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ako że sezon podobno ogórkowy, 
dokonałem sobie tradycyjnego prze-
glądu prasy (a w zasadzie przeglądu 

mediów, gdyż internet jest szybszy 
od tradycyjnej prasy drukowanej).

I tak trafiłem na zaskakującą informa-
cję w serwisie TVP, że senatorzy PO unie-
możliwili przeprowadzenie planowanego 
przez prezydenta referendum w sprawie 
Konstytucji. Jest to o tyle interesujące, 
że ze względu na relacje proporcjonalne 
PO do tej pory nie było w stanie niczego 
zablokować. Ani w Senacie, ani w Sejmie. 
Jest coś, o czym nie wiem, czy też 
pomyliłem programy i zamiast wiado-
mości oglądałem bajkę na dobranoc?

Dowiedziałem się również, że mini-
ster Brudziński był w Belgii. Nie byłoby 
w tym sensacji, gdyby swoimi wrażenia-
mi nie podzielił się na Twitterze (to taki 
współczesny sposób na uprawianie 
polityki, świadczący być może o tym, 
że pan minister śledzi aktualne trendy 
polityczne zza Atlantyku). Otóż stwier-
dził, że ogromna liczba uzbrojonych 
żołnierzy na ulicach Brukseli skłania go 
do „podziękowania Bogu za to, że Polska 
jest bezpiecznym krajem”. Pomijając fakt, 
iż żołnierze byli na ulicach w związku 
z paradą wojskową, do tej pory myślałem, 
że bezpieczeństwo kraju jest zadaniem 
rządu. Czyżby to też była bajka?

Ostatnio zafundowano nam wprowa-
dzenie opłaty paliwowej. Przedstawiciele 
państwowych (przepraszam – wg aktu-
alnej nomenklatury – „narodowych”) 
koncernów paliwowych zapewnili, 

że nie wpłynie to na cenę paliw na sta-
cjach i użytkownicy samochodów nie 
muszą się bać podwyżek. Dla każdego, 
kto choć trochę zajmował się ekonomią, 
wniosek jest prosty – to jest bajka.

Na koniec informacja z Frondy. 
Otóż pojawił się tam sążnisty artykuł 
na temat autobusu linii 666 kursującego 
na Hel. W artykule pojawiło się wezwa-
nie do władz lokalnych, aby zakończyć 
ten stan „fundamentalnej ignorancji” 
i zmienić numer linii. W innym przy-
padku portal wystąpi z taką prośbą do 
stosownych organów państwa polskiego, 
gdyż godzi to w „dobro nas wszyst-
kich”. O przymusowym odstrzeliwaniu 
czarnych kotów (jeszcze?) mowy nie było. 
Najdziwniejsze, że ten artykuł wcale nie 
był utrzymany w konwencji bajki…

Po tym skrótowym przeglądzie 
ostatnich wiadomości, z definicji pomi-
jającym tematy poważne (jak to w se-
zonie ogórkowym) można dojść do 
wniosku, że żyjemy w bajkowym czy 
też wręcz baśniowym kraju. Patrząc 
na nasze piękne krajobrazy, na piękne 
starówki miast czy też nowe inwestycje 
infrastrukturalne, można by się nawet 
taką interpretacją cieszyć. Tylko skąd tu 
wziąć mądrą, uczciwą parę królewską?

Wprawdzie wszystko powyższe nie 
było na serio, ale już zupełnie na se-
rio życzę wszystkim Państwu wręcz 
bajkowych urlopów oraz, jak zwykle, 
bezpiecznych z nich powrotów.

Witold Rogalski
Dyrektor  Subaru Import Polska

To nie bajka..?
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Specjalna edycja WRX na 30. urodziny STI

19 lipca  Subaru Corporation wspól-
nie z firmą  Subaru Tecnica In-
ternational, odpowiedzialną za 

sportowe oblicze marki  Subaru, wprowadziły 
na japoński rynek kolejną specjalną wersję 
modelu WRX STI. Samochód, określany nazwą 
Type RA-R, będzie dostępny w Japonii w limi-
towanej liczbie 500 sztuk.  Tamtejsi klienci 
mogą składać zamówienia do 17 grudnia.

Model Type RA-R bazuje na „klasycznym” 
WRX STI i opracowany został z okazji 30-lecia 
działalności firmy STI, której początki sięgają 
1988 roku. W pracach nad nim inżynierowie pa-
miętali o kilku podstawowych cechach, którymi 
powinien charakteryzować się samochód. Dzięki 
ich wysiłkom RA-R jest pojazdem niezwykle 

lekkim, a swoim użytkownikom zapewni napraw-
dę dużo radości, w pełni sprawdzając się w – jak 
to ujmuje producent – 3 aspektach: rozpędzania 
się, pokonywania zakrętów i zatrzymywania się. 
Wspomnianą niską wagę modelu udało się osią-
gnąć dzięki zastosowaniu lekkich komponentów, 
przy jednoczesnej rezygnacji z pewnych części 
obecnych w modelu bazowym. Dzięki temu sa-
mochód jest o 30 kg lżejszy od poprzednich limi-
towanych odsłon WRX STI, tj. S208 i S207, oraz 
o 10 kg od bazowego WRX STI. Type RA-R na-
pędzany jest silnikiem EJ20 (oczywiście BOXER) 
o mocy 329 KM, największej w zestawieniu z mo-
cami silników zastosowanych w poprzednich 
odsłonach WRX STI. Tę samą jednostkę napę-
dową zastosowano wcześniej w modelu S208.

Definiując Type RA-R, warto podkreślić, 
że specjalnie dla niego zaprojektowano nowe 
amortyzatory i sprężyny. Model wyposażony 
jest w opony Michelin Pilot Sport 4S. 
Dzięki zróżnicowaniu części zewnętrznej 
i wewnętrznej bieżnika zapewniono ich 
świetną przyczepność zarówno na su-
chych, jak i mokrych nawierzchniach. Z kolei 
hamulce Brembo i świetne klocki hamulco-
we specjalnie przystosowane do nowego 
modelu gwarantują doskonałą skuteczność 
hamowania. Wszystkie te elementy mają 
ogromny wpływ na bezpieczeństwo osób, 
które podróżować będą nowym WRX STI, 
a co za tym idzie – na spokój umysłu kierow-
cy zasiadającego za jego kółkiem.

Tego lata podjęliśmy kolejne ważne zobowiązanie na rzecz ochrony przyrody. 6 lipca 
 Subaru Corporation podpisało z władzami japońskiego miasta Bifuka-cho umowę do-
tyczącą wprowadzenie w życie działań mających na celu ochronę tamtejszych lasów. 

Podpisanie tego porozumienia jest częścią programu „ Subaru Forest Project”, o którym pi-
saliśmy rok temu. W położonym na wyspie Hokkaido Bifuka-cho zlokalizowane jest, działa-
jące od 1995 roku, Centrum Testów i Rozwoju  Subaru – Bifuka Proving Ground. Znajdują się 
tam między innymi tory testowe, na których możliwa jest weryfikacja działania zaawanso-
wanych technologii wspomagania kierowcy obecnych na pokładach naszych samochodów.

Wspomniany „ Subaru Forest Project” wystartował w czerwcu ubiegłego roku. 
Pierwsze działania w ramach tego programu polegały na sadzeniu nowych drzew, 
przerzedzaniu drzewostanu tam, gdzie to konieczne i realizowaniu zadań związanych 
z ochroną środowiska w lasach o powierzchni około 115 hektarów położonych na te-
renie Bifuka Proving Ground. Założono również wówczas współpracę z Bifuka-cho 
i jego lokalną społecznością, podpisując wstępne porozumienie z władzami miasta.

Umowa zawarta w tym roku zakłada uzyskanie tak zwanej Grupowej Certyfikacji 
Lasów w celu realizacji zrównoważonych praktyk leśnych dla dobra wspólnego, jakim 
jest ochrona środowiska, a także zastosowanie systemu o nazwie J-Credit Scheme, 
certyfikowanego przez japoński rząd celem promowania metod pochłaniania dwu-
tlenku węgla poprzez odpowiednią gospodarkę leśną. Porozumienie mówi dodatkowo 
o współpracy przy corocznym wydarzeniu polegającym na sadzeniu drzew, które orga-
nizowane jest przez miasto Bifuka-cho. Ma ono zwrócić uwagę na konieczność ochrony 
lasów, zachęcać do zadrzewiania i je promować. Umowa zakłada ponadto wspieranie 
inicjatyw środowiskowych na obszarze chronionym Matsuyama Marsh położonym 
na wysokości 797 m n.p.m., będącym jedną z atrakcji turystycznych wyspy Hokkaido 
i jednocześnie jednym z najważniejszych 500 terenów podmokłych Japonii. Porozumie-
nie zakłada także dostawy nadwyżek drewna uzyskanego przez  Subaru w wyniku akcji 
przerzedzania drzewostanu i wykorzystanie go jako paliwa w kotłach na biomasę.

W ramach naszej polityki środowiskowej, skorygowanej w kwietniu ubiegłego roku, 
deklarujemy, że „Ziemia, niebo i przyroda są obszarami działalności  Subaru”. Ochrona 
ekosystemu naszej planety ma zapewnić przyszły zrównoważony rozwój zarówno spo-
łeczeństwa, jak i samej firmy. „ Subaru Forest Project” jest jedną z kluczowych inicjatyw 
zapoczątkowanych w ramach tej polityki i z całą pewnością pomoże osiągnąć jej cele.

 Subaru na rzecz ochrony lasów w Bifuka-cho
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 Subaru i Bell Helicopter – razem dla japońskich sił lądowych

16 lipca podczas pokazów lotniczych w brytyjskim mieście 
Farnborough  Subaru Corporation i amerykańska firma Bell 
Helicopter zapowiedziały rozpoczęcie wspólnych prac 

mających na celu komercyjne udoskonalenie helikoptera Bell 412 EPI. 
Ustalono, że nowa odsłona śmigłowca będzie nosić nazwę 412 EPX.

W 2015 roku  Subaru podpisało umowę na wymianę 
dotychczasowej floty helikopterów należących do ja-
pońskich sił lądowych Japan Ground Self Defence Force 
( JGSDF) w ramach japońskiego programu UH-X. Zgodnie 
z jej założeniami maszyny UH-1J mają zostać zastąpione 

wojskowym odpowiednikiem helikopterów  Subaru Bell 
412 EPX, czyli maszynami UH-X. Będą one brały udział 
w akcjach ratunkowych podczas sytuacji zagrożenia 
na terenach o wymagającej topografii. Ich pierwsze 
dostawy dla JGSDF realizowane będą w 2022 roku, 

a maszyny pełnić będą funkcję obronną wysp oraz kiero-
wane będą w rejony dotknięte klęskami żywiołowymi.

Warto podkreślić, że nasza współpraca z Bell Helicopter 
trwa już od ponad sześciu dekad. Wspólnie byliśmy 
pierwszym dostawcą helikopterów wojskowych dla 
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Fundusz pod szyldem  Subaru-SBI

japońskich sił obronnych. Helikopter  Subaru Bell 412 EPX będzie 
naszym kolejnym dzieckiem. Ulepszona i bezpieczniejsza 
maszyna będzie w stanie przetransportować większe 
ilości ładunku, a jednocześnie będzie ją cechowała większa 

wydajność. Helikopter w wersji komercyjnej będzie również 
w przyszłości dostępny dla użytkowników na całym 
świecie, a jego prototyp przeszedł już pomyślnie testy 
w oddziale firmy Bell w kanadyjskim mieście Mirabel.

9 lipca  Subaru Corporation wspólnie ze spółką SBI Investment 
Co., Ltd., będącą własnością firmy SBI Holdings, Inc., ustanowiło 
na okres pięciu lat fundusz prywatny o nazwie „ Subaru-SBI In-

novation Fund”. Jego wartość wynosi 10 miliardów jenów, a głównym 
celem mają być inwestycje w obiecujące firmy o charakterze start-
-upów w Japonii oraz poza jej granicami, generujące synergie bizne-
sowe w istniejących i potencjalnych obszarach działalności  Subaru.

Zaledwie dzień po ustanowieniu funduszu ogłoszona została nasza 
nowa średniookresowa wizja zarządzania o nazwie „STEP”. Zgodnie 
z jej założeniami  Subaru ma stawać się marką godną zaufania, której 
oferta produktów i usług z branży motoryzacyjnej i lotniczej współgra 

z potrzebami klientów. Ustanowienie wspomnianego funduszu sta-
nowi część tej właśnie wizji. Dzięki niemu możliwa będzie wymiana 
specjalistycznej wiedzy między ekspertami zewnętrznymi i we-
wnętrznymi celem dalszych prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami.

SBI Investment do końca marca bieżącego roku zainwestowała 
łącznie 420 miliardów jenów w firmy start-upowe działające w takich 
obszarach, jak: IT, biotechnologia, opieka medyczna, energia ekolo-
giczna czy też FinTech. Wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną 
w zakresie rozwoju przedsięwzięć, spółka pomaga tworzyć innowacje 
na bazie współpracy między korporacjami biznesowymi i start-upami, 
a także promuje rozwój kluczowych gałęzi przemysłu XXI wieku.
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Przed imprezą w Chorzowie zawod-
nicy  Subaru plasowali się na piątym 
miejscu w klasyfikacji generalnej 

mistrzostw i przewodzili w klasie Open N. 
Po przedstartowych testach nastroje 
w zespole były bardzo pozytywne.

Marcin Słobodzian: Nasze starty w tym 
roku układają się naprawdę dobrze. Pewnie 
prowadzimy w klasie Open N i dążymy do 
założonego celu, czyli pierwszego miejsca 

na koniec sezonu. Przed nami jeszcze kilka 
trudnych rajdów – w tym dwa podwójnie 
punktowane, więc jeszcze wszystko może 
się wydarzyć. Trasy w rejonie Rajdu Śląska 
zawsze mi się podobały i dobrze się na nich 
czuję. Na pierwszy rzut oka w większo-
ści mogą się wydać średnio wymagające, 
ale trzeba się naprawdę postarać, żeby urwać 
decydujące ułamki sekund i złapać dobry 
rytm jazdy. Założenia na rajd mamy takie 

jak na każdy inny w tym sezonie – jedziemy 
swoje i staramy się utrzymać dobre tempo 
aż do mety. Coraz pewniej czuję się w  Subaru 
i najważniejsze teraz to ustrzec się zbytniego 
przesadzania, które może doprowadzić do 
problemów na oesach. Musimy przyśpieszać, 
ale ciągle w pełnej kontroli. Myślę, że Rajd 
Śląska i jego trasy są bardzo przyjemne do 
oglądania dla kibiców i na tych terenach 
zawsze można liczyć na ich dużą ilość.

RAJDY tekst: MICHAŁ JACKIEWICZ/SPRT

Rajd Śląska: półmetek RSMP
i wygrana w Open N
Po dwóch dniach rywalizacji na trasach odcinków specjalnych usytuowanych na Górnym Śląsku 
załoga  Subaru Poland Rally Team wygrała ponownie w klasie Open N i umocniła się na pozycji 
liderów w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski.
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Grzegorz Dachowski: W jeździe 
Marcina widać progres. Zapewne wynika 
to z wielu czynników, takich jak ciągłe 
doskonalenie setupu czy praca z Wojt-
kiem Chuchałą. Swoją cegiełkę dokładają 
również mechanicy, którzy co rundę 
poprawiają nam nieco samochód i staje 
się on odrobinę szybszy. Samo zgranie 
nas jako załogi po tych trzech startach 
jest też na pewno lepsze. Mimo że teo-
retycznie jesteśmy prawie na półmetku 
zmagań, to tak naprawdę jeszcze daleka 
droga do końca sezonu. Przed nami cztery 
rajdy, w tym dwa szutrowe. Rajd Śląska 

to pierwszy tak naprawdę w tym roku 
rajd jednodniowy wg założeń nowego 
regulaminu. Oprócz dwóch odcinków 
miejskich w piątek (których absolutnie 
nie można lekceważyć), mamy jeden 
dzień ścigania na trzech różnych od-
cinkach. W tej sytuacji każdy z nich 
jest tak samo ważny, na każdym moż-
na wiele stracić popełniając błąd.

Impreza rozpoczęła się od ofi-
cjalnego startu na Stadionie Śląskim 
w Chorzowie w piątek 29 czerwca. 
Po ceremonii otwarcia odbył się prolog 
ulicami Mikołowa. O 20:00 zaplanowano 

nocny oes na Stadionie Śląskim, który 
zakończył pierwszy dzień rywalizacji. 
W sobotę rozegrano siedem odcinków 
specjalnych (Suszec, Bzie i Chybie).

To już trzecie zwycięstwo załogi 
 Subaru podczas tegorocznych startów. 
Marcin Słobodzian i Grzegorz Dachowski 
w  Subaru Imprezie WRX STI od początku 
rajdu z dużą konsekwencją realizowali 
przyjętą strategię i wygrywali regular-
nie odcinki specjalne w klasie Open N, 
plasując się także w czołówce klasyfikacji 
generalnej. Przed nimi w tabeli wyników 
znajdowały się jedynie załogi startujące 

szybszymi autami R5. Na mecie odebrali 
także puchar za najlepszy wynik w Raj-
dzie Śląska dla zespołu producenckiego.

Marcin Słobodzian: Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z naszego występu na Rajdzie 
Śląska. Kolejny raz osiągnęliśmy bardzo do-
bry wynik i zwyciężyliśmy w klasie Open N. 
Co najważniejsze, nasze tempo jazdy jest 
cały czas bardzo dobre. Już na początku 
rajdu odskoczyliśmy rywalom w klasie 
i nie oddaliśmy prowadzenia aż do mety, 
wygrywając wszystkie odcinki specjalne 
i powiększając swoją przewagę. Chciałbym 
podziękować partnerom zespołu, firmom: 

Keratronik, Eneos, BZ WBK Leasing Grupa 
Santander, Szkoła Jazdy  Subaru, Rodax 
Budownictwo oraz Pirelli, bo to dzięki nim 
możemy wciąż się rozwijać i realizować 
swój plan startów w tym sezonie. Cały czas 
mamy w głowie nasz cel nadrzędny: 
zwycięstwo na koniec roku i tytuł mi-
strzów Polski. I do tego będziemy dążyć.

Grzegorz Dachowski: Pogoda podczas 
drugiego dnia Rajdu Śląska bardzo nam 
odpowiadała. Nasze turbodoładowane 
 Subaru też lubi nawdychać się zimnego 
powietrza, bo taka jest specyfika aut tego 
typu, że pomaga im to podczas rajdowej 

jazdy. Każdy z odcinków sobotniego etapu 
był zupełnie inny. Inna konfiguracja, inna 
nawierzchnia. Niektóre z nich bardziej nam 
pasowały, inne mniej, co pewnie było widać 
po uzyskiwanych czasach, ale generalnie 
jesteśmy bardzo zadowoleni z tego występu. 
Tempo jazdy, które sobie narzuciliśmy, 
było utrzymywane. Samochód bardzo 
dobrze się sprawował podczas całego rajdu, 
a nastawy zawieszenia działały bezbłędnie.

Rajd Śląska był czwartą eliminacją 
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski. Kolejną rundę serialu zaplanowa-
no na początek sierpnia w Rzeszowie. 
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ROZMOWY rozmawiał: JACEK PIEŚNIEWSKI
zdjęcia: JAN CETERA

Tym, którzy patrzą stereotypowo, 
tylko przez pryzmat rekreacyj-
nego, amatorskiego wędkarstwa 

spławikowego, trudno będzie uwierzyć, 
że to, co wielu uważa za hobby, uprawiane 
wyczynowo może dostarczać emocji 
konkurujących ze sportem motocy-
klowym. Wystarczy jednak posłuchać 
Sebastiana Mazura, by zmienić zdanie.

Jacek Pieśniewski: Co skłoniło Pana 
do tego, by potraktować wędkarstwo 
jak sport, wyczynowo, choć dla wielu 
z tych, którzy nie są w temacie, brzmi 
to zapewne dość zaskakująco?

Sebastian Mazur: Kiedyś, przez 
5–6 lat, moją pasją były motocykle. 

Całą grupą na Politechnice Wrocław-
skiej przygotowywaliśmy się do startu 
w wyścigach. W końcu jednak dosze-
dłem do wniosku, że nie jestem w stanie 
poświęcić się temu w takim stopniu 
i przygotować na takim poziomie, 
żeby zaryzykować własnym zdro-
wiem. Ale duch rywalizacji pozostał.

Byłem czynnym, aktywnym węd-
karzem, ale nie wyczynowym. Pewne-
go razu zostałem jednak wypchnięty 
na zawody wędkarskie. Brakowało 
czwartego zawodnika do reprezentacji 
Sławy na Grand Prix. „Pech” chciał, 
że je wygrałem – zajmując dwa razy 
pierwsze miejsce. Stwierdziłem, że to 
musiał być przypadek, bo przecież 

jestem za cienki. Pojechałem więc 
na kolejne zawody, żeby sobie udowod-
nić, że się do tego nie nadaję, i byłem… 
trzeci. Znów mnie to frustrowało 
i wydawało się niemożliwe. I tak to 
sobie zacząłem udowadniać, że wcią-
gnąłem się w ten sport i wędkarstwo 
ostatecznie wygrało z innymi pasjami.

Zacząłem startować w lidze okrę-
gowej, w pucharach Polski, Grand Prix 
Polski, najpierw w pojedynczych zawo-
dach, potem w całym cyklu. Na wyższy 
poziom wchodziłem, gdy wygrałem 
na niższym. Startuję od 18 lat. Dziewięć 
razy wygrałem roczny cykl Grand Prix 
Polski. Są zawodnicy, którzy mają po 
3–4 takie zwycięstwa. Dochodzą inne 

Spinningowy mistrz Polski, wielokrotny zdobywca Grand Prix, mistrz świata. Myślał o tym, by 
zostać ichtiologiem, lecz poszedł na Politechnikę Wrocławską, żeby pracą zawodową nie zabić 
pasji wędkarskiej. Chciał ścigać się na motocyklach, lecz gdy zobaczył, jak kosztowny to sport, 
wybrał wyczynowe uprawianie wędkarstwa. W spinningu Sebastian Mazur od lat dominuje 
w krajowych rozgrywkach, sięgał po tytuły mistrzostw świata. W realizacji wędkarskiej pasji 
bardzo pomocny okazał się Subaru Forester.

To lepsze niż najlepszy film 
przyrodniczy! – rozmowa 
z Sebastianem Mazurem



ryby o wielkości 30–35 centymetrów, nagle 
przestały one reagować na przynęty. Woda 
opadła, mocno się przeczyściła i ryby 
pouciekały, pochowały się. Podejrzewa-
łem, że tam są małe, rodzime pstrągi, 
kryjące się wśród kamieni. I faktycznie 
były. Ale to ryby od 5 do 7 centyme-
trów. Takiego małego „dzikuska” nie 
da się złowić tym samym zestawem co 
ryby 30-centymetrowe. Tu pół grama to 
ogromna różnica w prowadzeniu przynęty, 
by zachowywała się w sposób natural-
ny i ryba też naturalnie zareagowała.

Raz bardzo skuteczne jest łowienie 
na delikatne, krótkie wędzisko, np. 1,8 m, 
które w przypadku wyczynowej konstrukcji 
może zejść nawet poniżej 40 gram, w rękach 
niemal niewyczuwalne, bo łapiemy małe 
pstrągi, a innym razem, np. na szczupaki, 
potrzebne będą cięższe wędki i ciężkie 
przynęty – dziesięciogramowe i stugramo-
we, bo i takie są. Doświadczenie, obłowienie 
się sprzętem, jest niezbędne w przygotowa-
niach do wyczynu na wysokim poziomie.

Ja jestem bardzo aktywnym, ra-
czej agresywnym łowcą. Lubię mocną 

prowokację przynętą, ale potrafię też łowić 
całkowicie nieruchomymi przynętami, 
które zachowują się w sposób natural-
ny. Wędka ma mi nie przeszkadzać.

J.P.: Sprzęt, wyjazdy po kraju 
i za granicę – logistyka musi być 
dobrze przygotowana…

S.M.: Samo wędkowanie to mała część 
wszystkich działań. W sezonie pokonuję 
tysiące kilometrów. Jest sprzęt, łódka 
na przyczepie. Samochód musi odpo-
wiadać na bardzo specyficzne potrzeby. 

stopnie podium. Łącznie stawałem na 
nim ponad sto razy. Do tego dwa tytuły 
mistrza Polski, sześć medali mistrzostw 
świata (w tym roku brązowy indy-
widualnie, a z drużyną na czwartym 
miejscu). Statystycznie wydaje się mało 
prawdopodobne, żeby mieć taką passę…

Od dwóch lat jestem trenerem kadry 
Polskiego Związku Wędkarskiego, 
więc udzielam się też organizacyjnie. 
Bagaż doświadczeń jest już przeogrom-
ny, a sukcesy trudno wymienić.

J.P.: Czy spinning jest najbardziej 
wymagającą dyscypliną wędkarską?

S.M.: Jest wiele dyscyplin: łowienie 
na spławik, na spinning – tak jak ja to 
robię, jest łowienie na morzu, z gruntu, 
z łódek. Jeśli chodzi o spinning brzego-
wy, w którym się specjalizuję, to jedyna 
dyscyplina, przy której trzeba mieć na-
prawdę dobrą kondycję fizyczną. W ciągu 
45 minut trzeba móc się przemieszczać 
nad rzeką, po prostu ją przebiec. Po 
kamieniach, trawie, gałęziach, w nurcie 
rzeki – nie jest łatwo. Następnego dnia 
po mistrzostwach świata trudno wstać 
z łóżka – tak bolą nogi. Niekiedy łowimy 
w kucki. Przy każdej złowionej rybie 
trzeba przykucnąć lub się pochylić. Tylko 
zawodnik wie, jak obciążone są nogi. 
Rower, bieganie i tym podobne aktywno-
ści muszą być na porządku dziennym.

J.P.: W czym się mierzy sukces: 
to kwestia gatunku, wielkości 
czy liczby złowionych ryb?

S.M.: W spinningu są dwie punk-
tacje. Jeśli łowimy z brzegu, to na mi-
strzostwach świata za jedną rybę jest 
jeden punkt. I ta jedna ryba to może 
być zwycięstwo lub porażka. Wystarczy, 
że się odhaczy, nie uda się jej wyholować, 
albo po prostu nie złowi (wyholowanie – 
jest to wędkarskie potoczne określenie 
momentu od zacięcia ryby na haczyk 
do wprowadzenia do podbieraka; to 
przyciąganie do siebie np. za pomocą 
kołowrotka – przyp. red.). Stąd niebywałe 
emocje podczas zawodów. Drugi system 
punktacji jest stosowany w połowach 
z łodzi. Ryby są mierzone i punkty 
są przyznawane za wielkość powyżej 
pewnego progu dla danego gatunku.

J.P.: Jakie umiejętności są 
potrzebne, by odnieść sukces?

S.M.: Kluczowe znaczenie ma 
doskonalenie się, perfekcjonizm w po-
znaniu wody, przyrody, zachowania się 
poszczególnych gatunków ryb w zależ-
ności od pory roku, pogody, wiatru. Do 
tego dochodzi przygotowanie sprzętu, 
taktyka w danym dniu, umiejętność 
podejmowania decyzji. Na bardzo 
poważnych zawodach, np. mistrzostwach 
Polski czy końcowych edycjach Grand 
Prix Polski, kiedy decydują się miejsca 
w kadrze, trzeba umieć zapanować nad 
emocjami. O mistrzostwach świata 
w ogóle nie wspominam, bo tam one są 
na poziomie trudnym do wyobrażenia.

W mistrzostwach świata rywalizacja 
trwa w ciągu jednego dnia w czterech 
turach po 45 minut. Jest bardzo mało 
czasu, a łowimy na rzece, której sektor 
ma 800 metrów. Sukces może zależeć 
od umiejętności wyboru miejsca, w któ-
rym rozpoczynam tę turę, ewentualnej 
decyzji o jego zmianie oraz wyczucia, 
jak się ryby zachowują. 800 metrów to 
nie jest mało. Jeśli pokona się ten dystans 
tam i z powrotem, łowiąc, w emocjach, 
to dzieją się rzeczy, które trudno sobie 
wyobrazić. To niesamowite, jeśli muszę 
przerzucić rzekę szerokości 30 metrów, 
pod krzak, który wisi nad wodą, bo tylko 
tak mogę złapać rybę, która się tam chowa.

J.P.: Co w tym sporcie jest naj-
większym wyzwaniem?

S.M.: Czas spędzony na przygotowanie 
do zawodów, na zawodach, na dojaz-
dy i powroty, często w nocy. Potrzeba 
jednego dnia regeneracji po zawodach, 
żeby w ogóle wrócić do równowagi. 
W ciągu roku to są miesiące poświę-
cone tylko na realizację tych celów.

Mistrzostwo nie składa się z jedne-
go sukcesu, tylko z dobrego ułożenia 
detali. Tu wpływ ma przyroda, pogo-
da – wszystko. Każdy element wnosi 
swój wkład do zwycięstwa i trzeba to 
umieć zebrać. Codziennie jest inny wiatr, 
inna przezroczystość wody, jej tempe-
ratura, kolor, inaczej się ryby ustawiają. 
To wszystko zmienia się w ciągu dnia. 
Nigdy nie jest tak samo. To jest nie-
kończące się poznawanie przyrody.

J.P.: Jaką rolę odgrywa przy-
gotowanie sprzętu?

S.M.: W kontekście mistrzostw świata, 
jeżeli łowię na rzece pstrągowej, to stosuję 
nawet przynęty, które ważą do pół grama. 
W jaki sposób tę przynętę rzucić i popro-
wadzić, wyholować rybę? Cały zestaw 
musi być dograny do miejsca, w którym 
łowimy, wody – wolniejszej, szybszej, 
bardzo szybkiej, jak w górskim strumie-
niu, do małych, średnich czy dużych ryb: 
od kołowrotka, wędki, żyłki do przynęty. 
Gdy na zawodach w Rumunii łowiliśmy 
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wertepach, że nic się tam nie dzieje, 
powiedziałem: to jest to! A kiedy dostałem 
dobre warunki finansowania, stwierdzi-
łem, że nie ma się co dłużej zastanawiać.

Zależało mi na wersji benzynowej. 
Samochód nie ma problemu z rusza-
niem z miejsca, z ciągnięciem przyczepy. 

Wyjeżdżałem już z najróżniejszych 
miejsc: po luźnym piasku jak na pla-
ży, na którym miałem przypiętą łódkę 
z silnikiem (a to też waży), po glinie, 
trawie, liściach. Nawet wyciągałem 
z błota samochód terenowy, który 
nie mógł sobie poradzić z łódką.

Jestem w stanie pokonywać długie 
dystanse. Jak na relatywnie nieduży 
samochód, przestrzeń w środku jest 
bardzo duża. Na co dzień również się 
świetnie sprawuje, bo korzystam także 
z przyczepy towarowej. W najmniej-
szym stopniu nadaje się do jeżdżenia 

Łódkę  trzeba zwodować i wyciągnąć, 
a to w Polsce nie jest tak dobrze zor-
ganizowane jak w wielu innych kra-
jach. Potrzebuję pojazdu, który by mi 
to wszystko ułatwił. I tak zaczęła się 
moja przygoda z marką  Subaru.

Jej początek był trochę traumatycz-
ny. Już wcześniej zauważyłem, że wielu 
zawodników porusza się starszymi 
modelami Forestera. Błoto, jazda po 
wałach, wyjazd z trudnego terenu, 
ciągnięcie łódki itd. – znakomicie sobie 
z tym radzili. Rozmawiałem z paroma 
osobami i coraz częściej spoglądałem 
na napęd na cztery koła. Wtedy jeździłem 
innym samochodem, który jakoś sobie 
radził, ale z wyciągnięciem łódki miał już 
problem. Przygodę z tym autem zakoń-
czyłem niezbyt szczęśliwie. Dwa lata temu 
w drodze na zawody mieliśmy wypadek. 
Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale musia-
łem podjąć decyzję o zakupie nowego auta.

Jeździłem po salonach, rozmawia-
łem z wieloma osobami, szukałem ofert, 
możliwości finansowania, bo prowadzę 
działalność gospodarczą, i dla mnie to było 
ważne. Tak wpadłem w sidła Forestera 
w wersji 2. 0 XT. Miałem możliwość prze-
jechać się nim i urzekło mnie wiele rzeczy.

J.P.: Na przykład?
S.M.: Przede wszystkim możliwość 

poruszania się w naprawdę ciężkim 
terenie z bardzo małą prędkością. Na te-
stach próbowałem podjazdów o różnej 
konfiguracji, niekoniecznie stromych, 
ale takich, gdzie osie miały duże wykrzy-
żowanie. Nawet wtedy, gdy symulowałem 
wyciąganie przyczepy, można było się 
poruszać z małą prędkością, mimo że nie 
ma reduktora. Już wiedziałem, że to 
jest właśnie ten problem, który najczę-
ściej mam w trakcie wyciągania łódki. 
Skuteczność napędu – to była pierwsza 
rzecz, na którą zwróciłem uwagę.

Druga rzecz – to był jedyny samochód, 
do którego wsiadłem i w którym poczu-
łem, że jest skrojony w specyficzny spo-
sób, że mi odpowiada. Przedni słupek jest 
w odpowiedniej odległości, dzięki czemu 
bardzo dużo widzę, z wysoka i dookoła, 
więc mam lepszą możliwość wyprze-
dzania. Od razu czułem się komfortowo, 
co po niedawnym wypadku było dla 

mnie bardzo ważne. Czułem wyjątkowy 
spokój i pewność. Potrzebowałem tego.

Tym, co ostatecznie przeważyło, była 
przejażdżka na tylnym siedzeniu. Kiedyś 
przejechałem się innym SUV-em z tyłu 
i nie było to przyjemne. Na bruku, kostce 
czy nierównym asfalcie nie było komfortu 

podróżowania. A mam dwójkę dzieci. 
Kiedy wsiadłem do Forestera, przekona-
łem się, jak specyficznie jest skonfiguro-
wane zawieszenie. Karoseria, owszem, 
na dużych nierównościach musi dać znać, 
że się przechyla, ale kiedy zobaczyłem, jak 
dzieci z tyłu siedzą, kiedy jadę po różnych 
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co się bać hamowania. Wręcz jesteś 
bezpieczniejszy. To mnie zaskoczyło.

Po paru tysiącach kilometrów mogę po-
wiedzieć, że nie miałem żadnego odczucia, 
iż coś się dzieje z samochodem, gdy ciągnę 
przyczepę, czy to na nierównościach, czy 
przy hamowaniu, wyprzedzaniu albo 
wymijaniu się z TIR-em, gdy występuje 
podmuch powietrza. A wcześniej taki po-
dmuch potrafił zaskoczyć. Czuje się równe 
obciążenie kół – dobry rozkład masy auta.

J.P.: Jak w różnorodnych warunkach, 
w których używa Pan samochodu, 
sprawuje się przekładnia CVT?

S.M.: Trzeba się do niej przyzwyczaić – 
jest bardzo specyficzna. Ale jeśli jeździmy 
spokojnie, to płynność jej pracy i spokój to 
doprawdy rewelacja. Jeśli trzeba zdecydo-
wanie przyspieszyć, to ona musi chwilę 
pomyśleć, ale też daje radę dynamicznie 
pojechać. A choć samochód potrafi się na-
prawdę nieźle zbierać powyżej 100 km/h, 
to tego nie czuć. Fenomen. Bo w kon-
wencjonalnych skrzyniach czuć każde 
dynamiczne przyspieszenie. Tu komputer 
tak wszystkim steruje, że przyspieszenie 
jest płynne, a jednocześnie maksymalnie 
skuteczne. To występuje tylko w wersji XT.

J.P.: Jakie elementy wyposażenia 
okazały się najbardziej przydatne?

S.M.: Jestem urzeczony LED-owym 
oświetleniem przednim. Niemal codzien-
nie mogę docenić tę cechę. Droga przed 
autem jest bardzo specyficznie oświetlo-
na. Nie tak, jak zwykle, że bezpośrednio 
przed autem droga jest bardzo mocno 
oświetlona, a czym dalej, tym słabiej, lecz 
na dystansie 40 metrów jest tak samo jak 
przed maską. Efekt – nie ma olśnienia, 
np. przez odbicie od mokrej nawierzchni, 
a zasięg świateł mijania na poboczu to 
dobre sto metrów. To nieraz mi pomogło 
zareagować dużo, dużo wcześniej, niż gdy-
bym korzystał z tradycyjnego oświetlenia. 
Doświetlenie prawej strony jest znakomite. 
A znaki są podświetlane z odległości – 
moim zdaniem – nawet 500 metrów.

Już miałem hamowania awaryjne, 
nawet z przyczepą, kiedy się prze-
straszyłem, bo w polu widzenia nagle 
dostrzegłem cztery kopytka na drodze. 
Ale okazywało się, że wyhamowywałem 

z kilkudziesięciometrowym zapasem. 
Koziołek tylko głowę obrócił… Specyficz-
ne i bardzo ciekawe doświadczenie, które 
pozwala mi spokojniej wracać z zawodów 
w nocy. Bo wcześniej miałem z tym kłopot. 
Gdy wracamy z zawodów po 2–3 dniach, 
nocna jazda już mnie nie męczy.

J.P.: Czy potrzebował Pan zamówić 
dodatkowe wyposażenie – oczywi-
ście poza hakiem holowniczym?

S.M.: Zamówiłem bagażnik dachowy. 
Jeśli jadą 3–4 osoby i jest dużo bagażu, 
gdy jedzie się zestawem, można do niego 
schować sprzęt, a to są tuby o długości 
2 metrów czy podbieraki. Na pew-
no lepiej przewozić takie przedmioty 
w bagażniku dachowym niż w środ-
ku. Więcej niczego nie potrzebuję.

Bardzo miło słucha się muzyki. Nie 
słucham radia, tylko płyt CD. Mamy cały 
repertuar. To też był argument, dlaczego 
wybrać Forestera XT. Mój syn jest absol-
wentem szkoły muzycznej I stopnia. Słucha 
muzyki namiętnie, także w samochodzie. 
A w Foresterze, dzięki pracy silnika i skrzy-
ni CVT, możliwości są naprawdę duże. 
Na autostradach do 130 km/h w tym sa-
mochodzie jest bardzo cicho. Tylko to musi 
być muzyka odtwarzana z płyty. Poszcze-
gólne pasma są dobrze zrównoważone.

J.P.: Podróżuje Pan po Polsce, biorąc 
udział w zawodach wędkarskich 
w różnych regionach. Jak ocenia 
Pan czystość naszych wód? Czy ich 
stan i zarybienie poprawiają się?

S.M.: Na pewno jest większa świa-
domość, że musimy dbać o środowisko, 
bo samo o siebie nie zadba. Jeśli chodzi 
o wędkarstwo, jesteśmy w stanie praktycz-
nie wyłowić ryby całkowicie, jest tak dużo 
wędkarzy i tak dobry sprzęt. Znam nawet 
takie miejsce, gdzie ryby zostały wyłowio-
ne. Dziś gospodarze wód muszą myśleć 
o metodach dbania o to, by były one 
zawsze wspaniałe i żywe. Chodzi o czy-
stość, ale także o równowagę biologiczną. 
Zagrożeniem może być nie tylko gospo-
darka rybacka, i nie tylko wędkarstwo.

Przykładem dobrej równowagi jest 
Jezioro Sławskie. Kiedyś było uważane 
za jeden z najbrudniejszych zbiorników. 
Latem zakwity glonów obejmowały 

ogromne powierzchnie, na wodzie gro-
madziła się piana, nie było przejrzystości. 
Było wiele pomysłów, jak je oczyścić, 
włącznie z użyciem chemii. I na całe szczę-
ście żadne z tych rozwiązań nie zostało 
zrealizowane. Jezioro samo sobie poradziło, 
ale… Wody spuszczane z oczyszczalni 
miejskiej, która przyjmuje nie tylko ścieki 
komunalne, lecz i z zakładów przemysłu 
mięsnego, czyli bardziej obciążone, kiedyś 
kanałkiem i rzeczką Czernicą trafiały 
bezpośrednio do jeziora razem z całym 
biogenem, który potem sprzyjał zakwitom 
glonów. W pierwszym roku, kiedy te wody 
nie zostały wylane do rzeczki, lecz na pola 
irygacyjne, skąd przez przesączanie docho-
dzą do jeziora tą samą rzeką, zakwitła tylko 
połowa jego powierzchni i to był ostatni 
taki przypadek. Teraz zdarzają się lokalne, 
minimalne zakwity, na które nawet nie 
zwraca się uwagi, ale generalnie ten pro-
blem został rozwiązany. Cała fizykochemia 
jeziora zmieniła się w zasadzie w ciągu jed-
nego roku. Wystarczyło nie dostarczać wód 
zawierających dużo cząstek organicznych. 
Od tamtego czasu minęło 7–8 lat. Bardzo 
mocno rozwinęła się roślinność podwod-
na – moczarki, rdestnice. Latem przej-
rzystość wody dochodzi do 1,5 metra (to 
nieźle jak na nasze warunki), a w okresie 
zimowym – do ponad 5 metrów. Jezioro 
bardzo mocno się oczyściło, co świetnie 
wpłynęło na rozwój turystyki. Teraz jest 
przykładem dobrej gospodarki. Podobne 
rzeczy widzę na innych wodach w Polsce.

Jest jeszcze jedna sprawa, dotycząca 
równowagi, która w Polsce zaczyna odgry-
wać rolę. To temat kormoranów. Na Jezio-
rze Sławskim jest ich ok. 400. Gdy zaczynają 
stadnie żerować, widać, co wyprawiają. 
Jesienią, gdy przezroczystość wody jest 
duża, ryby mają problem, by się ukryć i nie 
paść ofiarą tych ptaków. W listopadzie 
nie ma już wędkarzy, więc przed ptakami 
chowają się nawet w trzcinach. Tu wracamy 
do tematu równowagi. Nie może być tak, 
że jest najazd kilku tysięcy kormoranów, 
z których każdy potrafi zjeść do pół kilo 
ryb dziennie. Przeliczmy to przez liczbę 
ptaków i dni – to kilkanaście ton ryb! Kie-
dyś nie było kormoranów. Potem cieszyli-
śmy się, że się pojawiły, a dziś powinniśmy 
pomyśleć o tym, jak zapewnić równowagę. 
Bo za chwilę będzie kolejny problem.

„dookoła komina” – w codziennych 
sprawach na bardzo krótkich dystan-
sach, do sklepu, z dziećmi do szkoły, 
przedszkola itd. Szkoda go, dusi się 
w mieście. Potrzebuje przestrzeni, 
kilometrów – wtedy rozwija skrzydła.

Bardzo dobre są siedzenia. Fotele 
nie nadają się do jazdy dynamicznej, 
bo nie mają mocnego podparcia bocz-
nego, ale nie jest to też samochód, który 
służyłby do upajania się nim na zakrę-
tach. Za to w dłuższej podróży fotele 
sprawdzają się znakomicie. Nigdy nie 
wyszedłem z auta z bolącymi nogami 
czy plecami. Można się do nich do-
pasować i jechać tysiące kilometrów. 
To też inni użytkownicy zauważają.

Inna rzecz, która mnie urzeka, to nie-
prawdopodobna informacja na kierowni-
cy o zachowaniu każdego koła. Jeśli które-
kolwiek chwyci aquaplaning, to od razu 
wiem, które. Tak samo, jeśli jest piasek 
na zakręcie i wystąpi minimalny uślizg.

Wielu osobom mówię: „najpierw idź 
do salonu i przejedź się, potem poroz-
mawiamy”. Jeśli czujesz, to zrozumiesz, 
zauważysz różnice. Inaczej nie ma zna-
czenia, jakie auto będziesz mieć, jak ono 
jedzie, przyspiesza, zachowuje się na doj-
ściu do zakrętu. W  Subaru widać, że na to 
jest większy nacisk niż na inne sprawy.

J.P.: Jak Forester radzi sobie 
z ciągnięciem przyczepy?

S.M.: Na początku, gdy chciałem 
poznać ten samochód, próbowałem go 
wytrącić z równowagi i okazało się to bar-
dzo trudne. Potem miałem przyjemność 
odbyć kurs doskonalenia techniki jazdy – 
oczywiście bez przyczepy – na torze pod 
Łodzią. Kurs jest darmowy, finansuje go 
 Subaru. Na śliskich zakrętach udawało 
mi się uzyskać zarówno podsterowność, 
jak i nadsterowność, zależnie od tego, jak 
się zacisnęło zakręt. Świadczy to o bardzo 
neutralnej charakterystyce prowadze-
nia Forestera. Mimo to warto pojechać 
na szkolenie. Zwłaszcza w dobie rozbu-
dowanych, elektronicznych systemów 
bezpieczeństwa, gdyż można być zasko-
czonym ich działaniem. Wyobraźmy 
sobie: ślisko i zakręt. Hamowanie? Kiedyś 
skończyłoby się źle. Samochód na pewno 
straciłby przyczepność, teraz – nie ma 
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J.P.: Wkroczyliśmy na poważniejszy 
temat – ekologii. Czy wędkarstwo – 
sportowe lub rekreacyjne – Pana 
zdaniem ma z nią po drodze?

S.M.: Sport, wędkowanie – to wszyst-
ko właśnie uczy kultury bycia nad wodą, 
poszanowania i rozumienia przyrody, 
bycia w środowisku. Wyrazem tego jest 
choćby to, że generalnie dbamy, żeby ryba 
w dobrej kondycji wróciła do wody. Jeśli jej 
się coś stanie, nie jest zaliczana do wyniku. 
W brzegowym spinningu praktycznie jej 
nie dotykamy. Odczepiamy przez siatkę 
i ryba musi wręcz wypłynąć z podbieraka. 
W przypadku łowienia z łódek przetrzy-
mujemy ryby w specjalnych bakistach 
z natlenianiem, z przepływem wody, gdyż 
zanim podpłynie sędzia, żeby zanotować 
połów, upływa kilka minut. Po zmierze-
niu ryby niezwłocznie są wypuszczane.

Pomagamy w zarybianiu, reaguje-
my, jeśli coś niewłaściwego się dzieje. 
Zaszczepić tę wrażliwość młodym 
adeptom wędkarstwa. Tak wyznacza-
my trendy kultury bycia nad wodą.

Mieszkam w specyficznym miejscu – 
Jezioro Sławskie ma 10 km długości, 
ponad 20 km linii brzegowej, piękne 
wyspy, 800 ha powierzchni, bardzo duże 
urozmaicenie. Z racji tego, że mamy 
dobrego gospodarza, który mocno 
inwestuje, żeby nie tylko turystycznie, 
ale i wędkarsko, to jezioro się rozwija-
ło, dużo rozmawiamy o tym, co robić. 
Pomagamy w zarybieniach, budujemy 
krześliska dla ryb, kontrolujemy wodę, 
sygnalizujemy o problemach, jeśli się 
pojawiają. Bierzemy udział w akcjach 
czyszczenia linii brzegowej. To jest perełka 
ziem zachodnich. Serdecznie zapraszam, 
by przekonać się, jak żeglarsko, wędkar-
sko i turystycznie to jezioro wygląda.

J.P.: Mówi Pan tyle o przyrodzie, 
a z wykształceniem nie ma to nic wspól-
nego. Musiał Pan wykonać dużo pracy, 
by wejść w świat odległy od tego, do 
czego przygotowały Pana studia…

S.M.: Chciałem być ichtiolo-
giem… Ale zdecydowałem, że nie 

będę zawodowej pracy mieszał z pasją. 
Bałem się, że praca tę pasję zabije. Już 
byłem bliski decyzji, ale jednak po-
stanowiłem inaczej. Starty przez tyle 
lat i poznawanie tego, co się w przy-
rodzie dzieje, zbudowało tę wiedzę.

J.P.: Gdyby miał Pan przekonać 
sceptyka, jakich argumentów by 
Pan użył, by pokazać istotę emocji 
związanych z wędkarstwem?

S.M.: Samo wędkarstwo, czy sportowe, 
czy rekreacyjne, ma jedną wspólną cechę: 
obcowanie z przyrodą. To sposób, żeby 
znaleźć odskocznię od życia codziennego, 
naładować akumulator. Jestem przeko-
nany, że w tym hobby każdy jest w stanie 
znaleźć to coś. Może nawet nie trzeba 
wędkować, ale warto obserwować, co się 
zdarza w przyrodzie. To lepsze niż film 
na National Geographic! Zdarzało mi się 
przerwać zawody, żeby poobserwować 
jakiś spektakl wystawiany przez przyrodę. 
Potrafi to być aż tak pasjonujące! Byłoby 
co spisywać. A możemy to obserwować 

na co dzień. Wystarczy być nad wodą 
i obserwować ptaki, które wychodzą 
na łowy. Coś niesamowitego, jak przyroda 
wokół nas funkcjonuje. W codziennym 
zabieganiu to wszystko nam umyka. 
Od zwierzątek wielkości kilku milime-
trów do ryb mierzących po dwa metry.

Mamy nad jeziorem orła bielika – wiele 
razy obserwowałem, jak wykorzystuje 
kormorany, żeby zdobyć rybę. Czeka, 
aż kormoran ją złowi i dopiero go atakuje, 
żeby ten wypluł swoją zdobycz. Albo kanię 
rudą, która niedaleko nas gniazduje. Gdy 
wieje wschodni wiatr, potrafi godzinami 
zawisać w powietrzu nad naszym domem 
bez machnięcia skrzydłami. Samo łowie-
nie ryb jest małą cząstką wędkarstwa, 
a wędkarstwo to tylko malutka cząstka 
tej przyrody, która dookoła nas jest.

J.P.: Dziękuję za piękny wykład 
o przyrodzie i znakomite połączenie 
go z wnikliwą oceną cech  Subaru. 
Życzę wielu wspaniałych przeżyć 
i wędkarskich sukcesów!
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Nieco wcześniej na forum inter-
netowym  Subaru Import Polska 
otwarty został wątek zlotowy, 

w którym forumowicze wspólnie 
odliczali dni do rozpoczęcia imprezy, 
starzy bywalcy udzielali informacji 
plejadowym świeżynkom, typowano 
lokalizację zlotu oraz organizowano 
przedplejadową imprezę „wcześniaków”.

1 kwietnia w samo południe strona 
internetowa ruszyła i okazało się, że XV 
jubileuszowy Zlot odbędzie się w okoli-
cach Zawiercia. Fakt ten zszedł jednak 
w tym momencie na dalszy plan, bowiem 
ważniejsze było jak najszybsze wypełnie-
nie formularza zgłoszeniowego. Niestety 
pomimo szybkiej rejestracji okazało 
się, że w tym roku nie będzie dane nam 
nocowanie w Bazie Zlotu, gdyż Hotel 
Villa Verde, w którym miała się mieścić, 
nie dysponował taką liczbą pokoi, aby 
ugościć wszystkich uczestników. Nocleg 
znaleźliśmy więc na własną rękę w są-
siednim Ogrodzieńcu, a od bazy dzieliło 
nas kilkanaście minut jazdy. Po reje-
stracji nadszedł czas na zapoznanie się 
z czekającymi nas atrakcjami. Choć pięć 
lat wcześniej zlot odbywał się już w tej 
okolicy, tym razem mieliśmy poznać uroki 
Zagłębia i Górnego Śląska. Pozostało 
tylko uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać 
na święto Bożego Ciała – dzień, w którym 
tradycyjnie rozpoczynała się impreza.

Oczekiwanie w tym roku okazało się 
dość nerwowe, gdyż nasz Forek 3 tygodnie 
przed rozpoczęciem zlotu postanowił wy-
dmuchać uszczelkę pod głowicą i do końca 
nie byliśmy pewni udziału w imprezie. 
Zamiana na trasę szosową, na którą mo-
glibyśmy pojechać drugim samochodem, 
była już niestety niemożliwa. Z roku na rok 
bowiem zlot przyciąga coraz większą rze-
szę chętnych i nie było już wolnych miejsc 

na pozostałych trasach. Na szczęście nasz 
mechanik stanął na wysokości zadania 
i dwa dni przed rozpoczęciem zlotu ode-
braliśmy naprawiony samochód. Zmiana 
nastąpiła także na fotelu pilota. W tym 
roku zadebiutowała w tej roli nasza córka.

Ruszyliśmy więc środowym popołu-
dniem, by po niespełna godzinie jazdy 
zameldować się w Ogrodzieńcu i po 
pozostawieniu rzeczy w pensjonacie 
udaliśmy się do hotelu Zawiercie na jedną 
z imprez wcześniaków. Tym razem nie 
było możliwości zorganizowania wspólnej 
przedplejadowej imprezy w Bazie Zlotu, 
więc odbywały się one równolegle w Za-
wierciu i Orlim Gnieździe. Pod hotelem 
Zawiercie przywitała nas grupka młodych, 
zgrabnych dziewczyn w wieczorowych 
kreacjach. Szybko jednak okazało się, 
że to nie wymiana plejadowych pokoleń, 
a odbywający się w restauracji hotelowej 
komers gimnazjalistów. Nasza impreza 
mieściła się w chacie grillowej za hotelem. 
Na imprezie było mnóstwo znajomych 
i od razu zapanowała zlotowa atmos-
fera. Był nawet tort urodzinowy, gdyż 
w tym dniu jedna z uczestniczek świę-
towała swoje „osiemnaste” urodziny.

Następnego dnia zaraz po śniada-
niu udaliśmy się do bazy, aby dokonać 
formalności w Biurze Zlotu. Był to bardzo 
dobry pomysł, gdyż udało nam się uniknąć 
kolejki i rejestracja przebiegła bardzo 
sprawnie. Odebraliśmy naklejki z numera-
mi startowymi, koszulki, książkę drogową 
na pierwszy dzień trasy oraz plejadowe 
upominki zapakowane w bardzo prak-
tyczne i ekologiczne materiałowe torby 
zakupowe, oczywiście opatrzone logo 
 Subaru. Każda załoga otrzymała także 
tradycyjny gadżet, którym w tym roku była 
kamera umożliwiająca nagrywanie filmów 
o zasięgu 360 stopni. Prezent ucieszył nas 

szczególnie ze względu na zbliżającą się wa-
kacyjną wyprawę subariadową do Bułgarii. 
Kolejnym punktem programu było badanie 
techniczne naszego auta, które także prze-
biegło szybko i bezproblemowo. Po badaniu 
i naklejeniu numerów startowych Forek 
trafił na parking, a my udaliśmy się do 
plejadowego sklepiku, gdzie zakupiliśmy 
m.in. znaczki  Subaru Badge of Ownership 
oraz rocznicowe koszulki „ Subaru 60th”, 
w tym roku bowiem firma świętuje 
60. rocznicę produkcji samochodów. 
Dalszą część dnia spędziliśmy na kolejnych 
spotkaniach ze znajomymi, a następnie 
udaliśmy się na wycieczkę na Pustynię Błę-
dowską oraz na zamek w Ogrodzieńcu. Po 
drodze udało się nam nawet pokonać kilka 
kilometrów drogą szutrową, dzięki nawiga-
cji, która twierdziła, że jest to zwykła droga 
lokalna. Wieczorem ponownie wróciliśmy 
do bazy, by uczestniczyć w szkoleniu dla 
pilotów. Ojciec Dyrektor oraz Rafał Marton 
przestrzegali nas przed czekającymi nas 
trudami w terenie. Pilotów wystraszył 
nieco nowy opis trasy, bogato opatrzony 
francuskojęzycznymi skrótami, zgodnymi 
z wymogami FIA. Choć wyglądał on groź-
nie i bardzo profesjonalnie, na szczęście był 
tylko dodatkiem do znanego z poprzed-
nich zlotów ikonograficznego opisu trasy. 
Po odprawie wróciliśmy dość wcześnie do 
naszego pensjonatu, gdyż start trasy tere-
nowej miał rozpocząć się o godzinie 7:30.

Następnego ranka po bardzo wczesnym 
(także dla obsługi naszego pensjonatu) 
śniadaniu udaliśmy się do Bazy Zlo-
tu na start. Dokładnie o godzinie 8:04 
ruszyliśmy, według wskazówek książki 
drogowej, na około 40-kilometrowy odci-
nek dojazdowy do piaskowni w Bukownie, 
gdzie czekały na nas pierwsze próby spor-
towe. Trasa przebiegała w dużej mierze 
poza asfaltem, pięknymi leśnymi duktami, 

ZLOT PLEJAD tekst: PRZEMYSŁAW KACZMAREK

Trasa terenowa to oczko wyżej…
Po trzech latach startowania na trasie turystyczno-terenowej cała rodzina jednogłośnie 
stwierdziła, że w tym roku przechodzimy poziom wyżej i jedziemy „terenową”. Głównym 
powodem tej decyzji był niedosyt prób sportowych, jaki zawsze mieliśmy na trasie turystycznej. 
Z niecierpliwością czekaliśmy więc na 1 kwietnia, kiedy tradycyjnie rozpoczynały się zapisy 
na stronie internetowej zlotu.
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przez „eksponaty na gąsienicach”, które 
mijaliśmy po drodze. Teren przypomi-
nał nieco rzymski stadion. Próba była 
dość szybka, wymagała jednak od pilota 
wypatrywania poprzecznych zagłębień 
terenu, które skutecznie spowalniały auto 
i nadwyrężały zawieszenie. Na nawrocie 
udało się nawet, pomimo kontroli trakcji, 
wprowadzić auto w lekki drift. Tym ra-
zem również uzyskaliśmy czas „w środku 
stawki”, co niespecjalnie nas zasmuci-
ło. Żałowaliśmy tylko, że nie możemy 
zatrzymać się choćby na chwilę, by ogląd-
nąć z bliska stojące w parku czołgi, wozy 
bojowe i stare wojskowe ciężarówki.

Zamiast tego czekała na nas kolejna 
atrakcja – znajdująca się również w Zabrzu 
kopalnia „Guido”. Po dotarciu na miejsce 
musieliśmy uzbroić się w cierpliwość, gdyż 
zjazd do kopalni odbywał się w grupach 
liczących 24 osoby. Oczekiwanie na skom-

pletowanie grupy wykorzystaliśmy 
na odnalezienie odpowiedzi na kolejne 
pytania z karty zadań. Gdy grupa się 
zebrała, zjechaliśmy, wyposażeni w kaski 
ochronne, na głębokość 320 metrów. Przed 
rozpoczęciem zwiedzania czekał na nas 
obiad w górniczej stołówce. Następnie 
wyruszyliśmy w towarzystwie przewodni-
ka, emerytowanego górnika, w podróż „do 
wnętrza Ziemi”. Kopalnię Guido założył 
w 1855 roku hrabia Guido Henckel von 
Donnersmarck. Od początku istnienia 
kopalnia borykała się z problemami 
natury geologicznej oraz niezbyt dużymi 

pokładami węgla. Po drugiej wojnie świa-
towej zmieniono nazwę na Kopalnię Węgla 
Kamiennego Makoszowy, a w 1967 roku 
utworzono z niej Kopalnię Doświadczalną 
Węgla Kamiennego M-300 i na jej terenie 
testowano nowatorskie maszyny górnicze. 
W 1982 r. na poziomie 170 m utworzono 
Skansen Górniczy Guido, a w 2007 r. 
otwarto Muzeum Kopalni Guido, 
będące jedyną w Europie kopalnią węgla 
kamiennego udostępnioną dla zwiedza-
jących. W trakcie wycieczki przewodnik 
przekazał nam wiele ciekawych informacji 
dotyczących historii górnictwa na Śląsku 
i zwyczajów górników. Mieliśmy także 
okazję zobaczyć w ruchu różnego rodzaju 
kombajny górnicze, testowane niegdyś 
na terenie kopalni. Poznaliśmy też odro-
binę śląskiej gwary i śląskiego humoru. 
Na koniec zaliczyliśmy przejażdżkę kolej-
ką, służącą w kopalniach do przewożenia 

górników. Po wyjechaniu na powierzchnię 
pełni wrażeń udaliśmy się na kolejną 
próbę do Świętochłowic. Jadąc na hałdę 
Ajska, mogliśmy zobaczyć, jak prze-
obrażała się w czasie aglomeracja śląska, 
jak stare ceglane familoki „obudowane” 
zostały osiedlami bloków z wielkiej płyty 
i nowoczesnymi budynkami. Jednak po-
mimo upływu czasu przetrwały i na trwa-
łe wkomponowały się w krajobraz.

Na terenie hałdy Ajska znajduje się tor 
motocrossowy, na którym przygotowano 
dla nas kolejną próbę sportową. Bardzo 
przypadła mi ona do gustu, ponieważ była 
to próba „na zaliczenie”, gdzie nie liczył 
się czas, a precyzja i bezbłędne pokonanie 
trasy, bez pomocy z zewnątrz. Próba była 
długa i bardzo urozmaicona, były strome 
zjazdy i podjazdy, ciasne nawroty, kręte 
odcinki pośród drzew. Pogoda również 
dołożyła „trzy grosze”, ponieważ trochę 

popadało i zrobiło się ślisko. Po bezbłęd-
nym pokonaniu próby książka drogowa 
poprowadziła nas, tym razem także 
poza asfaltem, w okolicę Piekar Śląskich, 
gdzie czekał na nas kolejny sprawdzian 
w terenie. Była to także próba na zaliczenie 
i składała się ze stromego zjazdu po piasz-
czystym podłożu, po którym czekał na nas 
ciasny nawrót, który trzeba było wykonać 
„na raz”, a następnie do mety prowa-
dził stromy, także piaszczysty podjazd, 
dodatkowo utrudniony przez dwa ciasne 
zakręty. Nasz Forester poradził sobie i tym 
razem bez problemów z zaliczeniem próby 

drogami polnymi, łąkami oraz mocno 
kurzącymi się szutrówkami. Po dotarciu 
na pierwszy Punkt Kontroli Czasu (PKC) 
okazało się, że nie wszystkie ekipy pora-
dziły sobie bezbłędnie z nawigacją i przed 
nami brakowało kilku załóg. Na szczęście 
do wjazdu na PKC zostało nam kilka 
minut, w czasie których wcześniejsze 
załogi zdążyły dotrzeć i mogliśmy kolejno 
wjechać na próbę. Dwie próby przygoto-
wane w Bukownie okazały się bardzo wy-
magające dla Foresterów. Sypki piasek oraz 
stromy podjazd na początku pierwszej 
z nich sprawił, że wiele załóg wymagało 
pomocy „Bestii”, czyli Dyrekcyjnego Nis-
sana Patrola. Kluczem do pokonania trasy 
było jednostajne tempo i „trzymanie się” 
kolein. Niestety w przypadku uczestników 
terenowej termin „jednostajne tempo” jest 
rozumiany raczej jako „jednostajnie mak-
symalne tempo”, więc kilka ekip zaliczyło 

wyciąganie z piachu. To z kolei spowodo-
wało spore opóźnienie w programie pierw-
szego dnia. Poślizg czasowy oraz stopień 
trudności tych prób sprawiły, że wypadły 
one niestety z programu trasy turystyczno-
-terenowej. Nam udało się je pokonać bez 
większych problemów, za to z przeciętnym 
czasem. Nie przejmowaliśmy się tym 
jednak, gdyż zgodnie z hasłem naklejo-
nym na masce naszego Forka jechaliśmy 
#beznapinki. Kolejnym punktem na trasie 
był Nikiszowiec. Dojazdówka, mająca tym 
razem około 33 km, również wiodła w du-
żej mierze leśnymi ścieżkami i łąkami.

Nikiszowiec to powstałe w latach 
1908–1918 osiedle robotnicze dla gór-
ników pracujących w kopalni Giesche, 
należące wraz z osiedlem Giszowiec do 
obszaru dworskiego Gieschewald. Nazwa 
osiedla wywodzi się od nazwy szybu 
Nickischschacht. W 1924 roku zostało 
włączone do gminy Janów, po wojnie zaś 
do miasta Szopienice, by w 1960 roku stać 
się dzielnicą Katowic. Osiedle zachowane 
w praktycznie niezmienionej formie jest 
dziś perełką architektoniczną, ukazu-
je bowiem styl charakterystyczny dla 
górniczego Śląska z początków XX wieku. 

Uwagę zwraca niezwykły kunszt mu-
rarski. Kamienice robotnicze, po śląsku 
familoki, wymurowane są z pełnej cegły, 
jednak pomimo użytego prostego mate-
riału pełne są zdobień i detali, m.in. wokół 
okien, drzwi czy gzymsów. Widać też 
niezwykłą precyzję wykonania. Także 
napisy na witrynach sklepowych zacho-
wały oryginalny styl. Spacerując i szukając 
odpowiedzi na pytania z karty zadań, 
czuliśmy się, jakby czas cofnął się o sto lat. 
Niestety płynął on nieubłaganie i musieli-
śmy jechać w dalszą trasę, obiecując sobie, 
że na pewno kiedyś wrócimy tu na dłużej.

Naszym kolejnym celem był Park 
Techniki Wojskowej w Zabrzu. Tym ra-
zem 25-kilometrowa trasa wiodła wyłącz-
nie asfaltem. Została jednak tak sprytnie 
poprowadzona, że mogliśmy z okien aut 
zobaczyć m.in. katowicki Spodek oraz 
Muzeum Śląskie, którego nowa siedziba, 

powstała na terenie kopalni Katowice, 
została oddana w 2015 roku. Nawet 
z zewnątrz muzeum robi niesamowite 
wrażenie, ponieważ zabytkowe budynki 
kopalni zostały wkomponowane w no-
woczesne bryły ze szkła i metalu, a całość 
połączyły duże obszary zieleni, tak ważne 
dla zindustrializowanego Śląska. Mu-
zeum również trafiło na naszą listę „must 
see”. Wizyta w Parku Techniki Wojskowej 
ograniczyła się do przejazdu jego główną 
aleją na kolejną próbę sportową. Tym 
razem piasek ustąpił miejsca miałkiej 
czarnej ziemi, rozjeżdżonej zapewne 
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prowadziła z powrotem na ten sam ślad 
pokonywany w przeciwnym kierunku. 
Meta znajdowała się w punkcie startu, po 
pokonaniu długiego i stromego podjazdu. 
Zbyt odważny wjazd w kałużę skończył 
się dla tej załogi zalaniem filtra powietrza 
i w konsekwencji brakiem możliwości 
dalszej rywalizacji. Zachłyśnięty Forek 
zupełnie stracił moc i ledwie wjechał po 
stromym zboczu na linię mety. Czwarta 
próba nieco przypominała charakterem 
próbę z hałdy Ajska. Kręta, wymagająca 
trasa z ostrymi przełamaniami terenu 
prowadziła bowiem pomiędzy drzewkami 
zagajnika rosnącego na terenie piaskar-
ni. Jak wszystkie dotychczasowe próby 
„na zaliczenie” tę też pokonaliśmy bez-

błędnie. Piąta próba była kolejną próbą 
czasową. Wytyczona w wielkiej piaskow-
nicy trasa miała jeden podjazd na hałdę 
piasku, kilka zakrętów i długą prostą. 
Tym razem stwierdziliśmy, że pojedziemy 
nieco szybciej i odważniej, i nawet wyda-
wało nam się, że tak było, gdyż nasz Forek 
skakał wyżej niż zwykle na piaszczystych 
nierównościach. Na mecie okazało się 
jednak, że wszyscy przed nami jechali 
tutaj pełnym ogniem i nasz czas był 
tym razem także „w środku stawki”.

Po tej próbie udaliśmy się na obiad, 
który serwowany był w namiocie 
rozstawionym na terenie piaskowni. 
Podczas posiłku mieliśmy okazję spotkać 
uczestników trasy turystyczno-terenowej, 

na których czekało tutaj także kilka 
prób sportowych. Posileni i pełni energii 
ustawiliśmy się w kolejce aut czekających 
na przekroczenie w odpowiednim czasie 
ostatniego PKC-u i wyruszenie na ostatni 
etap plejadowych zmagań. Dojazdówka 
na próbę numer 5 prowadziła między in-
nymi przez bród, który tego dnia już raz 
pokonywaliśmy, jednak padający w trak-
cie obiadu deszcz sprawił, że tym razem 
był on nieco głębszy. Kilka ekip przypła-
ciło przejazd utopioną przednią tablicą 
rejestracyjną. Największego pecha miał 
jednak samochód Pawła i Ewy, klasyczny 
Legacy I generacji, który pomimo mniej-
szego prześwitu niż we współczesnych 
Foresterach i Outbackach dzielnie radził 

sobie na trasie turystyczno-terenowej. 
Padający deszcz oraz wcześniejszy prze-
jazd kilkudziesięciu aut trasy terenowej, 
wyposażonych najczęściej w agresywne, 
terenowe opony spowodował powstanie 
głębokich kolein, niewidocznych w męt-
nej wodzie. I właśnie w tych koleinach 
Legacy zawisł na brzuchu i utknął 
na dobre. Zakopała się także terenów-
ka, która przybyła z pomocą i dopiero 
kolejny samochód terenowy był w stanie 
uwolnić ich z wodnej pułapki. Pomimo 
tego auto nadal było na chodzie i po 
wylaniu hektolitrów wody z jego wnętrza 
załoga szczęśliwie dotarła na metę.

Próba numer sześć zebrała kolej-
ne żniwo wśród załóg rywalizujących 

i po odebraniu wpisu w karcie drogowej 
ruszyliśmy do ostatniego punktu progra-
mu w tym dniu, do Będzina. Po drodze 
złapało nas oberwanie chmury i potężna 
ulewa, która doskonale umyła nasze auto, 
pozbawiając go jednak terenowego sznytu.

Gdy wjechaliśmy do Będzina, deszcz 
na szczęście przestał padać, czekał nas 
bowiem krótki spacer na będziński zamek. 
Zbudował go król Kazimierz Wielki jako 
jeden z zamków systemu Orlich Gniazd, 
na miejscu istniejącej od IX wieku osady 
warownej. Był on później rozbudowy-
wany, jednak do dziś przetrwał jedynie 
„pierwotny” zamek górny i obecnie mieści 
się w nim muzeum. Po odnalezieniu 
odpowiedzi na ostatnie pytania pozostał 

nam już tylko powrót do bazy. Po przeje-
chaniu mety i przekazaniu sędziemu karty 
drogowej i karty zadań zaparkowaliśmy 
auto i udaliśmy się do kawiarni na zasłu-
żony relaks. Rozmowy ze znajomymi, 
wspomnienia z prób i zwiedzonych 
miejsc oraz wrażenia przekazywane przez 
załogi jadące trasę szosową wypełniły 
resztę wieczoru. Następnego dnia czekała 
nas jednak znów wczesna pobudka, 
więc udaliśmy się na w miarę wczesny, 
jak na nasze możliwości, spoczynek.

Pierwszy dzień ukazał nam różno-
rodny, często nieznany obraz Górnego 
Śląska, jego przyrody i kultury. Drugie-
go dnia rywalizacji udaliśmy się dalej 
na zachód, na tereny Śląska Opolskiego, 

do miejscowości Kotlarnia, a konkretnie 
do znajdującej się tam kopalni piasku. Po 
drodze, tego dnia wyłącznie asfaltowej, 
zatrzymaliśmy się na chwilę w Gliwi-
cach, by zobaczyć gliwicką radiosta-
cję, najwyższą w Europie konstrukcję 
drewnianą i najwyższą drewnianą stację 
nadawczą w Polsce. Historia radiostacji 
sięga 1925 roku, a obecna wieża powstała 
w roku 1935 i ma 111 metrów wysokości. 
Zbudowano ją z drewna modrzewiowego, 
którego elementy połączone są ponad 
16 tysiącami mosiężnych śrub. Wybór 
materiału był nieprzypadkowy, bowiem 
ówczesna antena nadawcza znajdowała 
się wewnątrz wieży, która, gdyby zbu-
dowano ją ze stali, działałaby jak klatka 

Faraday’a i uniemożliwiałaby nadawanie. 
Obecnie radiostacja jest eksponatem Mu-
zeum Gliwickiego, jednak mimo to nadal 
„nadaje”. Aby pozyskać środki na utrzy-
manie i konserwację, znajduje się na niej 
około 50 różnych urządzeń nadawczych.

Po krótkim spacerze wokół wieży i od-
nalezieniu odpowiedzi na pytania kon-
kursowe ruszyliśmy na czekające na nas 
„zabawy w piasku”. W Kotlarni przygo-
towano dla nas siedem prób sportowych. 
Część z nich na zaliczenie, część z pomia-
rem czasu. Padający w nocy deszcz pod-
niósł nam trochę poprzeczkę, co jednak 
tylko nas ucieszyło, byliśmy bowiem 
głodni kolejnych terenowych wrażeń. 
Pierwsza próba polegała na przejechaniu 

mocno błotnistej pętli, z kilkoma zwęże-
niami, wytyczonymi pachołkami i taśmą. 
Zaliczenie próby wymagało niezahacze-
nia żadnego z nich. Kolejna próba pole-
gała na pokonaniu stromego i długiego 
podjazdu po piaszczystym gruncie, a na-
stępnie stromego zjazdu do mety. Próba 
sportowa numer trzy, pierwsza tego dnia 
z pomiarem czasu, okazała się pechowa 
dla kilku ekip, między innymi dla jadącej 
przed nami ekipy numer 219, która do tej 
pory znajdowała się w ścisłej czołówce. 
Trasa rozpoczynała się stromym zjazdem 
w piaszczystych koleinach, następnie 
tyczki i taśmy wytyczały kręty przejazd 
między innymi przez dość długą „ka-
łużę”, po czym wytyczona szeroka pętla 
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jeszcze do zaliczenia próba sprawnościowa 
na boisku pobliskiej szkoły. Jak na każdym 
Zlocie i tym razem nie mogło zabraknąć 
próby ze zmyślnym rowerkiem. Z tą próbą 
doskonale poradził sobie nasz syn Marcin, 
kończąc tym samym naszą rywalizację 
w Zlocie. Po dotarciu do bazy, przeka-
zaniu sędziemu karty drogowej i karty 
zadań pozostało oczekiwanie na ostatni 
punkt programu, czyli imprezę finałową.

Impreza odbyła się w dużym namiocie, 
który tym razem bez problemów pomie-
ścił wszystkich uczestników. W trakcie 
wieczoru były tradycyjnie konkursy 
z nagrodami, przedstawiono zmonto-
waną w ekspresowym tempie zapowiedź 
zlotowego filmu, prezentowano zdjęcia 

biorące udział w konkursie fotograficz-
nym. Zanim ogłoszono wyniki odbyło 
się także multimedialne podsumowanie 
piętnastu lat zlotów oraz nagrodzono 
dyplomem i jubileuszowym tortem twórcę 
i głównego sprawczego tej imprezy, czyli 
Ojca Dyrektora. W końcu nadszedł mo-
ment, na który wszyscy czekali w napięciu. 
Ogłoszono wyniki, nagrodzono zwycięz-
ców, były przemówienia, łzy wzruszenia, 
pamiątkowe fotografie, podziękowania, 
nie zabrakło nawet prysznica z szampana 
dla zwycięzców trasy szosowej. Po części 
oficjalnej zabawa trwała do wczesnych 
godzin porannych. I pozostało tylko 
odliczanie dni do kolejnego Zlotu.

o zwycięstwo. Marcin „Kosmit” pomylił 
się tuż po starcie i próbował wjechać 
na trasę w odwrotnym kierunku, po czym 
utknął w kopnym piasku. Załoga dostała 
drugą szansę na przejazd, jednocześnie 
otrzymując „taryfę”, która spowodowała 
stratę w klasyfikacji. Również Iza z Darią 
pomimo wielkiej woli walki musiały pogo-
dzić się z porażką, tym razem z przyczyn 
sprzętowych. Grzejący się Forester samo-
czynnie zmniejszył moc silnika, pozba-
wiając dziewczyny możliwości pokonania 
trasy. Nam ta próba też nie poszła najlepiej. 
Po ustawieniu się na linii startu, które od-
bywało się na biegu wstecznym, wcisnąłem 
hamulec i zamiast na D ustawiłem nie-
opatrznie skrzynię w pozycji N. Gdy nad-

szedł moment startu, silnik ryknął dono-
śnie, ale auto pozostało w miejscu. Kilka 
sekund musiało upłynąć, zanim obroty 
spadły na tyle, by można było włączyć bieg 
i ruszyć. Szkoda, bo samą próbę przejecha-
liśmy bez problemów i w dobrym tempie. 
Ostatnia próba również zapowiadała się 
ciekawie, jednak po utknięciu kilku aut 
w niewinnie wyglądającym brodzie próba 
została odwołana. Pozostał nam powrót 
na metę do Bazy Zlotu według wskazówek 
książki drogowej. Po drodze zwiedziliśmy 
jeszcze XV-wieczny kościół w Rachowi-
cach, z murowanym gotyckim prezbite-
rium i drewnianą, ozdobioną pięknymi 
polichromiami nawą. Po znalezieniu 
odpowiedzi na ostatnie pytania pozostała 
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BEZPIECZEŃSTWO tekst: JANUSZ DUDEK

Gdy 4000 lat przed naszą erą człowiek wynalazł koło, jego odkrywcy z pewnością 
nie śniło się, jak wielki wkład wniesie on (i ono) do historii całej cywilizacji. Nie wspominając już 
o tym, jak ogromną sławę i majątek zyskałby wynalazca w dobie dzisiejszej globalnej, 
telewizyjno-internetowej popkultury. Koło na przestrzeni wieków znalazło wiele zastosowań. 
Odkryjmy je dzisiaj wspólnie na nowo!

Koło, które rządzi 
naszym bezpieczeństwem

Popatrzmy na nie jednak w zupełnie 
innym świetle. Przekonamy się, 
że od niego zależy w dużym stopniu 

nasze bezpieczeństwo. Koło przyczep-
ności (z ang. traction circle), bo nad 
nim chciałbym się dzisiaj pochylić, 
a właściwie zrozumienie zasady nim 
rządzącej stanowi bowiem klucz (chociaż 

niejedyny) do właściwych zachowań 
za kierownicą. Pomaga w osiągnięciu 
konsekwencji prowadzenia, przy okazji 
wyjaśniając znaczną część powodów 
powstawania niechcianych w codziennej 
jeździe reakcji pojazdu. Czym ono jest 
i jak wygląda? Zanim zaczniemy, prośba, 
abyśmy pozbyli się choć na chwilę 

uprzedzeń do wykresów i rysunków, 
jakimi z pewnością większa część 
z nas była wystarczająco „dręczona” 
na różnych etapach edukacji. Teoria ta 
nie jest trudna, lecz wymaga od nas odro-
biny zaangażowania, z jednoczesnym 
przełożeniem nań swoich doświadczeń 
z codziennej jazdy. Zaczynamy?
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ruszenie spod świateł z piszczącym 
jednym kołem (brak blokady mechanizmu 
różnicowego i/lub napędu S-AWD) będzie 

szczytem szpanu. Nie zamilknę już jednak, 
jeśli widzę, jak ktoś po skręcie kierownicą 
na śliskiej nawierzchni dziwi się, że auto 

jakby bardziej chciało jechać na wprost, 
a zaskoczony tym zacznie coraz mocniej 
dokręcać kierownicę. Co takiego stało 
się na naszym kole przyczepności? Tak 
jak było to w przypadku hamowania, tak 
i teraz – im mocniej skręcamy kierowni-
cą, tym bardziej zbliżamy się do granicy 
przyczepności naszej opony w zakręcie. 
Jeśli jedziemy po suchej nawierzchni, 
opona jest w wstanie przenieść większy 
skręt, niż wówczas gdy jedziemy po śliskim 
podłożu. Widzimy więc teraz dokładnie, 
że skręcanie kierownicą, w myśl zdawa-
łoby się legendarnej już zasady „im więcej 
skręcę, tym lepiej samochód zareaguje”, 
jest dużym błędem. W rzeczywistości po 
przekroczeniu cienkiej linii przyczepno-
ści z każdym dalszym ruchem rąk tylko 
oddalamy się od upragnionego odzyskania 
stabilności oraz zamierzonego kierunku 
jazdy. Analogicznie sprawa ma się w przy-
padku użycia pedału gazu i hamulca. 
Podkreślam jednak, że rozpatrujemy 
sytuację modelową, a nie zajmujemy się 
awaryjnym manewrem, np. hamowania 
z ominięciem przeszkody przy w pełni 
działających systemach elektronicznych.

Idealne koło przyczepności przedstawia 
rysunek 1. Pamiętajmy, jest to jedynie mo-
del teoretyczny, który nie bierze pod uwagę 
bardziej zaawansowanych elementów jaz-
dy. Doskonale jednak opisuje ideę rządzącą 

prowadzeniem samochodu. Jak widzimy 
na przykładzie, akcentuje ono cztery jego 
aspekty, czy może bardziej czynności 
kierowcy. Stojące do siebie w opozycji pary: 
przyspieszanie lub hamowanie, a także 

skręt w prawo lub skręt w lewo. Naryso-
wany okrąg wyznacza natomiast poziom 
granicy przyczepności naszej opony dla 
każdej z nich. Aby rozpocząć działania 
na tym kole, należy zaznaczyć, że wszyst-
ko, co mieści się wewnątrz okręgu, jest 
przyczepnością (przykład po lewej). Pod-
czas jazdy oznacza ona nasze bezpieczeń-
stwo, możliwość przeniesienia polecenia 
kierowcy na reakcję samochodu, a przez to 
przyjemność prowadzenia. Wszystko, co 
znajduje się poza nią (przykład po prawej), 
czyli na zewnątrz naszego koła, to poślizg. 
W świecie codziennej jazdy przekraczanie 
tej granicy kończy się podsterownością 
lub nadsterownością, buksowaniem kół, 
słabą reakcją auta na skręt kierownicą 
i wieloma innymi mniej lub bardziej 
groźnymi problemami. No dobrze, 
ale jak wykorzystać to koło do zrozumie-
nia istoty prowadzenia samochodu?

Jak zawsze zachęcam do ćwiczeń prak-
tycznych, a w chwili czytania postarajmy 
się odnieść teorię do własnych doświad-
czeń. Weźmy na początek jedną czynność. 
Co powiecie na hamowanie? Jedziemy 
prosto, w bezpiecznym, wyłączonym 
z ruchu miejscu. Mamy ustabilizowaną 
prędkość i zaczynamy płynnie coraz moc-
niej wciskać środkowy pedał. Zwalniamy. 
Wszystko wydaje się wręcz dziecinnie 
proste. Im więcej używamy siły, tym 
bardziej wytracamy prędkość. Wszystko 
pod kontrolą aż do momentu, w którym 
zbliżymy się do granicy przyczepności 
dla danych warunków. Przekraczając ją, 
poczujemy, jak blokują nam się koła, a gdy 
posiadamy system ABS, poczujemy, jak 
rozpocznie on swą pracę. Z oczywistych 
powodów tak samo mocne naciśnięcie 
na hamulec, np. na lodzie i na suchym 
asfalcie, oznaczało będzie odpowiednio 
poślizg/pracę ABS tuż po dotknięciu 
pedału lub spokojną możliwość sięgania 
w odległe granice przyczepności opony.

Rysunek 2 ukazuje znaną zależ-
ność – im bardziej śliska nawierzchnia, 
tym mniejsza jest nasza przyczepność! 
Okrąg, w którym jesteśmy bezpieczni, jest 
mniejszy. Proste? Teoretycznie tak. Każdy 
to wie, ale nie każdy potrafi to wykorzystać 
we wszystkich z czterech wspomnianych 
obszarów jazdy. Pominę tu ułańską fanta-
zję co bardziej krewkich osób, dla których 
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moment utraty przyczepności spowodowany 
zbyt mocnym skręceniem kierownicą podczas
gwałtownego hamowania 

swego domu tuż za miastem. Na drodze 
jest już nieco luźniej, a jak zwykle na trasie 
jest kilka „bardzo fajnych” zakrętów. 
W głowie Prezesa pojawia się chęć 
„sprawdzenia możliwości samochodu”. 
Wjeżdża w długi łuk. Okazuje się jednak, 
że konieczne będzie mocne hamowanie – 
drogą dostojnie sunie furmanka! Będąc 
w przeszłości na szkoleniu z techniki 
jazdy, nasz Prezes reaguje właściwie – 
uderza z całej siły w hamulec. Zaczyna 
pracować ABS, auto wytraca prędkość, 
jednak – ku jego zaskoczeniu – auto 
zaczyna wyjeżdżać przodem na zewnątrz 
zakrętu (podsterowność). Co się stało? 
Oczywiście uważny czytelnik zapewne 
zapyta o model w zamyśle, czy dysponuje 
on napędem na 4 koła, systemami trakcji 
i stabilizacji toru jazdy. A ja odpowiem: 
jakie to ma znaczenie? Błąd jest błędem, 
a czy naprawi go za nas system, czy też sam 
kierowca będzie musiał się z nim zmierzyć, 
technika prowadzenia pozostaje niezmien-
na. To, że dysponujemy jakimś systemem 
mającym na celu ochronić nas w sytuacji 
awaryjnej, nie zwalnia nas od rozumienia, 
co się wydarzyło i unikania takich działań. 

Co się więc stało? Kluczem zrozumienia tej 
sytuacji był brak reakcji rękami i dopa-
sowania ich do działania nóg. Wykorzy-
stując cały „budżet przyczepności opon” 
na hamowanie, nie pozostało nam wiele 
na skręcanie, a z pewnością nie pozostało 
nic, aby wykonać bardzo ciasny zakręt! 
Sytuację poprawiłoby minimalne cof-
nięcie kierownicy. Jest to sytuacja bardzo 
dobrze opisująca zjawisko pojawiającej 
się podsterowności przy pracy ABS.

Zachęcam do testowania innych 
sytuacji poprzez próbę samodzielnego 
rysowania przypadków, jakie przydarzyły 
się nam w przeszłości. Przypomnijmy 
sobie, co robiliśmy wówczas rękami 
i nogami – wiele z nich okaże się z pew-
nością bardziej zrozumiałe. Nie zapo-
minajmy także o praktyce. Świadoma 
jazda! Prowadząc samochód od czasu do 
czasu, podczas wykonywania manewru 
pomyślmy o wspomnianym kole. Starajmy 
się umieścić nas na jego tarczy. Odszu-
kajmy punkt, w którym się znajdujemy. 
Odpowiedzmy sobie na pytanie, co 
zrobić, aby pozostać po „bezpiecznej” 
stronie przyczepności. Powodzenia!

JANUSZ DUDEK JEST LICENCJONOWANYM 
TRENEREM TECHNIKI JAZDY. W PRZESZŁOŚCI 
PRZEZ PONAD 12 LAT BYŁ JEDNYM 
Z GŁÓWNYCH INSTRUK TORÓW SZKOŁY 
JAZDY  SUBARU. OSTATNIE 2 LATA POŚWIĘCIŁ 
SZKOLENIU KIEROWCÓW W RÓŻNYCH 
ZAK ĄTK ACH ŚWIATA, PROWADZĄC ZAJĘCIA 
MIĘDZY INNYMI NA TORACH PORTUGALII, 
HISZPANII, AUSTRII, WŁOCH, NIEMIEC, 
BELGII, INDII, CHIN I BRAZYLII, JAK RÓWNIEŻ 
NA ZAMARZNIĘTYCH JEZIORACH SZWECJI.
OLBRZYMIE DOŚWIADCZENIE, 
PRAK TYCZNA ZNAJOMOŚĆ SAMOCHODÓW 
MAREK PREMIUM, DZIESIĄTKI TYSIĘCY 
KILOMETRÓW PRZEJECHANYCH NA RACE 
TAXI ORAZ CODRIVE SAMOCHODAMI 
KLASY SPORT I SUPERSPORT TWORZĄ 
OBRAZ SZKOLENIOWCA Z PRAWDZIWEGO 
ZDARZENIA, JAKIM JEST JANUSZ DUDEK. 
W TRAKCIE SWOJEJ K ARIERY ZAWODOWEJ 
MIAŁ ON OK AZJĘ TRENOWAĆ WIELU POLSKICH 
ZAWODNIKÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO, 
W TYM RÓWNIEŻ KILKU KIEROWCÓW 
SPRT. UZYSK ANY CERTYFIK AT TRENERA 
MIĘDZYNARODOWEGO (AMG DRIVING 
ACADEMY ORAZ PORSCHE DRIVING 
EXPERIENCE) UMOŻLIWIŁ MU Z KOLEI 
DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ I UMIEJĘTNOŚCIAMI 
Z KIEROWCAMI INNYCH KRAJÓW. JANUSZ 
DUDEK JEST RÓWNIEŻ WSPÓŁTWÓRCĄ 
LICZNYCH PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH 
I EVENTOWYCH.
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Życie nie jest jednak czarno-białe. Jego 
różnorodne barwy i kolory sprawiają wiele 
radości, gdy w samotności podziwiamy 
świat, patrząc nań o zachodzie słońca 
z piaszczystej plaży, czy podziwiając re-
fleksy światła na zaśnieżonych choinkach 
u podnóża górskiego. W jeździe samo-
chodem różnorodność staje się jednak 
kłopotliwa, wymagająca w stosunku do 
kierowcy. Zacznijmy więc łączyć obszary 
jazdy. Dodajmy do skrętu hamowanie 
lub przyspieszanie, a zobaczymy praw-
dziwą siłę matki fizyki. Z poprzednich 
numerów „Plejad” wiemy już, jak powinno 
wyglądać pokonanie zakrętu. Dojeżdżając 
do zakrętu (pierwsza faza), przygotowu-
jemy się do niego, m.in. hamując. Druga 
faza rozpoczyna się w momencie skrętu 
kierownicą. Zgodnie ze sztuką tuż przed 
nią odpuszczamy hamulec i ściągamy nogę 
ze sprzęgła, jeśli konieczna była zmiana 
biegu. W trzeciej fazie pracują głównie 
nasze ręce i staramy się wyczuć przyczep-
ność, jaką dysponujemy oraz to, jak mocno 
możemy skręcić kierownicą. Wyjście 
z zakrętu, czyli faza czwarta, to znowu po-
łączenie pracy rąk z nogą na pedale gazu. 
Im bardziej prostujemy koła, tym więcej 

gazu możemy dodawać. Inaczej mówiąc, 
jak kto woli, im mniej prostujemy koła 
lub bardziej nerwowo pracujemy gazem, 
zwiększamy tylko ryzyko przekroczenia 
granicy naszego koła przyczepności.

Przeanalizujmy teraz kilka dosyć ty-
powych sytuacji, w których przekraczamy 
granicę. Zacznijmy od rysunku 3. Po wy-
jechaniu ze spotkania spieszyło nam się 
na kolejne. Byliśmy i tak już spóźnieni, 
jadąc naszym  Subaru z idealnie wyważo-
nym napędem S-AWD. Do zbliżającego 
się zakrętu na drodze przygotowaliśmy 
się wręcz perfekcyjnie, tak jak nas tego 
uczono – dobraliśmy odpowiedni tor 
jazdy, rozpoczęliśmy hamowanie i ko-
nieczną w tym przypadku redukcję biegu. 
Puściliśmy hamulec, zwolniliśmy sprzęgło, 
płynny skręt kierownicą i… nasza chęć 
nadrobienia straconego czasu wzięła górę – 
dodaliśmy energicznie gazu. Efekt? Sa-
mochód zamiast skręcać, zaczął przodem 
niebezpiecznie zbliżać się do zewnętrznej 
krawędzi naszego pasa ruchu. Przyczynę 
tego wyjaśnia rysunek. Widzimy na nim, 
jak trzymanie zbyt dużej ilości gazu w sto-
sunku do skręconych kół „wyciągnęło” nas 
poza obszar przyczepności. Jak w takiej 

sytuacji zareagować? Odpowiedź narzuca 
się sama – ująć gazu. Z doświadczenia 
instruktora doskonalenia techniki jazdy 
wiem, że częstym przypadkiem wśród kie-
rowców jest trzymanie stałego, „dużego” 
gazu i jednoczesne dokręcanie kierownicy 
w stronę zakrętu. Sytuację tę ukazuje 
czerwona linia, odpowiadając na pytanie, 
jak i dlaczego powstaje podsterowność. 
Straciliśmy przyczepność zbyt mocnym 
dodaniem gazu w zakręcie (zbyt duża 
prędkość), tak więc dopóki nie zwolnimy, 
„wracając” do wnętrza naszego koła przy-
czepności, nie może być mowy o opano-
waniu samochodu! Ważne, abyśmy jednak 
w tym czasie chociaż nie dokręcali skrętu 
kierownicą, a idealnym byłoby wręcz jej 
powolne cofnięcie. Reakcja zawsze leży 
po stronie kierowcy. Zadziała w takiej 
sytuacji nasza tzw. pamięć mięśniowa. 
Kwestia zatem wyćwiczenia odpowiednich 
odruchów, zdobycia doświadczenia i świa-
domości tego, co dzieje się z samochodem.

Inną sytuację ukazuje rysunek 4. Weź-
my tym razem pod lupę kierowcę 
dosiadającego piękne, tylnonapędowe 
BMW serii 5. Jak zwykle Szef ostatni 
opuszcza firmę i spokojnie udaje się do 
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Most, wybudowany w 1852 roku, 
cały czas jest w eksploatacji. 
Ciekawostką jest fakt, że pod-

czas budowy wiaduktu odnaleziono 
dziwny kamień, który okazał się póź-
niej, po wielu badaniach i analizach – 
meteorytem. Dzisiaj przy wiadukcie 
Kozłowo znajduje się nietypowy po-
mnik informujący o tym znalezisku.

Szlak rajdu znajdował się na trasach 
asfaltowych i szutrowych, które nawiązy-
wały do ciekawostek w regionie. Zespoły 

zostały podzielone na klasy „Country” 
2×4 oraz „Rally” 4×4. Zadanie należa-
ło do prostych! Wystarczyło dotrzeć 
na metę, zdobywając najwięcej punktów 
kontrolnych i wykonując jak najwięcej 
zadań dodatkowych. Miejsce na pudle 
gwarantowane! Jedyną trudnością był 
brak mapy, a w zamian poruszanie się 
za pomocą wskazówek profesjonal-
nego roadbooka, którego operatorem 
był pilot. Towarzyszyły temu różnego 
rodzaju zagadki na trasie oraz zadania, 

takie jak strzelnica ASG, konkurencja 
z użyciem alkogogli oraz przejazd torem 
airwheel. Dodatkowo uczestnicy mogli 
podziwiać malowniczą okolicę otoczoną 
lasami oraz rozlewiskiem rzeki Wdy.

Jak na rajd przystało, nie obyło się 
bez przygotowanej trasy off-roadowej. 
Ta miała miejsce na torze motocrosso-
wym w Sulnówku. Załogi 2×4 miały 
za zadanie przejazd  Subaru XV z do-
kładnością i precyzją, z kolei 4×4 cze-
kała próba czasowa swoim autem.

IMPREZY tekst: MAŁGORZATA KLABACHA
zdjęcia: KORNELIA CHORĄŻEWICZ

W tegoroczne Zielone Świątki Multi-Salon Reiski już po raz drugi dał swoim klientom niepowtarzalną 
szansę sprawdzenia siebie, rodziny, przyjaciół oraz swojego auta w roli rajdowego zespołu. 
Zaprosiliśmy wszystkich do urokliwego miejsca, położonego w powiecie świeckim – Kozłowa. 
Miejscem spotkania stał się wiadukt kolejowy, który przebiega nad rzeką Wdą.

Czas próby podczas 
Rodzinnego Rajdu z  Subaru



starczyło sił, mogli wejść na wiadukt, by po-
dziwiać piękną panoramę okolicy. Rodzinny 
Rajd miał charakter wspólnej przygody wraz 
z marką  Subaru. Klienci mogli także zerknąć 
na dostępne w naszym salonie modele 
 Subaru, wsiąść, zapoznać się z nowościami 
i pojechać na jazdę testową. Gratulujemy 
wszystkim zwycięzcom i zapraszamy za 
rok! My już wiemy, że chcemy powtórzyć 
imprezę w przyszłym roku i pozwalać 
naszej małej społeczności  Subaru rozwijać 
się i integrować poprzez zabawę i śmiech. 
Mamy nadzieję, że nasi klienci podzielają 
nasz entuzjazm i w przyszłym roku przy-
będą tłumnie w wybrane przez nas miejsce 
na kolejny Rajd Rodzinny z  Subaru.

Każdy z uczestników przed wyrusze-
niem na trasę rajdu musiał się zarejestrować 
w punkcie specjalnie do tego przeznaczo-
nym, gdzie dostał odpowiedni pakiet na rajd. 
Znajdowała się w nim naklejka z numerem 
na samochód, roadbook oraz mały poczę-
stunek dla uczestników biorących udział 
w rajdzie. Po skończonym przejeździe zdo-
byte punkty zostały zliczone, co pozwoliło 
wyłonić zwycięzców w różnych kategoriach.

Po przyjeździe na metę uczestnicy biesia-
dowali na polanie w towarzystwie muzyki, 
dźwięku przejeżdżającego wiaduktem pocią-
gu, pikniku i ogniska z kiełbaskami. Na dzie-
ci czekały animacje, malowanie buziek, 
konkursy i wiele, wiele innych. Ci, którym 
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IMPREZY tekst: KONRAD KIJAK/POLMOTOR

3 czerwca o godz. 8:00 wystartował Maraton Szczeciński, który początek miał w Policach, 
a kończył się w Szczecinie, pod Halą Netto Arena. Szczecińscy miłośnicy biegania mają 
powody do radości, ponieważ w ich mieście odbywa się naprawdę duży bieg, który cieszy się 
entuzjazmem nie tylko samych zainteresowanych, ale również ich rodzin. Szczeciński maraton 
aktywuje rodziny i znajomych do wspierania zawodników, którzy do pokonania mają 42,195 km.

 Subaru Polmotor wspiera 
szczecińskich maratończyków

zestawy startowe, które zawierały m.in. nu-
mery startowe, koszulkę techniczną, 
a także posiłek regenerujący po marato-
nie. Zawodnicy odbierali swoje pakiety 
w bardzo dobrych nastrojach zarówno 
w sobotę, jak i w niedzielę, mimo wczesnych 
porannych godzin funkcjonowania biura. 
Organizator maratonu starał się zadbać 
o komfort uczestników, zarówno przed, jak 
i po starcie, zapewniając obsługę medycz-
ną, transport na start biegu, możliwość 
skorzystania z przebieralni, depozytu 
ubraniowego na czas trwania biegu oraz 
natrysków po skończonym biegu.

Trzeba przyznać, że droga nie była łatwa, 
ponieważ nawierzchnia trasy maratonu 
zmieniała się, a niedzielna słoneczna pogo-
da nie sprzyjała pokonywaniu ciężkich pod-
biegów, m.in. na ul. Rugiańskiej i ul. Unii 

Nie brakowało emocji, walki ze swo-
imi słabościami i motywacji do 
ukończenia maratonu. Przez całą 

trasę maratonu towarzyszyliśmy za-
wodnikom, wskazując naszymi samo-
chodami marki  Subaru czas przebiegu, 

a także aktywnie dopingując. Pierw-
szym prowadzącym autem było  Subaru 
Forester, na którym znajdował się zegar. 
Zaraz za nim jechało nowe  Subaru XV, 
które kontrolowało utrzymanie dystansu 
maratonu, a także kierowało ruchem.

W maratonie udział mogły wziąć osoby, 
które ukończyły 18. rok życia najpóźniej 
do dnia 3 czerwca – dokładna weryfikacja 
prowadzona była przez Biuro Zawodów 
mieszczącym się w Netto Arena przy 
ul. Szafera. Zawodnicy otrzymywali w nim 



Polmotor Konrad Kijak, dyrektor handlo-
wo-administracyjny, miał przyjemność 
uhonorować maratończyków medalami 
i pogratulować wytrwałości i niesamo-
witych wyników. Medale prezentowały 
wizerunek szczecińskich żurawi, co do-
kładnie oddawało entuzjazm uczestników 
biegu do kolejnych edycji maratonu. 
 Subaru Polmotor jako partner maratonu 
uczestniczył w nim już 4. raz, zawsze z du-
żym zaangażowaniem i dbałością o detale. 
Bardzo dużo uwagi poświęciliśmy na za-
pewnienie uczestnikom komfortu na trasie 
w postaci wyznaczania kolejnych kilome-
trów, czasu przebiegu, a także kibicowania.

W niedzielę swoją sportową for-
mę mogli sprawdzić nie tylko dorośli. 

Dla najmłodszych uczestników przygo-
towany był bieg na dystansie 195 metrów. 
Bieg  Subaru Polmotor Kids Fun Run 
cieszył się ogromnym zainteresowaniem 
i – co nikogo nie powinno dziwić – pod-
czas startu dzieci było najwięcej emocji. 
Zarówno wśród rodziców, którzy dopin-
gowali swoje pociechy i przeżywali bardzo 
mocno każdy kolejny pokonany metr, 
jak i wśród dzieci, które chciały zdobyć 
bardzo często swój pierwszy medal.

Z przebiegu maratonu nagraliśmy 
również wideorelację, w której chcieli-
śmy pokazać zarówno przygotowanie 
maratonu, trud zawodników, jak i prze-
bieg trasy. Nasza realizacja cieszy się 
dużym zainteresowaniem i przywołuje 

uśmiechy na twarzach maratończyków, 
a także naszego zespołu  Subaru Polmotor. 
Film pokazuje również, jak dużym 
zainteresowaniem cieszy się szczeciń-
ski maraton. Można go obejrzeć pod 
adresem:  youtu.be/UaBhrVqGsY4 .
Nie zabrakło także profesjonalnych 
fotoreporterów, którzy w kadrach 
zatrzymywali te niesamowite emocje.

Cieszymy się, że z możliwości pa-
tronowania imprezy, w której rozwija 
się sportowego ducha walki i wspiera 
aktywność fizyczną najmłodszych. 
To z pewnością nie było nasze ostatnie 
sportowe przedsięwzięcie jako patrona 
motoryzacyjnego  Subaru Polmotor.

Lubelskiej. W biegu uczestniczyło ponad 
500 biegaczy, którzy wytrwale pokonywali 
oznaczone przez nas kolejne kilometry 
trasy. Oznaczaniem maratonu zajęliśmy się 
wczesnym rankiem, pokonując każdy kilo-
metr z myślą o komforcie maratończyków. 
Trasa maratonu miała również odpowied-
nio przygotowane punkty nawadniania 
i punkty kontrolne, w których przygotowa-
ne były napoje, izotoniki i banany. Maraton 
Szczeciński bardzo mocno wpisuje się w ka-
lendarz sportowych imprez Szczecina, gro-
madząc na trasach i mecie nie tylko zawod-
ników, ale również ich najbliższych, którzy 
z wielkim zaangażowaniem dopingowali 
maratończyków na kolejnych punktach tra-
sy. Na poszczególnych odcinkach maratonu 

znajdowały się również punkty dopingu, 
dzięki którym trasa z pewnością była przy-
jemniejsza. Na punktach tych znajdowały 
się m.in. zespoły muzyczne, które ener-
gicznymi utworami zagrzewały biegaczy 
do pokonywania kolejnych kilometrów. 
Na trasie pojawiali się również kibice 
z transparentami, megafonami i okrzykami, 
które były bardzo budujące, szczególnie 
na najcięższych odcinkach maratonu.

Pierwszym zawodnikiem, który dotarł 
do mety po godz. 11:00, był Rafał Czarnec-
ki z czasem 02:37:18, natomiast zwycięż-
czynią 4. Sanprobi Maraton Szczeciński 
wśród kobiet została Lidia Czarnecka (czas 
03:16:23). Jeszcze raz serdecznie gratulu-
jemy zwycięzcom! Przedstawiciel  Subaru 
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PODRÓŻE tekst i zdjęcia: KRZYSZTOF BARAN

Dystans między Polską a Hisz-
panią, dodatkowo ograniczony 
czas na urlop, wykluczyły podróż 

naszym stalowoniebieskim Levorgiem, 
więc naturalnym wyborem okazał się 
samolot, a na miejscu – jakoś to będzie. 
Założyłem, że część pobytu poświęcimy 
na najzwyklejszy odpoczynek, a część 
na zwiedzanie i to najlepiej własnym, 
oczywiście wynajętym, środkiem trans-
portu. Wynajęcie samochodu, wbrew 
pozorom, nie jest takie proste, jak mi się 

zdawało. A to kaucja, a to dodatkowe 
ubezpieczenie, wszak uliczki ciasne, 
powszechny brak miejsc do parkowa-
nia, kosztowne parkingi komercyjne… 
Teraz, po powrocie, mogę stwierdzić, 
a jest to opinia obiektywna, że da się to 
łatwo ogarnąć i nie taki diabeł strasz-
ny… Ale o tym – dalej. Wyobraźcie 
sobie, drodzy czytelnicy, że da się 
w Hiszpanii, konkretnie w Maladze, 
wynająć samochód naszej ulubionej 
marki, mianowicie  Subaru Imprezę.

Oczywiście za pomocą wszechobecne-
go internetu odnalazłem wypożyczalnię 
Malaga uDrive, której właścicielami, jak 
się okazało, jest przesympatyczne polskie 
małżeństwo, które dane nam było poznać 
osobiście. Cała procedura wynajęcia jest 
banalnie prosta, ogranicza się do rezerwa-
cji online lub telefonicznej. Samochód – 
czarne  Subaru Impreza, kilkuletni, rocznik 
2009, ale w doskonałym stanie technicz-
nym (w firmie są bodajże dwa), czysty, 
wręcz pachnący – został dostarczony pod 

Nasza andaluzyjska Impreza
Niespełna rok temu naszą inspiracją była przepiękna Słowenia, z jej winnymi wzgórzami, 
ośnieżonym Triglavem w otoczeniu bajecznych jezior i małe, aczkolwiek interesujące wybrzeże. 
Obiecywałem sobie i swoim bliskim, że powrócimy za rok… Jak to jednak w życiu bywa, nadarzyła 
się okazja i nasze przeznaczenie i chęci skierowały nas w zupełnie innym kierunku. Nigdy nie 
byliśmy na Półwyspie Iberyjskim, a z relacji znajomych, licznych opisów w internecie i w prasie 
wynikało, że chyba warto… Reasumując – warto, i to bardzo.



wizyty było zatłoczone. Masa pojazdów, 
wszechobecny ścisk, tłumy turystów 
powodują to, że swój pojazd lepiej zostawić 
na dużym parkingu po stronie hiszpań-
skiej, a zwiedzanie zaliczyć na własnych 
nogach, co jest zdecydowanie i tańsze, 
i zdrowsze. Sama skała robi ogromne wra-
żenie. To zamorskie terytorium Wielkiej 
Brytanii, o powierzchni raptem około 
6,5 km², jest wręcz nieprawdopodobnie 
zatłoczone, ale potrafi zrobić wrażenie 
na każdym. Nie mogliśmy ominąć praw-
dziwego angielskiego pubu. Co więcej, 
osobiście toczyłem dyskusję ze star-
szym Anglikiem, siedząc za kontuarem 
na wysokich krzesłach i pijąc czarnego 
Guinnessa… Polecam każdemu. Dyskusja, 
a jakże, o piłce nożnej i o patriotyzmie, 

tym brytyjskim i tym polskim, wszak 
brytyjsko-hiszpańskie animozje o ten 
skrawek lądu toczą się po dziś dzień. 
Będąc na Gibraltarze, nie sposób nie 
odwiedzić siedliska jedynych, żyjących 
na wolności w Europie małp, czyli ma-
gotów gibraltarskich. Jedna z tutejszych 
legend mówi, że dopóki na Gibraltarze 
będą żyły małpy na wolności, Gibraltar 
będzie należał do Wielkiej Brytanii. Krążą 
różne, odmienne czasami opinie o ich 
usposobieniu. Akurat w dniu naszych 
odwiedzin były wyjątkowo grzeczne 
i bardzo chętnie pozowały do zdjęć. 
Wygląda na to, że raczej nie zamierzają 
opuścić tego miejsca. Spotkanie z nimi 
to wyjątkowe doświadczenie. Jest ich 

raptem około 300 osobników, ale jeśli 
ktoś się wybiera na teren tego skrawka 
Wielkiej Brytanii, to spotkanie z tą po-
pulacją to numer jeden na liście atrakcji.

Atrakcji na tym malutkim półwyspie 
jest oczywiście więcej. Cały Gibraltar 
to jedna wielka strefa bezcłowa, widoki 
z „The Rock”, jak mówią o gibraltarskiej 
skale, są niezapomniane. Trafiliśmy 
na wspaniałą pogodę – widok na afrykań-
ski ląd był obłędny. Zaliczyliśmy także 
swoistą salę koncertową umiejscowioną 
w jaskini św. Michała. Mówię „zaliczyli-
śmy”, gdyż w porównaniu do słoweńskiej 
Kriżnej Jamy, czy Postojnej, to ciekawa, 
aczkolwiek malutka atrakcja. Powrót do 
Hiszpanii to też przeżycie jedyne w swoim 

hotel w Almunecar (wybrane wakacyj-
ne lokum, około 70 km na północ od 
Malagi) przez właściciela firmy, pana 
Andrzeja i jego sympatyczną małżonkę 
Beatę. Kilka minut na sprawy formalne 
i kolejny punkt programu – solidna garść 
naprawdę dobrych rad i uwag, na temat 
poruszania się po drogach Andaluzji, 
sposobach parkowania… Uwierzcie, 
znaleźć normalny parking w tamtym 
kraju i w tamtejszych miastach, to nie takie 
proste zadanie! Na koniec opłata z góry 
za cały zarezerwowany okres użytkowa-
nia samochodu (bez żadnej kaucji, bez 
żadnego blokowania środków na karcie – 
prościej się po prostu już nie da) i wspa-
niałe widoki, zabytki, słońce południowej 
Hiszpanii stoją przed nami otworem…

W moim opisie nie będę ściśle trzymał 
się chronologii naszego pobytu, skupię się 
raczej na tym, co nam najbardziej utkwiło 
w pamięci podczas tego (zdecydowanie 
zbyt krótkiego) pobytu. Uwagi dotyczące 
dróg, komunikacji, kultury na drogach 
i o samych españoles – na końcu.

Hiszpania, a właściwie Królestwo 
Hiszpanii, jeszcze nigdy nie była w na-
szych wakacyjnych planach… Mnogość 
nadmorskich kurortów potrafi przy-
sporzyć o ból głowy, szczególnie gdy 
normalny człowiek wie, że chce do tego 
pięknego pod wieloma względami kraju, 
ale tak do końca nie wie, w który rejon się 
udać. Nie mogło się to skończyć inaczej 
niż ogólnorodzinną dyskusją… Wy-
bór padł na południe, czyli wspomnianą 

Andaluzję, a dokładniej odcinek wybrze-
ża zwany Costa Tropical, będący częścią 
Costa del Sol, osławionego wybrzeża słoń-
ca, w pełni zasługującego na to miano.

Termin naszego wyjazdu nie był 
przypadkowy – nasza córka, świeżo po 
trudach matury, wymagała odpoczyn-
ku i swoistej nagrody z naszej strony 
za trud nauki. Wszak kolejny etap jej 
życia – studia, w opinii wielu, także jej 
braci i mojej – to najlepsze lata w życiu. 
Tym wyjazdem chcieliśmy jej podzię-
kować za to, że była dobrym uczniem 
i za to, że jest wspaniałą córką.

Dlaczego Andaluzja, a nie dla 
przykładu rejon Barcelony, czy grani-
czące z Portugalią Costa de la Luz?

Z kilku powodów. Jeśli ktoś czytał 
mój reportaż z zeszłorocznego, majowego 
wypadu do Słowenii (  NR 73 – 4/2017), 
ten wie, że zdecydowanie preferujemy 
aktywny wypoczynek, chorobliwie wręcz 
wystrzegamy się celowego opalania, to 
ostatnie z czysto praktycznego podejścia 
do życia – będąc w nowym, dalekim 
miejscu, jest nam najzwyczajniej w świe-
cie szkoda czasu na leżenie na plaży.

Ponowię pytanie – dlaczego Andaluzja?
Jednym z powodów jest bliskość bry-

tyjskiej enklawy na Półwyspie Iberyjskim, 
czyli Gibraltaru. Nie ukrywam, że to był 
jeden z tych głównych powodów wyboru 
akurat tego regionu Królestwa Hiszpań-
skiego. Przejście graniczne w dniu naszej 
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Fascynujące jest to, że szlak, którego 
budowę rozpoczęto w 1901 roku, a oddano 
do użytku w 1921 roku, wymagał nie lada 
wysiłku fizycznego i logistycznego, wszak 
materiały do jego budowy, związane z jego 
poprowadzeniem w takich warunkach, 
ktoś musiał tam transportować. Nawet 
teraz, a minie za chwilę prawie sto lat od 
czasu jego oddania do użytku, ogrom tego 
przedsięwzięcia wzbudza szczery podziw. 
Dlatego stawiając każdy krok w pyle 
i kamieniu, w spiekocie i słońcu, zdaj-
my sobie sprawę z tego, że to zbudowali 
własnoręcznie ludzie, tacy jak my, zapewne 
drogą wyrzeczeń i ogromnego wysiłku.

Niedaleko Ardales, raptem o przy-
słowiowy rzut beretem, około 60 km, 
znajduje się chyba jedna z najbardziej 
spektakularnych i uroczych miejscowości 
w całej Andaluzji. Będąc w tak bliskim 
sąsiedztwie, grzechem byłoby ominąć 
Rondę. Sam dojazd krętą drogą, wśród 
wspaniałych wzgórz, dawał przedsmak 
tego, co zobaczyliśmy w samej Rondzie. 

To wyjątkowa miejscowość, o bogatej 
historii, położona na dwóch brzegach 
przepastnego wąwozu, połączona oczy-
wiście kamiennym mostem, łączącym 
starszą, muzułmańską część miasteczka 
z jego historycznie nowszą częścią. Stojąc 
w zadumie, pośrodku wysokiego na prawie 
120 metrów mostu, nasuwa się pytanie, kto 
mógł wpaść na zamysł zbudowania ludz-
kiego siedliska w takim miejscu? A jednak 
dzięki zamysłowi jakiegoś ówczesnego 
wizjonera teraz mamy absolutną przyjem-
ność podziwiania miejsca, gdzie marzenia 
zostały przekute w czyn. Widoki z mostu, 
a także z licznych punktów widokowych 
dostarczają niesamowitych wrażeń. 
Pogoda dopisała, więc tym bardziej było co 
podziwiać i czym się zachwycać. Żałujemy 
tylko, że spędziliśmy w tym miejscu zbyt 
mało czasu. Arenę corridy, ze wspaniałą 
rzeźbą byka przy głównym wejściu, byliśmy 
zmuszeni odpuścić, wszak tego samego 
dnia zaliczyliśmy wcześniej Ścieżkę Króla, 
a przed nami były atrakcje niesamowitego 

Puente Nuevo, czyli kamiennego mostu 
w centrum Rondy, o którym już pisałem. 
Czytając historię, uwagę zwraca fakt, że ten 
most budowano ponad 40 lat. Żałuję, 
że brak czasu i zmęczenie po Camini-
to spowodowały, że nikomu z nas nie 
chciało się zejść na dno wąwozu El Tajo, 
by zobaczyć to wspaniałe miejsce z innej 
perspektywy… Może następnym razem?

Czas na kolejny „żelazny” punkt 
na naszej andaluzyjskiej liście – Granadę.

Traf chciał, że pojechaliśmy do Granady 
naszym niezawodnym czarnym wozem 
w Boże Ciało. Dlaczego traf – zapytacie? 
Otóż obchody tego katolickiego święta, 
akurat te w Grenadzie, są uważane za jedne 
z najbardziej okazałych i barwnych w całej 
Hiszpanii. Urlopowe lenistwo akurat w tym 
dniu dopisało nam niestety bardzo sku-
tecznie i dotarliśmy do centrum miasta już 
po zakończeniu procesji. Mieliśmy jednak 
okazję podziwiać kolorowe korowody ludzi 
i niesamowicie przystrojone ołtarze i ulice, 
co dało nam tylko wyobrażenie o tym, 

rodzaju. Otóż trasa do przejścia granicz-
nego wiedzie przez płytę i pas startowy 
lotniska! Ruch jest kierowany szlabanami 
i sygnalizatorami i stąd ten sznur aut 
i turystów do przejścia. Na czas startów 
i lądowań cały ruch przez wspomniany pas 
jest blokowany. Reasumując – na Gibral-
tar trzeba poświęcić cały dzień, najlepiej 
bez zegarka. Jednym słowem – warto.

Kolejnym powodem wyboru An-
daluzji była osławiona Ścieżka Kró-
la, Caminito del Rey. Brak mi słów, 
by określić piękno tego miejsca… 
To trzeba po prostu zobaczyć.

W 2015 roku trasa uznawana do tego 
czasu za jedną z najtrudniejszych w Euro-
pie i na świecie została zmodernizowana 
i obecnie jest do przejścia praktycznie 
przez każdego, nawet z niewielkim lękiem 
wysokości, a gwarantuje niezapomniane 
widoki i wrażenia. Naszą czarnulkę, Impre-
zę, zostawiliśmy na parkingu publicznym 
w miejscowości Ardales (2 euro za cały 
dzień parkowania), nieopodal stylowej, 
klimatycznej knajpki El Mirador, po 
czym udaliśmy się do jednego z dwóch 
tuneli, rozpoczynających szlak do wąwozu 
El Chorro, czyli na osławioną Ścieżkę 

Króla. Przejście całej malowniczej trasy, 
liczącej około 7 km, zajęło nam około 
2,5 godziny, przy czym sedno tej wypra-
wy, czyli 3-kilometrowy odcinek trasy 
„przyklejony” do ścian wąwozu na wy-
sokości miejscami nawet 100 metrów 
nie należał do specjalnie wymagających. 
Zapierające dech, olśniewające krajobra-
zy, zero tłumów, tempo dostosowane do 
naszych potrzeb i możliwości sprawiły, 
że długo będziemy wspominać tę wyciecz-
kę. Dobra rada dla tych, którzy się skuszą 
na zwiedzanie na własną rękę – rezerwuj-
cie, tak jak ja to zrobiłem, bilety wstępu do 
tego wąwozu ze znacznym wyprzedzeniem, 
poprzez oficjalną stronę Caminito del Rey. 
W sezonie nie ma co liczyć na wejście bez 
wcześniejszej rezerwacji i zakupu biletu 
online. Ruch pieszy w wąwozie jest jedno-
kierunkowy. Wejście na północy (tam zo-
stawia się samochód bądź inny środek 
lokomocji na parkingu), a po emocjonu-
jącym przejściu ścieżki – powrót autobu-
sem w rejon miejsca, gdzie zaczynaliśmy 
wycieczkę. Bilet na autobus, kursujący co 
pół godziny, zamawiamy łącznie z biletem 
wstępu do Caminito. Organizacyjnie jest to 
proste i bardzo sprawnie zorganizowane.
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miejscu to sposób na uniknięcie mandatu. 
Wjazd swoim samochodem do ścisłego 
centrum to murowany mandat, ponoć po-
licja miejska Granady za punkt honoru ma 
karanie obcokrajowców, a miasto ma spory 
zastrzyk finansowy właśnie z wystawionych 
mandatów. Powrót do Almunecar, miejsco-
wości, w której się zatrzymaliśmy podczas 
naszej hiszpańskiej przygody, minął 
błyskawicznie. Można wybrać malowniczą 
trasę przez park narodowy Sierra Neva-
da, starą drogą na Otivar – i ten wariant 

zdecydowanie polecam w drodze do Gra-
nady. Jest testem dla samochodu i kierowcy. 
Niesamowite widoki, niezliczone serpen-
tyny, znikoma liczba mijanych po drodze 
pojazdów spodobają się każdemu, zapew-
niam. Nasza dzielna Impreza bez problemu 
dała radę, a na krętych, wąskich drogach 
napęd Symmetrical AWD doceni każdy.

Andaluzja to także słynne białe 
miasteczka. W naszej podróży odwiedzi-
liśmy kilka bardzo charakterystycznych 
miejscowości andaluzyjskiego wybrzeża 

i gór Sierra Nevada. Czy to wspomniany 
Otivar, czy malownicza Frigiliana – to 
niesamowite miejsca o swoistym klima-
cie. Charakterystyczne, biało malowane 
domy wkomponowane w stoki gór to coś, 
co na długo zapamiętamy. W naszych 
wojażach odwiedziliśmy także wytwórnię 
oliwy z oliwek, no bo jakże to nie zaliczyć, 
skoro Hiszpania to chyba największy 
producent tego daru natury na świecie.

Nadmieniłem, że naszą bazą wypado-
wą było urokliwe Almunecar, niewielkie, 
senne miasteczko, takie typowe dla emery-
tów, niemniej pełne wąskich, tajemniczych 
uliczek, doskonałych na romantyczne 
spacery, ze świetną promenadą i niewielką 

co działo się tam od rana. Moja niezawod-
na małżonka do dzisiaj ma lekkie wyrzuty 
wobec mnie, że najzwyczajniej w świecie 
w tym akurat dniu zaspałem. Fakt, żałuję, 
ale kto wie, może jeszcze kiedyś będzie 
okazja, by zobaczyć to na własne oczy?

W ramach rekompensaty – kolacja przy 
butelce czerwonego wina Rioja. Ot, taka 
mała próba odkupienia niewinnych grze-
chów. No ale Granada to nie tylko obchody 
Bożego Ciała, to przede wszystkim Alham-
bra, twierdza Alhambra gwoli ścisłości. 
Jeden z prawdziwych cudów, który warto 
w naszym, jakże krótkim życiu zobaczyć. 
To jedno z podróżniczych marzeń, które 
się ziściło. Alhambrę można zwiedzać 
bez przewodnika i my zmuszeni byliśmy 
wybrać ten wariant. Z prostej przyczy-
ny – otóż zakup biletu wstępu do pewnych 
atrakcji tej twierdzy wymaga wcześniejszej 
rezerwacji, tak jak w przypadku Caminito 
del Rey. W chwili, kiedy podjęliśmy decyzję 

o zwiedzeniu tego regionu Hiszpanii, bilety 
w okresie naszego pobytu nie były już 
dostępne. Owszem, można by było zapisać 
się na tę wycieczkę u rezydenta w hotelu, 
ale mając do dyspozycji  Subaru Impre-
zę – kto przy zdrowych „plejadowych” 
zmysłach by się na to zdecydował? Ja sobie 
przyjemności podróżowania po hiszpań-
skich drogach i miasteczkach w pojeździe 
z sześcioma gwiazdami w emblemacie nie 
mogłem odmówić… Chyba to rozumiecie?

Niemniej, nawet ta ogólnodostępna 
trasa zwiedzania umożliwia wejście do 
wnętrza twierdzy i podziwianie tego 
niesamowitego wręcz miejsca. Kościół 
Santa Maria czy pałac Karola V z jego 

unikatowym, kolistym, dwupoziomowym 
patio, wspaniałe Generalife – to miej-
sca, które pozostawiają niezapomniane 
wrażenia w naszych umysłach. To kawał 
wspaniałej historii, a także monumentalne 
dzieło ludzkich rąk. Na Granadę i Alham-
brę trzeba poświęcić cały dzień, wyczer-
pujący, ale dzień pełen wrażeń, nie tylko 
wizualnych, ale także duchowych. Stąpając 
po brukach Alhambry nieraz nasuwa się 
myśl o pokoleniach ludzi, rzeszach arty-
stów, setkach, ba, tysiącach niewolników, 

którzy własnymi rękoma, pracą, własnym 
wysiłkiem, realizując czyjeś marzenia, 
potrafili stworzyć i zachować takie miejsca. 
Tym, którzy jak my wybiorą się do Granady 
własnym środkiem transportu, polecam 
parking przy Alhambrze, fakt – jest drogi, 
zbyt drogi, ale to najlepsze rozwiązanie.

Zgodnie z radą właściciela Malaga 
uDrive, niezawodnego pana Andrzeja – 
sposób najbardziej praktyczny na zwiedze-
nie tego symbolu Andaluzji to własne nogi 
lub komunikacja miejska, a parking w tym 
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liczbą turystów (przynajmniej w tym okre-
sie, gdy tam byliśmy – koniec maja/począ-
tek czerwca). Pogoda także dopisała. Dla 
kontrastu odwiedziliśmy pobliską Nerję 
i widokowy Balcon de Europe. Tam liczba 
turystów zdecydowanie większa, mia-
steczko bardziej atrakcyjne imprezowo. 
Nerję odwiedziliśmy z powodu pobliskich 
jaskiń, ale spotkało nas niepowodzenie – 
była sobota i nie można było ich zwie-
dzić. Mając do dyspozycji własny środek 
transportu, jest sprawą oczywistą, że w tak 
przepięknym regionie i przy sprzyjającej 
pogodzie nie można spokojnie siedzieć 
w hotelu, więc zjeździliśmy solidny kawał 
hiszpańskiego wybrzeża i pobliskich 
gór. Moim zdaniem to jest chyba naj-
lepszy sposób na poznanie Andaluzji.

Hiszpanie to ciekawa nacja. Znają 
doskonale kataloński, kastylijski, hisz-
pański, natomiast znajomość angielskiego 
jest wyjątkowo znikoma, szczególnie 
na prowincji. W turystycznych miejsco-
wościach nie ma raczej barier językowych 
i zawsze się można dogadać, ale już kilka 
kilometrów za turystycznymi molocha-
mi – zapomnijcie o uniwersalności języka 
angielskiego, tutaj raczej translator jest 
nieodzowny, no, chyba że znacie podstawy 
hiszpańskiego, co jest bardzo mile widzia-
ne przez autochtonów. Można odnieść 
wrażenie, że wręcz wzbudza ich szacu-
nek. Poza tym, co da się zauważyć i jest 
chyba cechą narodową mieszkańców tego 
kraju, Hiszpanie są wyjątkowo pogodni 
i niesamowicie życzliwi – zero nachalno-
ści, zero pośpiechu… Naprawdę czuliśmy 
się tam bardzo swobodnie i komfortowo.

Obiecałem kilka słów o kulturze 
na drogach. Generalnie zmotoryzowani 
mieszkańcy przestrzegają przepisów. Nie 
zauważyłem szaleństw na drogach, pełna 
kultura i spokój, nikomu się nie spieszy, 
piesi zawsze mają pierwszeństwo. Jeśli ktoś 
ma opory przed wynajęciem i porusza-
niem się samochodem w Hiszpanii – to 
proszę się nie obawiać. W dużych aglome-
racjach ruch jest co prawda spory, ale jedy-
ny kłopot, z jakim się spotkałem, to wspo-
mniane już miejsca parkingowe. Lepiej 
samochód zostawić na obrzeżach miasta 
i poruszać się komunikacją miejską bądź 
na własnych nogach, niż szukać często 
bezowocnie miejsca w centrum. Stan dróg 

jest bardzo dobry, połączenia świetne, 
nawet w Sierra Nevada nawierzchnia 
jezdni nie pozostawiała wiele do życzenia, 
wybrzuszona czasami przez korzenie 
drzew. Często gdzieś tam na uboczu jest 
lepiej niż w niejednej śląskiej aglomeracji.

Hiszpania nas zauroczyła! Ten slogan 
pewnie zna wielu z Was… Co prawda 
zwiedziliśmy niewielki kawałek jej teryto-
rium, ale daje nam to wyobrażenie o tym 
pięknym kraju. Mamy zagwarantowane 
wspaniałe pejzaże, mamy do czynienia 
z równie wspaniałymi i życzliwymi 
mieszkańcami. Mamy także, przynajmniej 
na Costa del Sol, zagwarantowane słońce.

To wszystko, plus możliwość po-
dróżowania na pokładzie pojazdu 
naszej ulubionej marki,  Subaru, spo-
wodowało, że ten krótki wypad zali-
czamy do bardzo, bardzo udanych.

Charakterystyczny bulgot boksera 
spod maski tylko spotęgował te odczucia.

Na koniec chciałbym podziękować: 
mojej rodzinie – za pomysł, za miejsce, za 
towarzystwo, państwu Beacie i Andrze-
jowi N. z Malaga uDrive – za możliwość 
zwiedzenia tego cudownego zakątka Eu-
ropy za pomocą ich pojazdu, a wszystkim 
życzliwym ludziom – za to, że z rozrzewnie-
niem będziemy wspominać ten urlop i za-
pewne niejeden raz do Andaluzji wrócimy.

A wszystkim, którzy cierpliwie dotarli 
do końca tego tekstu – zdecydowanie po-
lecam odpoczynek i zwiedzanie Hiszpanii 
w promieniach południowego słońca. 
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NASI PARTNERZY
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Wysokie ceny wiadomości, nie-
dostępność usług wynikająca 
z umożliwiania wysyłek tylko 

wewnątrz sieci macierzystej spowodo-
wały, że w 1995 roku typowy użytkow-
nik telefonu komórkowego wysyłał 0,4 
SMS-a miesięcznie. W związku z tym, 
że z roku na rok operatorzy komórkowi 
obserwowali coraz większe zaintere-
sowanie komunikacją poprzez krótką 
wiadomość tekstową (ang. Short Message 
Service, czyli właśnie SMS), zdecydowali 
się na sukcesywne zmniejszanie opłat. 
W efekcie w samej Polsce wysyła się obecnie 
prawie 50 miliardów SMS-ów rocznie.

Historia SMS-a nie była jednak taka pro-
sta. Byli, i wciąż są tacy, którzy wieścili śmierć 
SMS-a, twierdząc, że podzieli los kaset VHS 
jako przestarzała, niepotrzebna technologia. 
I chociaż SMS obchodził w poprzednim 
roku swoje 25. urodziny, a od jego powsta-
nia pojawiły się tysiące komunikatorów, 
odbiorcy wiadomości wciąż doceniają jego 
prostotę działania i szybkość dotarcia nawet 
wtedy, gdy nie ma się dostępu do internetu.

Nie inaczej jest w przypadku komunika-
cji biznesowej. W SMSAPI ciągle powtarza-
my – „SMS is not dead!” – wciąż jest znany 
i lubiany. O żywotności SMS-a świadczą 
nie tylko liczby wiadomości, które wysyłają 
nasi klienci – a było ich prawie miliard 
w poprzednim roku. Jego wielkie szanse 
na przetrwanie we wszechobecnym szumie 
informacyjnym wzmacnia prostota prze-
kazu i niska inwazyjność. Jeżeli odbiorca 
SMS-a wyraził pełną zgodę na otrzymy-
wanie SMS-a od ulubionej marki – marka 
dzieli się z nim dodatkowymi rabatami, le-
karz przypomni mu o wizycie, a kurier po-
zwoli przekierować paczkę na dowolny ad-
res. Dlaczego więc SMS miałby nie działać?

W przypadku komunikacji SMS 
istnieje główne słowo klucz – marketing za 

przyzwoleniem (ang. permission marke-
ting). O co chodzi? W komunikacji osobi-
stej nie lubimy zbyt dużej częstotliwości, na-
chalnego podejścia i telefonów od intruzów. 
Tak samo jest w relacji marka – odbiorca.

Na pewno wielu z Was mówi coś treść: 
„[TER] Dopuszczalny jest wyjazd z PKC2 
(po cateringu) do godziny wcześniej, niż zapi-
sane jest w harmonogramie” lub „Szkolenie 
pilotów dla poszczególnych tras: [SZ] godz. 
19:00 – chata grillowa”. Tak, są to treści 
dwóch z wielu wiadomości wysłanych 
za pośrednictwem SMSAPI w trakcie 
XV Zlotu Plejad. Każda z wysłanych wia-
domości miała wpływać na bezpieczeństwo 
na trasach i płynny przepływ informacji 
na linii Organizator – uczestnicy Zlotu Ple-
jad. Narzędzia dostępne na platformie do 
masowej wysyłki wiadomości pozwoliły 
pogrupować odbiorców – SMS-y, 
które miały trafiać do uczestników 
na trasie terenowej, nie trafiały 
do załóg biorących udział w rywa-
lizacji szosowej, jednocześnie informując 
o wszystkim organizatorów Zlotu.

Komunikacja jednokierunkowa nie jest 
jedyną z możliwości, które zostały wyko-
rzystane na XV Zlocie Plejad. Głosowanie 
w konkursie fotograficznym odbyło się 
dzięki tzw. numerowi odbiorczemu. Oczy-
wiście koszt SMS-a dla biorących udział 
w konkursie był taki sam jak zwykłej wia-
domości do znajomego – wbrew powszech-
nej opinii nie jest to tzw. SMS premium. 
Za pomocą takiego krótkiego numeru 
możliwa jest dwukierunkowa komunikacja 
z odbiorcą – może on wyrazić swoją opinię 
w ankiecie, wziąć udział w konkursie, 
podzielić się spostrzeżeniami. Raport po ta-
kim głosowaniu jest dostępny natychmiast 
po jego zakończeniu, co w tym przypadku 
pozwoliło na sprawne ogłoszenie zwycięz-
ców jeszcze w trakcie wieczornej gali.

Wykorzystanie krótkiej wiadomości tek-
stowej w branży motoryzacyjnej nie kończy 
się na eventach takich jak Zlot Plejad. Dla 
klientów m.in. warsztatów i salonów samo-
chodowych liczy się wysoka jakość obsługi, 
regularne i bezbłędne porozumiewanie się 
oraz nowoczesne podejście do świadczo-
nych usług. Dzięki dwukierunkowej komu-
nikacji SMS możliwe jest przypominanie 
klientom o umówionych spotkaniach (i re-
akcję w razie zmiany planów). Klienci cenią 
sobie także automatyczne przypomnienia 
o regularnych przeglądach pojazdów oraz 
powiadomienia o etapie wykonanywanej 
usługi, np. naprawy samochodu, przeglądu 
lub konieczności zamówienia dodatkowych 
części. Dodatkowo, aby utrzymać pełne wy-
korzystanie stanowisk pracy w warsztacie, 
warto informować klientów o zwolnieniu 

terminu naprawy, który mogą wyko-
rzystać z określoną 

zniżką. 

Oferty 
last 
minute to 
też okazja 
do sprzedaży koń-
cówek roczników.

Wiadomość 
tekstowa może być 
skutecznym bodźcem 
do odwiedzenia ASO, 
szczególnie jeśli zawiera ofertę 
ograniczoną czasowo i daje konkretne 
korzyści dla odbiorcy, np. w postaci kodu 
zniżkowego. Warto informować klienta 
o promocji lub wydarzeniu specjalnym, 
a fan nowinek z pewnością zainteresuje 
się ofertą jazdy próbnej nowym mode-
lem, który pojawi się w salonie.

Co ekipa SMSAPI 
robiła na XV Zlocie Plejad?
„Merry Christmas” – takie życzenia 3 grudnia 1992 roku otrzymał Rica Jarvis, dyrektor Vodafone, 
na swój Orbitel 901 od brytyjskiego inżyniera Neila Papwortha. Był to pierwszy wysłany w historii 
SMS. Jak przyjął się ten kanał komunikacji?



PRZEPISOWO tekst: MAREK DWORAK
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Model dobrego kierowcy 
(konstytucja kierowania 
samochodem) /cz. 1/

Ponieważ moja praca ma ambicje 
kompleksowości, zacznę od rzeczy, 
które komuś mogą się wydać oczywiste, 
wręcz trywialne. W istocie takimi są, 
ale mimo to warto je przedstawić, bo 
często nieświadomie robimy coś do-
brze, ale równie często postępujemy źle 
lub nie przykładamy wagi (należytego 
znaczenia) do pewnych zachowań.

Zamiast pełnych zdań, dla łatwiej-
szej percepcji tekstu, będę stosował 
metodę „wyliczanki” z uzasadniającymi 
bądź uzupełniającymi odnośnikami.

Przygotowanie do jazdy
Kontrola sprawności pojazdu:

 > Bezkompromisowo podchodzimy 
do ewentualnie pojawiających się awarii 

podzespołów i osprzętu. Nie godzimy się 
na jazdę z jakąkolwiek niesprawnością 
(z wyjątkiem dojazdu do serwisu, o ile 
awaria tego nie wyklucza lub znacząco 
nie utrudnia, albo nie powoduje zagro-
żenia dla środowiska lub bezpieczeństwa 
i płynności ruchu drogowego). Skrupu-
latnie przestrzegamy terminów serwi-
sowania i przeglądów technicznych.

Oczywiście wiele z zaprezentowa-
nych tez, w szczególności w zakre-
sie stosowania przepisów ruchu 

drogowego, dotyczyć będzie kierowania 

również innymi pojazdami samocho-
dowymi: ciężarówkami, autobusami, 
motocyklami. Jednakże swoje uwagi 
kieruję głównie pod adresem kierowców 

samochodów osobowych. Zarówno 
amatorów, czyli jeżdżących dla wła-
snych potrzeb, jak i zawodowców, czyli 
pracujących w zawodzie kierowcy.

W ostatnim cyklu artykułów zajmowałem się tym, co złego dzieje się na polskich drogach, 
mając na uwadze błędne zachowania kierowców. Chciałbym teraz przedstawić temat „z drugiej strony” 
i kompleksowo opisać, jak poprawnie, a nawet bardzo poprawnie kierować samochodem osobowym.
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 > W razie potrzeby odholowania pojazdu 
rezygnujemy z holowania z użyciem linki 
holowniczej i pojazdu innego kierowcy 
na rzecz profesjonalnego holownika 
(jest to obowiązkowe na autostradzie).

 > Zanim włączymy się do ruchu, do-
konujemy odczytu zespołu wskaźników 
w kabinie kierowcy, a jeśli nie podają 
one wszystkich danych o stanie płynów 
eksploatacyjnych, oświetlenia i ciśnie-
nia w ogumieniu, to dokonujemy ich 
zewnętrznego oglądu.

 > Szczególną wagę przykładamy do 
perfekcyjnego stanu opon – korzystamy 
z opon letnich i zimowych, zmieniając 
je bez zwłoki, jeżeli średnia temperatura 
dobowa odpowiednio wzrośnie lub spad-
nie powyżej lub poniżej 7° Celsjusza.

 > Przygotowujemy telefon komórko-
wy do możliwości ewentualnego użycia 
w czasie jazdy.
Pozycja za kierownicą:

 > Siedzimy głęboko w fotelu, plecy 
na niemalże pionowo wyregulowanym 
oparciu (tak, tak – pozycja nawet lekko 
tylko leżąca jest absolutnie niewła-
ściwa). Koniec zagłówka na wyso-
kości czubka głowy lub minimalnie 
powyżej.

 > Odległość fotela od kierownicy winna 
być taka, ażeby wyciągnięta ręka mogła 
swobodnie opierać się nadgarstkiem 
o szczyt kierownicy, bez najmniejszego 
nawet oderwania pleców od oparcia 
fotela.

 > Regulacja wysokości fotela oraz 
wysokości i odległości kierowni-
cy winna być korzystna dla układu 
anatomicznego, przy uwzględnieniu 
konieczności operowania pedałami 
z lekko ugiętymi nogami przy pełnym 
ich wciśnięciu. Powinna także zapewniać 
odpowiedni odstęp nóg od kierow-
nicy i czubka głowy od podsufitki.

 > Regulacja wysokości pasa bezpieczeń-
stwa powinna zapewniać jego przebieg 
przez środek obręczy barkowej, z dala 
od szyi. Pas winien ściśle przylegać do 
możliwie cienkiego ubrania (w zimie 
pozbywamy się wierzchniego okrycia), 
a dolna jego część powinna znajdo-
wać się na wysokości bioder i również 
być napięta – zasady te należy wyeg-
zekwować także od pasażera(-ów).

 > Przy przewozie dzieci należy zadbać 
o prawidłowe umocowanie fotelika lub po-
dobnego urządzenia i poprawne zapięcie 
dziecka (  NR 61 – 4/2015). 

 > Lusterko wewnętrzne należy wyre-
gulować tak, żeby jego kontury odpo-
wiadały obramowaniu tylnej szyby, 
a lusterka zewnętrzne zapewniały jak 
najszerszy obraz z boku pojazdu z punk-
tem odniesienia na pojeździe i częściowym 
widokiem tylnego nadkola. Tak usta-
wione lusterka zapobiegają powstawa-
niu tzw. martwego pola i umożliwiają 
precyzyjne cofanie/parkowanie.

 > Pozycja rąk na kierownicy odpo-
wiada pozycji wskazówek na tarczy 
zegara „za piętnaście trzecia”.
Przygotowanie mentalne:

 > Moment zamknięcia drzwi przez kie-
rowcę winien stanowić cezurę pomiędzy 
tym, co robiliśmy i o czym myśleliśmy 
dotąd, a kierowaniem pojazdem. Oczy-
wiście łatwiej to powiedzieć i zapisać niż 
wykonać, ale – wierzcie mi szanowni 
Czytelnicy – jest to szalenie ważne, wręcz 
niezbędne do zrealizowania, przynajmniej 
w 90%. Im skuteczniej taki „reset” prze-
prowadzimy i im będzie on trwalszy, tym 
nasza jazda będzie lepsza. Umiejętność 
koncentracji na kierowaniu stanowi pod-
stawę doskonałego prowadzenia pojazdu, 
a o to przecież nam chodzi, a przynajmniej 
powinno nam na tym zależeć. Jeśli do tej 

pory nie zdaliśmy sobie z tego sprawy, to 
właśnie teraz jest ku temu czas najwyższy.

 > Z odpowiedniej koncentracji, która 
musi trwać aż do otwarcia drzwi kie-
rowcy (z samym otwieraniem włącznie), 
nie może nas wytrącić żaden impuls 
zewnętrzny, w tym ewentualna rozmowa 
z pasażerem lub rozmowa przez telefon 
komórkowy. Rozmowy te powinny zostać 
wstrzymane, względnie wykonane jed-
nozdaniowo, wtedy gdy przepisy wyma-
gają od nas zachowania tzw. szczególnej 
ostrożności, czyli w 21 przypadkach:
1. włączanie się do ruchu,
2. zmiana pasa ruchu,
3. zmiana kierunku jazdy,
4. cofanie,
5. wyprzedzanie,
6.  zbliżanie się do skrzyżowania 

lub innego miejsca przecina-
nia się kierunków ruchu,

7. zbliżanie się do przejścia dla pieszych,
8.  przejeżdżanie obok przystanku 

pojazdów komunikacji publicznej 
nieznajdującego się przy chodniku,

9.  zbliżanie się do przejazdu dla rowerów,
10.  skręcanie w drogę poprzecz-

ną – w stosunku do rowerzy-
stów jadących na wprost,

11.  zbliżanie się do przejazdu 
przez tory tramwajowe,

12. zbliżanie się do przejazdu kolejowego,
13.  podczas jazdy w warunkach 

zmniejszonej przejrzystości po-
wietrza (mgła, intensywne opady 
atmosferyczne, zadymienie),

14.  przejeżdżanie obok lub jazda za 
pojazdem oznaczonym literą „L”,

15.  omijanie pojazdu z tablicą „dzieci”, 
podczas wsiadania i wysiadania 
z pojazdu osób w wieku do 18 lat,

16.  przejeżdżanie obok autobusu 
szkolnego,

17.  omijanie pojazdu przeznaczonego 
do przewozu osób niepełnosprawnych, 
podczas ich wsiadania i wysiadania,

18.  przejeżdżanie obok znaku ostrzegaw-
czego; ponadto szczególna ostroż-
ność jest wymagana od kierowcy:

19. pojazdu uprzywilejowanego,
20. pojazdu wykonującego prace na drodze,
21. pojazdu nienormatywnego,

 > Korzystanie z telefonu komórkowego 
właściwe jest tylko za pomocą połączenia 

Bluetooth z zestawem głośnomówiącym 
lub słuchawką – słuchawka przewodowa 
ogranicza ruchy kierowcy, a słuchawki do 
obydwu uszu dodatkowo jeszcze ograni-
czają odbieranie sygnałów z drogi (w nie-
których krajach używanie jakiegokolwiek 
rodzaju słuchawki jest niedozwolone). 
Dodatkowo należy zdawać sobie sprawę, 
że nawet rozmowa prowadzona w spo-
sób prawnie dopuszczalny ma wpływ 
na kierowanie pojazdem i powinna być 
ograniczana do niezbędnego minimum.

 > Podstawowym założeniem przy 
rozpoczynaniu jazdy winno być 
przestrzeganie zasad jazdy bezpiecznej 
i płynnej z nastawieniem się na stoso-
wanie przepisów ruchu drogowego.

 > Traktujemy wszystkich uczestni-
ków ruchu drogowego jak partnerów, 
zachowujemy się w stosunku do nich 
fair, nastawiamy się na przyjazne gesty – 
choć oczywiście mamy prawo wymagać 
od nich przestrzegania przepisów.

 > Należy sobie stale uświadamiać, 
że każdy nasz błąd może skutkować czyjąś 
śmiercią, kalectwem lub obrażeniami, 
a w szczęśliwszym przypadku stratami 
materialnymi. Ponadto powinniśmy 
prowadzić pojazd w taki sposób, żeby na-
prawiać błędy innych uczestników ruchu 
(innych kierowców, rowerzystów lub pie-
szych) – oczywiście te, które jesteśmy 
w stanie zdiagnozować i na które zdążymy 
zareagować – wymaga tego od nas zasada 
tzw. ograniczonego zaufania zawarta 
w Art. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 > Naczelną zasadą zachowania 
kierującego pojazdem jest ostrożność, 
podniesiona – w przypadkach enumera-
tywnie wskazanych wcześniej – do stanu 
szczególnej ostrożności, czyli zwiększe-
nia uwagi do stopnia umożliwiającego 
szybkie reagowanie na dynamiczny rozwój 
sytuacji i gotowości działania celem 
niedopuszczenia do zdarzenia drogowego 
(Art. 3 w związku z Art. 2 pkt 22 usta-
wy Prawo o ruchu drogowym).

Realizacja jazdy
Włączanie się do ruchu:

 > Następuje po zatrzymaniu nie wy-
nikającym z warunków lub przepisów 
ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu 
ze strefy zamieszkania (znak D-41), 

strefy ruchu (D-53), z drogi wewnętrz-
nej (D-47), z obiektu przydrożnego 
(parkingu, stacji paliw itp.) lub dojazdu 
do takiego obiektu, z nieruchomości 
(garażu, bramy wjazdowej itp.), z pobo-
cza, chodnika, pasa ruchu dla pojazdów 
powolnych na jezdnię, z drogi gruntowej 
na drogę twardą lub z pola na drogę.

 > Wymaga zachowania szczególnej 
ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa 
wszystkim uczestnikom ruchu (należy 
dokładnie upewnić się o możliwości 
wykonania manewru obserwując pie-
szych oraz wszelkie pojazdy z rowerami 
włącznie). Ustąpienie pierwszeństwa to 
powstrzymanie się od ruchu, jeśli spo-
wodowałby on konieczność zmiany pasa 
ruchu lub kierunku ruchu albo istotnej 
zmiany prędkości pojazdów, względnie 
zmusiłby pieszych do zatrzymania się, 
przyspieszenia lub spowolnienia kroku.

 > Trzeba zdawać sobie sprawę z dużej 
różnicy prędkości występującej szczegól-
nie w przypadku pojazdu, który rusza 
z miejsca, w stosunku do pojazdu będą-
cego w ruchu. Wymagana odległość od 
jadącego pojazdu winna być znacząca, aże-
by uniknąć wymuszenia pierwszeństwa.

 > Skrupulatnie upewniamy się, czy nie 
wymusimy pierwszeństwa, natomiast 
nie używamy kierunkowskazu (wyjątek 
stanowi sytuacja, w której ruszanie jest 
połączone z koniecznością zmiany pasa 
ruchu, a wyjazd np. z obiektu przydroż-
nego – ze zmianą kierunku jazdy).

 > Ruszanie autobusu szkolnego oraz 
ruszanie autobusu (busa, trolejbusu) 
z przystanku na obszarze zabudowa-
nym stanowi dla nas kolejny obowiązek. 
Włączanie się do ruchu tych pojazdów 
jest uprzywilejowane przepisami (autobus 
szkolny zawsze i wszędzie, autobus 
komunikacji zbiorowej tylko na przy-
stanku zlokalizowanym na obszarze 
zabudowanym). Należy umożliwić jazdę 
takiego autobusu, jeżeli kierujący takim 
pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem 
zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania 
na jezdnię. W odniesieniu do autobusu 
szkolnego mamy jeszcze jeden obowiązek: 
zatrzymać się, o ile kierujący tym autobu-
sem podał sygnał zatrzymania – uczyni to, 
odsłoniętym na czas wsiadania i wysia-
dania dzieci, znakiem STOP. 
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Motor
13-14/2018
Japońskie specjały

Na hasło „Mitsubishi kontra  Subaru” 
wiele osób wciąż jeszcze myśli o starciu 
Lancera Evo z Imprezą STI. Ale czasy się 
zmieniają, dziś liczą się SUV-y oraz crosso-
very i właśnie na takie modele w ostatnich 
latach stawiają obie japońskie marki.

 Subaru w ciągu 15 lat podwoiło swoją 
sprzedaż z 0,5 do 1 mln sztuk rocznie. (…)

Z debiutem Mitsubishi zbiega się pre-
miera nowego  Subaru XV. Druga generacja 
modelu korzysta z nowej, wyjątkowo 
sztywnej platformy i teoretycznie jest 
bardziej crossoverem (krzyżówką różnych 
aut) niż SUV-em – stanowi uterenowioną 
wersję kompaktowej Imprezy.

(…) XV zapewnia podróżującym 
więcej swobody, a wrażenie przestronności 
poprawia większe przeszklenie nadwozia. 
Bagażnik ma przyzwoitą jak na kompakt 
pojemność 385 l. (…)

Z perspektywy kierowcy jest znacz-
nie lepiej (…). Deska rozdzielcza została 
porządnie zmontowana, wykończona 
estetycznymi materiałami (plus za pseu-
doskórzane wstawki i metalowe pedały), 
a do tego ergonomicznie rozplanowana. 
Bezproblemowo wypada również system 
multimedialny z wyświetlaczem o dosko-
nałej responsywności i czytelnym inter-
fejsem. Przyzwyczajenia wymaga jedynie 
rozdzielenie informacji na 3 ekrany. Ma to 
jednak swoje uzasadnienie – kluczowe 
parametry pojawiają się na samej górze 
kokpitu. (…)

(…) Jego zawieszenie dosłownie pły-
nie po dziurawych drogach, nie wydając 

przy tym żadnych odgłosów. XV jest 
bardziej zwarte, ma znacznie bardziej 
przesuniętą granicę przyczepności 
i bardziej bezpośredni układ kierowniczy 
(choć sztucznie wspomagany). Do tego 
lepiej hamuje. (…)

Motor
19/2018
Dawna legenda  
w nowej roli

Impreza pożegnała się z atrybutami 
sportu. Dziś to model do aktywnego 
spędzania czasu.

(…) Kto szuka zwykłego samochodu 
kompaktowego, znajdzie bardziej przy-
stępne propozycje na rynku, natomiast 
 Subaru adresuje swoją ofertę do nieco 
bardziej wymagających.

Porządne wnętrze
Wnętrze Imprezy wykonane zostało 

z naprawdę porządnych materiałów i ma 
szansę podobać się wielu potencjalnym 
użytkownikom. Jest dość obszerne, 
a stylistyka ma przypominać, że siedzi 
się w samochodzie, który nadąża za 
trendami. W stosunku do Imprez sprzed 
lat, które miały w sobie coś ze stylu 
„vintage”, to naprawdę duży krok do 
przodu. (…)

Krok do przodu
Kiedyś szukając auta oszczędnego, nie 

wybierało się ani silnika benzynowego, 
ani automatu, ani tym bardziej napędu 
4×4. Czasy jednak się zmieniły i dzisiaj 
nawet auto sportowe musi być oszczędne, 
nie mówiąc o samochodzie codziennego 

użytku. Krokiem w tę stronę było 
w  Subaru wprowadzenie bezpośredniego 
wtrysku paliwa (…).

Trzeba natomiast przyznać, że bezstop-
niowa skrzynia biegów, która jako rozwią-
zanie w Europie się nie przyjęła, tu spisuje 
się bardzo dobrze.

Opracowana przez  Subaru przekładnia 
Lineartronic pracuje miękko, a do tego 
doskonale sprawdza się poza drogami 
utwardzonymi. (…)

Bezpieczeństwo
Napęd 4×4 ma zapewnić mobilność 

w różnych warunkach, ale też podnosi 
poziom bezpieczeństwa. Bardzo sztywne 
nadwozie, system aktywnego tempomatu 
i śledzenia sytuacji wokół auta z asy-
stentem pasa ruchu czy ostrzeganiem 
o przeszkodach z przodu i z tyłu to tylko 
część bogatej listy z tego zakresu. Impreza 
jest zdecydowanie autem podążającym za 
trendami w tej dziedzinie.

A w czym wyprzedza konkurencję? 
Jest jedna dość ważna cecha: auto sprawia 
wrażenie bardzo solidnego, którym można 
objechać świat. Wiele marek europejskich 
nie daje takiego poczucia solidności.

auto motor i sport
06/2018
Umieć więcej

(…) Pod względem wyglądu XV to wła-
ściwie kwintesencja crossovera – podwyż-
szony, ale nie za wysoki, smukły bardziej 
niż kwadratowy, ze zdrowym prześwitem 
i dodatkami (listwy, progi, relingi) pod-
kreślającymi lekko off-roadowy charak-
ter. Do konstrukcji XV wykorzystano 

podwozie  Subaru najnowszej generacji. 
W porównaniu z poprzednikiem nowy 
crossover sprawia wrażenie szerzej i pew-
niej stojącego na asfalcie, chociaż jest nieco 
wyższy.

(…) Systemy wspomagające kie-
rowcę (zebrane pod szyldem  EyeSight) 
są w standardowym wyposażeniu nawet 
najtańszej wersji XV, podobnie jak ISR, 
za co oczywiście dla  Subaru brawa. System 
multimedialny może nie jest najbardziej 
rozbudowany na świecie pod względem 
liczby funkcji. Jest za to prosty w obsłudze, 
mówi językami Apple CarPlay i Android 
Auto, a do tego ma 4 gniazda USB. (…)

W cenniku XV są dwa benzynowe 
czterocylindrowe silniki, naturalnie typu 
bokser – 1.6 i 2.0 (o mocy odpowiednio 
114 i 156 KM; nie ma i nie będzie w ofercie 
turbodiesla), oraz wyłącznie bezstop-
niowa przekładnia zwana przez  Subaru 
Lineartronic. Testowany egzemplarz miał 
jednostkę dwulitrową. Konkrety są, jak 
następuje: (…) przy zwykłej, codzien-
nej, łagodnej jeździe układ napędowy 
działa prawie niesłyszalnie. Silnik rzadko 
przekracza 2000 obr./min, nie ma żadnych 
wibracji, zmiana przełożenia odbywa się 
niewyczuwalnie, a wrażenie jest takie jak 
podczas jazdy ze zwykłym automatem. 
(…) z przyjemnością odnotowujemy, 
że fabryczne dane dotyczące przyspieszenia 
XV 2.0i okazuje się, jak to się mówi, konser-
watywne – w sprincie do setki cross over 
konsekwentnie uzyskiwał bowiem wyniki 
o przynajmniej pół sekundy lepsze niż te 
podawane oficjalnie (9,8 s vs. 10,4 s). (…) 
styl pracy samej przekładni zależy od sytu-
acji – w pewnych chwilach ma się wrażenie, 
że przełożenia są zmienne jak w przekładni 
automatycznej, z wyraźnymi zmianami 
obrotów, innym razem (szczególnie przy 
mocnym gazie), obroty stoją w miejscu, 
a przełożenie zmienia się w sposób ciągły. 
Lineartronic ma też ręczny tryb pracy 
z siedmioma wirtualnymi biegami, a dzięki 
płynnemu działaniu udaje mu się dobrze 
maskować naturę skrzyni CVT – jest to 
chyba najbardziej nieirytująca przekładnia 
bezstopniowa, jaką znam.

Silnym punktem XV – oraz tym, 
co wyróżnia  Subaru spośród innych 
tej klasy – są układy zawieszenia i napędo-
wy. Na zwykłej drodze auto jest stabilne, 

zwinne i reaguje spokojnie. Elektrycznie 
wspomagany układ kierowniczy sprawia 
chwilami wrażenie sztucznie połączone-
go z kołami, ale to odczucie nie odbiega 
od „średniej rynkowej”. Reakcje XV są 
bowiem precyzyjne i nawet jeśli przechyły 
nadwozia w zakrętach bywają dość wyraź-
ne, to kierowca ma przez cały czas poczu-
cie panowania nad sytuacją. We wraże-
niach z jazdy nie ma szczególnej ostrości 
ani tym bardziej sportu, są za to porządek, 
spokój, komfort resorowania i stabilność. 
Przy czym  Subaru okazuje się tym lepsze, 
im gorsza jest jakość nawierzchni – 
na szczerbatym, popękanym i połatanym 
asfalcie wszystko, na co trafiają koła, 
sprawia z punktu widzenia kierowcy 
wrażenie dwa razy mniej poważnego niż 
w wypadku innych crossoverów tego typu. 
Daje to bardzo przyjemne poczucie, że XV 
„może więcej”. Układ przeniesienia napę-
du jest jak ten z Forestera, dobrze znanego 
ze swoich świetnych właściwości trakcyj-
nych, a także sporych możliwości poza 
asfaltem. Wykorzystuje on międzyosiowe 
sprzęgło wielopłytkowe, jednak inaczej 
niż w typowych zastosowaniach typu 
„przód z dołączanym tyłem”, w wypadku 
XV siła napędowa przez cały czas trafia 
do czterech kół (w proporcji 60% na przód 
i 40% na tył). Dodatkowo układ napędowy 
ma specjalne sterowanie (zwane X-MODE, 
dotyczy silnika, przekładni, sprzęgła wie-
lopłytkowego, hamulców i układu stabili-
zacji) przygotowane na szczególnie trudne 
warunki, kiedy chodzi o to, by wyłapać 
i wykorzystać każdy skrawek przyczep-
ności. W efekcie, w połączeniu z bardzo 
dużym jak na auto tej klasy prześwitem 
(220 mm), XV ma w rezerwie więcej niż 
chyba wszystkie inne crossovery tej klasy – 
to jest być może największa pojedyncza 
zaleta  Subaru.

(…) XV kosztuje dziś mniej, niż kiedy 
debiutował na rynku w 2012 roku, przy 
czym teraz ma w standardzie swój bez-
stopniowy „automat” (plus pakiet niezłych 
systemów wspomagających, ale ich nie 
liczymy, bo jakiś postęp techniczny jednak 
musi być). Wygląda więc na to, że porząd-
ne rzeczy mogą z czasem kosztować mniej, 
a jeśli dzięki temu crossover  Subaru zdo-
będzie więcej klientów niż poprzednik, to 
tylko dlatego, że bardziej na to zasługuje.
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