suche, wyprasowane koszule 
i  śnieżnobiałe skarpetki, a  odplamiacz 

wystarczy wylać na plamę, lekko po-
trzeć i dosypać go do prania. Swoje zęby 
szoruję kilka razy dziennie i  zawsze są 
beżowe, pralka wydaje mi mokre, szare, 
zmięte koszule, nie dopiera i zjada skar-
petki, a  poplamione podkoszulki topię 
na miesiąc w odplamiaczu i trę o beton; 
później poznaję je po tym, że jedne jesz-
cze mają plamy, a inne już dziury. Są dwa 
wytłumaczenia tego fenomenu - albo re-
klama jest oszustwem, albo ja mam złe 
zęby, złą pralkę i źle plamię odzież. 
Jedna z  reklam przekonała mnie do 
zmiękczania wody. Sypałem zmiękczacz 
do prania, kąpieli, zupy, kawy i pasty do 
zębów. Opamiętałem się dopiero, gdy 
żona zaczęła mi podsuwać niebieskie ta-
bletki. No cóż - wydawało mi się, że sko-
ro ludzkość wylądowała na Księżycu i na 
dniach wybiera się na Marsa, to potrafi 

wyprodukować pralkę na twardą wodę, 
skoro miękka w naturze nie występuje. 
O  ile w  reklamach proszków wszystko 
jest śnieżnobiałe czyli nierzeczywiste, to 
już z reklamą herbaty jest zupełnie od-
wrotnie. Tam ekspresówka barwi płyn 
na złoto-miodowy kolor, modelka za-
mykając oczy z rozkoszą wchłania wir-
tualny dymek aromatu, a  wyobraźnia 
przenosi ją na wzgórza Cejlonu. W rze-
czywistości te kilka paprochów w  to-
rebce z chlorowanego papieru, za nic na 
świecie nie chce zabarwić wrzątku, a jak 
zamknę oczy, to wyobraźnia przenosi 
mnie na miejski basen.
Promowanie leków i  kosmetyków to 
majstersztyk. Tabletki przeciwbólowe 
same znajdują źródło bólu, co widać 
na reklamie (jakby przegapiła źródło, 
to natychmiast zawraca i  zwalcza na 

O

Dawno temu błogosławiłem reklamy telewizyjne, ponieważ trwały pięć minut. Pozwalało mi to załatwić 
potrzeby fizjologiczne i zrobić sobie kanapki bez utraty wątku obserwowanego programu. Niestety czas 
trwania reklam od tamtego okresu ewoluował. Stan mojego organizmu również - tylko, że te dwie ewolucje 
poszły w różnych kierunkach. Jem coraz mniej, w toalecie przebywam krócej, za to reklamy trwają sześć razy 
dłużej. W aspekcie pogarszającej się u mnie pamięci powoduje to, że po zakończeniu trzydziestominutowego 
bloku reklamowego nie pamiętam już, o czym był film, jaki nosił tytuł i czy aby na pewno był to film. 
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tekst: Peiper 

czerwono, a  potem leczy na zielono). 
Bolało mnie kolano, więc zażyłem 
i  faktycznie, do wieczora byłem raz 
zielony, raz czerwony, tylko kolano 
bolało coraz bardziej. Albo trafiłem na 
mniej inteligentną, albo miałem tyle 
innych źródeł, że biedna miota się po 
organizmie i nie może trafić w kolano. 
Szczególnym działem reklamowanych 
leków, są leki na ciśnienie. Dotyczą ci-
śnienia tylko u mężczyzn i tylko w jed-
nym organie… i  nie chodzi o  serce. 
Wiem z autopsji, że mężczyzna ma za 
mało krwi w organizmie, żeby równo-
cześnie myśleć i  prokreować, a  wtedy 
bardzo łatwo tragiczne przedawkować. 
W tej sytuacji wieko trumny powinno 
być troszkę wyższe, żeby nie było pro-
blemu z jego domknięciem. 
Kosmetyki to kosmiczne technologie, 
które podnoszą, podtrzymują, wygła-
dzają i  nawilżają. Jedna tubka kremu 
nawilżającego zawiera ponoć kilkana-
ście wiader wody. Tajemnicze mikro-
cząsteczki kremów wchłaniają się tak 
głęboko, że zahaczają o  szpik kostny 
i wyłażą z drugiej strony. I dobrze - wy-
starczy się posmarować z  przodu. Po-
nieważ mam jednak pewne trudności 
z  obserwowaniem skóry na plecach, 
więc spróbowałem na czole. Zmarszcz-
ki mam takie same, ale za to wyszły mi 
krosty. A może ja po prostu mam pecha? 
Znaczy się… PH. Inne. 
Postacie z  reklam, które to wszystko 
łykają, piją, wsmarowywują i wklepują 
w siebie są piękne, młode, zdrowe, rześ-
kie, pełne życia i sił witalnych, a jak pa-
trzę na ulicy na tych chorych, zmęczo-
nych, pomarszczonych i starzejących się, 
to zastanawia mnie dlaczego te pacany 
tego nie stosują? Jeżeli chodzi o  rekla-
mowane leki, to da się to wytłumaczyć 
dbałością o zdrowie i obawą utraty ży-
cia, gdyż na zakończenie każdego spotu 
reklamującego medykamenty np. syrop 
wykrztuśny, lektor wypluwa z  siebie 
z prędkością dźwięku formułkę w której 

zaznacza, że niewłaściwie wypity może 
nas zabić lub okaleczyć. Osobiście na ka-
szel preferuję leki przeczyszczające, któ-
re działają na zasadzie - zażyj i jak jesteś 
taki mądry to spróbuj potem zakaszleć. 
Reklama samochodów, to dział spe-
cjalnej troski. Każdy model, każdej 
marki ma najwspanialszą linię, a silnik 
wypuszcza czystsze powietrze niż za-
ssał i prawie w ogóle nie spala benzyny 
czyli chodzi na tych brudach z  powie-
trza. Na starcie zostaje troszkę za F16, 
ale ma większy bagażnik. Wszystkie są 
szybkie i dynamiczne. Tylko jak się ma 
czuć na przykład ambitny właściciel dy-
namicznego Porsche 911 turbo, skoro po 
mieście wyprzedza go starsza pani na 
Pelikanie? A dziurawe drogi? Trzy dni 
jeździłem po Wrocławiu nieświadomy, 
że mam założoną blokadę na kole. Ow-
szem - rzucało trochę, ale nie bardziej 
niż zwykle.
Kto myśli o  prędkości i  dynamice 
w czasach kiedy drogi są tak usiane fo-
toradarami, że te nawzajem zasłaniają 
sobie nadjeżdżające pojazdy? Jedna 
z  reklam motoryzacyjnych wróciła 
mi jednak wiarę w  człowieczeństwo. 
Chłonąłem ją całym jestestwem i bło-
gosławiłem producenta. Przedstawiała 
samochód, który sam gasi i  urucha-
mia silnik, rozpoznaje znaki drogowe, 
zalicza „kopertę”, hamuje i… już nie 
pamiętam czy obierał ziemniaki czy 
obliczał całki. Ten epokowy wynalazek 
zmusi wreszcie nasz rząd do zmiany 
prawa karnego i zniesienia kar dla pi-
janych kierowców. Przecież ten biedak 
już o niczym nie decyduje. Od wielu lat 
montowane są w  samochodach kom-
putery samouczące się, które pozna-
ją charakterystykę jazdy właściciela 
i później w odpowiedni sposób reagują; 
czyli w razie kontroli drogowej kompu-
ter sam zatrzyma samochód… lub sam 
zdecyduje o  ucieczce. Ręcznie można 
będzie co najwyżej ustawić wsteczne 
lusterko - tylko po co?

Są reklamy które sprawiają, że czuję 
się Panem Świata. Te od kont, rachun-
ków, pożyczek i  kredytów bankowych. 
Banderas namawia - weź, kup sobie 
coś - będziesz miał. Kondrat wszyst-
ko za mnie załatwi i  przywiezie mi 
kasę do domu. Inny prosi - wejdź na  
www.jakiśtambank.pl, wypełnij formu-
larz i jedź na wczasy - jak wrócisz poga-
damy o  spłacie (wypełniłem, ale posta-
wiłem warunek: lecę na Hawaje, a  oni 
muszą mi w tym czasie podlewać kwiatek 
i karmić kota). Jeszcze nie odpowiedzieli. 
Inny bank chce mi pilnować pieniędzy 
i dokłada za to 7% w skali roku. Zało-
żyłem odważną hipotezę, że po tego-
rocznych Świętach Bożego Narodzenia 
zostanie mi trzysta złotych. Wpłacam 
i  za rok jestem zarobiony na flaszkę 
wódki „Krajowej” z Biedronki. Przecież 
to kupa forsy, a oni ją muszą składować, 
przeliczać czy nic nie brakuje, zabulić 
za ochronę, żeby ktoś nie zwędził i  za 
sprzątaczkę, żeby mój majątek się nie 
kurzył, drugi bank w tym czasie będzie 
karmił mojego sierściucha i  podlewał 
mój filodendron i oni te wszystkie kosz-
ty biorą na siebie. Jedni harują cały rok 
na moją ćwiartkę, drudzy wypruwają 
sobie żyły żebym się wylegiwał na Ha-
wajach. Żeby chociaż chcieli jakąś opła-
tę. Nie! Za wszystko - 0%. Nie wezmę – 
sumienie by mnie zagryzło.
Patrzę z  niesmakiem jak klienci ich 
ograbiają. Biorą kredyty, szastają forsą 
i pławią się w luksusach. A to żółty ser, 
a  to sandały, a  to żelki dla rozkapry-
szonego bachora, a potem banki ban-
krutują. Tyle napożyczali Grekom, a ci 
teraz kamieniami do nich rzucają. 
Byłem strasznie rozżalony i  właśnie 
miałem wyłączyć telewizor, gdy do-
wiedziałem się z  reklamy, że jakiś 
bank sponsoruje naszą narodową 
reprezentację w  piłce nożnej. Byłem 
oburzony. Zrozumiał bym jeszcze te 
moje Hawaje ale są chyba jakieś grani-
ce charytatywności.
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Jesienno – zimowe nowości   
w Sklepie Subaru
Na chłodne dni mamy dla Was kilka nowości.
Ciesząca się popularnością, ciepła bluza z kapturem doczekała się swojego odpowiednika w jedynym słusznym 
kolorze czyli chabrowym. Tak samo jak czarny odpowiednik, wykonana jest z ciepłej i miękkiej bawełny oraz 
polarowej podszewki.
Natomiast dla osób, które wolą stonowany styl, ale nie chcą rozstawać się ze swoim ulubionym logo 
z gwiazdkami proponujemy nowy T-shirt oraz koszulkę polo w kolorze czarnym.

Przypominamy, że nasz asortyment z  poprzednich edycji można zakupić w  bardzo atrakcyjnych cenach. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sklep.subaru.pl.

sklepik

S11BDM2: 189 zł
Bluza

S11TSC: 65 zł
Bluza

S11POLOC: 85 zł
Polo
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zobacz więcej: 
sony.pl/vaio
vaioblog.pl

 Stworzono
perfekcyjny 
  notebook,
 a ja dałam mu

„Sony”, „make.believe”, „Vaio” są zastrzeżonymi znakami towarowymi Sony Corporation.
Intel, logo Intel, Intel Inside, Intel Core i Core Inside są znakami towarowymi firmy  
Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach.

Procesor

drugiej generacji

Intel® Core™ i3

VAIO zaleca system Windows® 7.

Sony Vaio_CA_205x260.indd   1 7/18/11   3:33:16 PM
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piszą o nas

Motor Trend.com
grudzień 2011
„Off the chart”
(prototyp Subaru BRZ)  

Co jakiś czas w naszej branży zdarza się 
tak, że prowadzimy samochód, który 
już na odcinku pierwszych stu metrów 
pozwala nam zrozumieć, że jest niezwy-
kły – że jest czymś więcej niż tylko sumą 
rewelacyjnych osiągów podawanych na 
papierze w  sekcji „Dane techniczne”. 
Nowe Subaru BRZ jest właśnie jednym 
z takich samochodów. (…)
Pierwsze wrażenia są dobre. Bardzo do-
bre. Tym „czymś” co chwyta w BRZ za 
serce, są unikalne „wnętrzności” ukryte 
pod stosunkowo tradycyjną sylwetką. 
BRZ jest bowiem jedynym na świecie 
samochodem sportowym z  napędem 
na tylne koła oraz silnikiem w układzie 
bokser ulokowanym z przodu pojazdu. 
(...)
Utrzymanie środka ciężkości tak nisko, 
jak tylko to możliwe – co jest zawsze 
korzystne w  przypadku samochodów 
sportowych – było jednym z  kluczo-
wych celów na etapie projektowania 
i  inżynierom Subaru, dzięki oczywi-
stym przewagom płaskich jednostek, 
udało się to w  pełni wykorzystać do 
osiągniecia tego celu. (...)
Mimo niskiej pozycji w  samocho-
dzie dopiero zasiadając za kierownicą, 

zdajemy sobie sprawę, jak nisko znajdu-
je się jego maska. W czasie prowadzenia 
BRZ zauważamy, jak szybko i niezwy-
kle precyzyjnie reaguje on na polecenia 
kierowcy. (…)
Po zaledwie kilku kilometrach jazdy 
ulubioną drogą wzdłuż kanionu, zaczy-
namy żałować, że nie mamy do zabawy 
dodatkowych stu koni ukrytych pod 
maską. Samochód nie wychyla się na 
zakrętach, a przy przekraczaniu granicy 
przyczepności ulega lekkiej nadsterow-
ności, w bardzo progresywny i przewi-
dywalny sposób. (…)
BRZ nagradza prawidłową technikę 
prowadzenia: naucz się jej, a założymy 
się, że utrzymasz się na zakrętach za 
mocniejszym, wyposażonym w  Sym-
metrical AWD WRX’em.

KMH
nr 40-41/2011
„Yes! Yes! Yes!”
(Mitsubishi Lancer Evo, WRX STI)

Skrzydło wróciło („the wing is back”) 
takim hasłem Subaru szumnie ogła-
szało powrót kultowego modelu STI 
w wersji sedan, tak bardzo oczekiwanej 
przez ortodoksyjnych fanów marki. (...)
Chcieliście nadwozia typu sedan? To 
macie. Tak powinien wykrzyczeć szef 
stylistów Subaru. Sam wygląd Subaru 
jest niezwykle agresywny i przypomina 

czasy szóstej generacji Lancera Evo. 
Nabrzmiała sylwetka oraz wiele smacz-
ków, takich jak cztery końcówki ukła-
du wydechowego, dodatkowe wloty 
powietrza, spojler oraz wszędobylskie 
znaczki STI muszą podobać się wszyst-
kim, a  przynajmniej większości. Dla 
reszty nieprzekonanych pozostają 
niesamowite osiągi oraz prowadzenie 
jak na Subaru Impreza STI przystało. 
Koniec czepiania się wyglądu Subaru! 
Musicie przyznać, że coś w tym Seda-
nie jest.
(...) Do dyspozycji kierowcy jest za to 
znany z innych modeli Subaru system  
SI-DRIVE  z  trzema trybami pracy 
silnika. (...) SI-DRIVE jest jedną z nie-
licznych zabawek, które znajdują się na 
pokładzie nowej Imprezy. Druga z nich 
to aktywny mechanizm różnicowy 
(DCCD). Dzięki niemu, za pomocą 
kontrolera, kierowca musi ustawić cha-
rakterystykę jego pracy. W zależności 
od potrzeby przekazujemy więcej mo-
mentu na tylna lub przednią oś. Dla le-
niwych pozostaje opcja automatyczna. 
W obu przypadkach nad pracą  syste-
mu czuwa komputer. Nic w tym złego. 
Co prawda, w ostro pokonywanych za-
krętach czuć wędrówki mocy po osiach 
jednak zawsze odbywa się to szybko 
i co najważniejsze – trafnie. W rezulta-
cie z  czasem zdobywamy zaufanie do 
tego, co dzieje się pod podłogą i poko-
nujemy zakręty jeszcze szybciej. 
Trzecia zabawka to system ESP doha-
mowujący koła, ale nieograniczjący 
momentu obrotowego. Inaczej mó-
wiąc, system można ustawić w  takim 
trybie, który mimo utraty przyczepno-
ści pozwala kierowcy na korektę toru 
jazdy przez dodanie gazu. W  cztero-
napędówkach system ten powinien być 
obowiązkowy. Nie ma bowiem nic bar-
dziej denerwującego niż odcięcie mocy 
przez ESP w  momencie poślizgu, gdy 
wiemy, że po dodaniu gazu udałoby się 
wyjść z  opresji. Niestety przekonałem 



67

Redakcja / Wydawca:
Subaru Import Polska sp. z o.o.

ul. Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków
tel. 12 687 43 00

Redaktor naczelny:
Zbigniew Karcz

zbigniew.karcz@plejady.subaru.pl

Redaktor prowadzący:
Robert Malara

robert.malara@plejady.subaru.pl

Stali współpracownicy:
Rafał Czepułkowski, Janusz Dudek, 

Jerzy Dyszy, Agnieszka Jama, 
Marcin Kacperek, 

Jacek Pieśniewski, Mateusz Senko

 Opracowanie graficzne:
Dante Cinque Wydawnictwo

Korekta:
Dante Cinque Wydawnictwo

Reklama:
redakcja@plejady.subaru.pl

Pozostałe zdjęcia:
Archiwum Subaru, 

Archiwum Fuji Heavy Industries, 
Archiwum Szkoły Jazdy Subaru, 

Stock.XCHNG, Wikimedia Commons

Magazyn Plejady ukazuje się w cyklu 
dwumiesięcznym i jest czasopismem dla 

miłośników i właścicieli pojazdów Subaru.

Redakcja nie zwraca materiałów 
niezamówionych.

Redakcja nie odpowiada za 
treść reklam i ogłoszeń.

Przedruki i wykorzystywanie 
w jakiejkolwiek innej

formie bez pisemnej zgody 
Wydawcy – zabronione.

ISSN 1897-1989

www.plejady.subaru.pl
facebook.com/MagazynPlejady

Auto Motor i Sport 4x4: 
SUV-y i terenowe 
(wydanie specjalne)
nr 03/2011
„City boy”
(Subaru XV)

W 2012 r. w sprzedaży. Subaru XV to 
kompaktowy crossover, dzięki któ-
remu jazda po mieście ma się stać 

prawdziwą przygodą. Ale i z dala od 
asfaltowych dróg nowe Subaru da 
sobie radę. 
Mieszanka SUV-a  i  crossovera, na 
dodatek w  rozmiarze auta kompak-
towego, to w ofercie Subaru coś no-
wego. Podobnie zresztą jak budząca 
emocje stylistyka – zadziorna, nie 
stroniąca od wyrazistych linii i kan-
tów. Załamania na przednim i  tyl-
nym zderzaku wyprofilowano tak, 
by stawiały jak najmniejszy opór 
opływającemu powietrzu, przez co 
XV ma zużywać niewiele paliwa. 
Oszczędności ma też sprzyjać nowy 
system start/stop, automatycznie 
wyłączający silnik podczas postoju 
i  ponownie błyskawicznie go uru-
chamiający, gdy auto rusza np. spod 
świateł. Niskie zużycie benzyny ma 
zapewnić nowa jednostka 1.6 o mocy 
114 KM zadowalająca się w mieście 
8 litrami na 100km (średnio: 6,5l). 
Oprócz niej dostępny jest benzyno-
wy silnik 2.0, osiągający moc 150KM 
i  zużywający średnio 6,6l/100km. 
Obydwa są bokserami nowej gene-
racji i  mogą współpracować z  bez-
stopniową skrzynią biegów CVT 
albo z  mechaniczną o  5 lub 6 prze-
łożeniach; do dwulitrowego diesla 
2.0 (147KM) oferowana jest tylko 
6-biegowa skrzynia mechaniczna.  
W  Subaru XV liczą się przede 
wszystkim cechy praktyczne – wsia-
da się przez szeroko uchylane drzwi, 
a więc wygodnie. Fotele umieszczo-
no wysoko – łatwo więc obserwować 
otoczenie. Tylna kanapa jest dzie-
lona w proporcji 40/60 można więc 
powiększyć bagażnik, który stan-
dardowo mieści 380 l. oczywiście, 
jak każde Subaru, również XV ma 
napęd na 4 koła oferowany seryjnie 
do każdej wersji auta. O atrakcyjno-
ści nowego SUV-a, zwłaszcza w lek-
kim teranie, świadczy też prześwit 
wynoszący 22 cm. (...)

się na własnej skórze, jak w niemieckim 
samochodzie z napędem na cztery koła 
w opresji aktywujące się ESP może do-
prowadzić do... jeszcze większej opresji. 
Efektem pracy wszystkich systemów, 
dobrego zestrojenia zawieszenia oraz 
napędu na wszystkie koła jest STI, 
które prowadzi się znakomicie niemal 
jak po szynach. Nie jest ona zbyt pod- 
ani nadsterowne. Po prostu neutralne, 
nawet przy większych prędkościach. 
W  połączeniu z  ogromną mocą sil-
nika robi niesamowite wrażenie. Bez 
dwóch zdań to najlepiej prowadzące 
się Subaru Impreza STI w historii.
W  momencie debiutu nowej Imprezy 
wszyscy krytykowali ten model i mó-
wili, że walka pomiędzy nim, a  od-
wiecznym rywalem Mitsubishi Evo 
skończyła się właśnie w  tym momen-
cie. Nic podobnego! Uważam, że walka 
trwa. A  w  momencie prezentacji mo-
delu STI sedan Subaru dolało oliwy do 
ognia... (...)
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Zespół LOTOS – Subaru Poland Rally Team w składzie Wojciech Chuchała i Kamil Heller
 Mistrzami Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2011 

i Rajdowych Mistrzostw Słowacji 2011 
w klasyfikacji Grupy N.

Gratulujemy znakomitej Załodze 
oraz całemu Zespołowi LOTOS – Subaru Poland Rally Team

i życzymy kolejnych spektakularnych sukcesów w przyszłym sezonie!
Wszystkim Kibicom dziękujemy za fantastyczne wsparcie!

Na sukces pracują najlepsi.

1430 km tras
66 załóg
7 rund

1 zwycięski zespół

rekomendowany przez 

1
RSMP
Gr. N
2011

1
MSR
Gr. N
2011


