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N

ie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy (…), ale będziesz
miłował bliźniego jak siebie samego.

Gdy kibice, a raczej kibole, wywiesili transparent uwłaczający godności
Litwinów na jednym z meczów piłkarskich,
zawrzało. Odpowiednie ministerstwo
natychmiast podjęło odpowiednie kroki
dyplomatyczne i... afera „przyschła”.
Reakcja Litwinów była mocno
zaskakująca. Otóż w tak dziś popularnym internecie zainicjowana została
akcja wirusowa pod hasłem „Litwa kocha Polskę”. O wyższości moralnej takiego postępowania nie ma co dyskutować.
Wydawałoby się, że szczególnie w tak
katolickim kraju jak Polska postępowanie zgodne z drugim co do ważności
przykazaniem (wg zapisu w 22. rozdziale
Ewangelii wg św. Mateusza) musi
być przyjęte pozytywnie.
Lekko zawstydzeni, w obliczu
nadchodzącego rajdu Kauno Ruduo

rozgrywanego przecież właśnie na Litwie,
podjęliśmy szybką akcję: nasze załogi
wystartują ze „zwrotną” deklaracją
„Lenkija myli Lietuvą”, czyli „Polska kocha Litwę”. Hasło zostało natychmiast
podchwycone przez inne załogi,
ale także przez niektóre media.
Pobyt na Litwie pozostawił wyłącznie bardzo pozytywne wrażenia. Wrażenia potwierdzane
w całej rozciągłości przez tych
zawodników, którzy mają okazję
częściej tutaj startować. Czyli, wydawałoby się, wszystko w porządku?
Nie do końca. Po powrocie do Polski
znalazłem na Interii liczne komentarze do cytowanej inicjatywy. W zdecydowanej większości… negatywne.
Jakże wysoko cenię Bareję… I jak bardzo chciałbym, abym kiedyś nie miał
już racji. Czego i Państwu życzę.
Witold Rogalski
Dyrektor Subaru Import Polska

Nie czekaj. Otwórz usta, pobierz wymaz i zarejestruj

Nie czekaj. Otwórz usta, pobierz wymaz i zarejestruj
się jako potencjalny dawca komórek macierzystych.
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Wielu pacjentów z nowotworami krwi czeka na
swojego genetycznego bliźniaka.
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AKTUALNOŚCI

STI prezentuje Subaru BRZ tS

S

ubaru Tecnica International (STI), dział Fuji Heavy Industries Ltd. zajmujący się sportami motorowymi, wypuścił
na japoński rynek nowy model Subaru BRZ tS. Jest on dostępny w salonach w Kraju Kwitnącej Wiśni od 19 sierpnia.
Przy projektowaniu wersji tS wykorzystano doświadczenie
zebrane przez STI w motosporcie – aby BRZ tS uosabiał hasło
„siła i zwinność”. Auto oferuje kierowcy intuicyjną obsługę połączoną
z przyjemnością prowadzenia, w myśl hasła „jedność z maszyną”.
Do budowy specjalnej wersji sportowego coupé wykorzystano powiększony wał napędowy oraz kilka unikatowych części

W trosce o bezpieczeństwo czworonogów

T

sygnowanych znaczkiem STI. Osiągi BRZ-a zostały również poprawione poprzez zastosowanie wysokiej klasy hamulców
Brembo, 18-calowych felg aluminiowych i specjalnie zaprojektowanego przez STI spojlera przedniego zderzaka. Model wyposażony jest też w wyjątkowe elementy dekoracyjne „STI”/„tS”.
W ofercie skierowanej do miłośników motosportu pojawił
się pakiet GT, nadający Subaru BRZ jeszcze bardziej agresywnego wyglądu. Z tyłu pojawi się wysoki karbonowy spojler,
lakierowane na czarno 18-calowe felgi BBS oraz specjalne
fotele kubełkowe sygnowane znaczkiem Recaro.

Trzeci rok Motion-V – osiągnięcia i plany

P

ięcioletni plan zarządzania Fuji Heavy
Industries, nazwany Motion-V, założony na lata 2012–2016 zbliża się do swej
połowy. Prezes firmy, Yasuyuki Yoshinaga,
podzielił się niedawno swymi spostrzeżeniami na jego temat. Zapowiedział, że w roku
podatkowym 2013 firma dążyć będzie do
dalszego rozwoju, umacniania swej pozycji na rynkach światowych oraz pobijania
kolejnych rekordów w zakresie sprzedaży
samochodów, dochodów, wyników operacyjnych i zysków w dwóch kolejnych latach.
Prezes Yoshinaga przyznał, że liczne
osiągnięcia w roku ubiegłym były zasługą
zaangażowania i ciężkiej pracy wszystkich
pracowników firmy. To dzięki nim możliwe
było opracowanie produktów wysoce ocenianych przez klientów, płynna realizacja
zamówień, produkcja na niezwykle wysokim poziomie, świetna logistyka, reklama
i marketing oraz obfitująca w sukcesy sprzedaż. Wyniki firmy były wręcz imponujące.
Na szczególną uwagę zasługiwał dochód
przekraczający 120 miliardów jenów, czyli
wartość, której osiągnięcie zakładano dopiero w ostatnim roku realizacji Motion-V!
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Obecnie oceny FHI na rynku wypadają
wciąż lepiej. Wraz z nimi wzrastają również oczekiwania wobec firmy. Znajduje to
swój wyraz w wartości giełdowej FHI, która
w porównaniu z niedawnymi notowaniami
momentami wzrastała aż cztero-, a nawet
pięciokrotnie! Analitycy finansowi oceniają, że
nawet w obliczu spadku wartości jena wartość
ta nadal pozostaje od dwóch i pół do trzech
razy większa niż poprzednio. W swej wypowiedzi prezes FHI nie ukrywał zadowolenia
z tak silnej pozycji na rynku. Podkreślił jednocześnie, że ma świadomość dotychczasowych
osiągnięć oraz oczekiwań wobec firmy, nad
którymi wciąż należy pracować. Najważniejszym powinno pozostać dalsze dążenie do
wspólnego wzmacniania i rozwoju firmy.
Głównym celem w roku bieżącym będzie
utrzymanie osiągniętej pozycji oraz spełnienie założonych celów w poszczególnych
oddziałach. Wobec wyraźnego, największego
w historii wzrostu znaczenia FHI na rynku,
jej pracownicy powinni być również przygotowani na pokonywanie trudności, które ewentualnie mogą pojawiać się w trakcie
dalszej realizacji programu. Prezes Yoshinaga

wyraźnie zachęcił personel do dzielnego wychodzenia naprzeciw wszelkim problemom
i wyzwaniom. Wskazał on również trzy podstawowe idee, które powinny przyświecać
wszystkim zaangażowanym w działania firmy.
Pierwszą z wartości jest stworzenie silnych fundamentów pod dalsze prace, drugą
– utrzymanie i kontynuacja tego, co już zostało
osiągnięte i wreszcie trzecią – planowanie i inicjowanie kolejnych projektów. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych
powinni natomiast dokładać wszelkich starań,
by wydajność firmy wciąż rosła. Według prezesa Yoshinagi będą musieli oni skupić się na
działaniach, które są naprawdę niezbędne
oraz na właściwym podziale obowiązków.
Przede wszystkim powinni jednak pamiętać
o ciążącej na nich odpowiedzialności związanej
z zajmowanym stanowiskiem. Siła i umiejętności człowieka są ograniczone i to od
człowieka zależy, jak dobrze będzie umiał je
wykorzystać – oto sentencja, która popłynęła
z ust prezesa do wszystkich pracowników
FHI pod koniec podsumowania wraz z prośbą
o pozytywne podejście do życia i dalsze gorliwe wykonywanie powierzonych zadań.

esty zderzeniowe wszystkim kojarzą
się raczej jednoznacznie z symulacjami kolizji samochodów, którymi podróżują ludzie. Subaru od lat prowadzi
zaawansowane badania nad podniesieniem
bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów podczas ewentualnych wypadków na drodze
( nr 47-48 – 2-3/2013). W tym roku Subaru
w Ameryce podjęło decyzję o rozszerzeniu
swoich badań o testy zderzeniowe dla…
czworonogów. Marka postanowiła poruszyć
temat ich bezpieczeństwa podczas podróży.
Wcześniej nikt nie podejmował takich badań.
Na początku marca bieżącego roku została ogłoszona współpraca pomiędzy Subaru
w Ameryce a organizacją non profit działającą
na rzecz zwierząt: Center for Pet Safety,
z siedzibą w miejscowości Reston w stanie
Virginia. Współpraca oznacza w tym przypadku finansowanie testów zderzeniowych
pod kątem bezpieczeństwa przewożonych
samochodem czworonogów. Testy przeprowadzane są w laboratorium Centrum.
Wszystko celem zbadania skuteczności
oraz podniesienia świadomości zagrożeń, jakie
w chwili wypadku niosą ze sobą standardowo

używane w amerykańskich pojazdach uprzęże, klatki, siatki i skrzynki na zwierzęta.
Pierwsze badania przeprowadzono na wiosnę. Zadbano w nich o wielkość czworonożnych
przyjaciół, opracowując manekiny (!) imitujące
psy rasy terier, border collie i golden retriever.
„Pieski” przypinano następnie za pomocą dostępnych na rynku uprzęży do siedzenia znajdującego się za miejscem kierowcy i symulowano
jego przyspieszanie wzdłuż specjalnej prowadnicy, a następnie gwałtowne zatrzymanie.
Okazało się, że wszystkie przebadane zabezpieczenia dla psów w sytuacji zderzenia czołowego były podatne na pękanie, w wyniku czego
zwierzę wyrzucane było do przodu w kierunku
siedzenia kierowcy. Innymi słowy, stosowane
uprzęże nie tylko nie zabezpieczały czworonoga,
lecz stanowiły również poważne zagrożenie dla
kierującego pojazdem. Ujawniając tak dramatyczne wyniki testów, Subaru w Ameryce chce
zainteresować problemem organizacje, dbające
o bezpieczeństwo podróżujących samochodem, takie jak National Highway Traffic Safety
Administration (NHTSA) czy Society of Automotive Engineers International. Trzymamy kciuki
za powodzenie przedsięwzięcia!

Maciej Grabowski zwycięzcą
ME Masters w klasie Laser

2

sierpnia zakończyły się
rozgrywane u wybrzeży
szwedzkiej Landskrony
Mistrzostwa Europy Masters
w klasie Laser, a Maciej Grabowski został ich niekwestionowanym zwycięzcą.
Jak przyznał mistrz, były to
jedne z trudniejszych regat,
w jakich przyszło mu startować
w ostatnich latach. Z pogodowymi przeciwnościami poradził sobie
jednak fantastycznie, wygrywając aż pięć
z dziesięciu zaplanowanych wyścigów
i zdobywając drugie miejsce w trzech z nich.
Zmagania na falach Bałtyku żeglarz rozpoczął przy stosunkowo słabym i zmiennym wietrze, który stopniowo się wzmagał. Jak przyznał, niesamowitym utrudnieniem był bardzo
silny i zmienny prąd, który faworyzował zawodników bardziej obeznanych z akwenem.
Maciej Grabowski nie dawał jednak za wygraną, zacięcie rywalizował i od samego początku znajdował się na naprawdę dobrej pozycji.
We wspomnianych warunkach było to nie lada

wyzwaniem, któremu w tak pięknym stylu
naszemu zawodnikowi udało się sprostać.
I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili:
w rozegranych w dniach 23–25 sierpnia
regatach Euro Masters Series i Mistrzostwach Polski w Pucku Maciej Grabowski
tryumfował, zdobywając Puchar Polski
Laser Masters. Te zawody miały jeszcze
jeden pozasportowy wymiar, gdyż odbywały się pod hasłem „Bądź mężczyzną,
chroń zdrowie”. Impreza była jednym z wydarzeń promujących i popularyzujących
zdrowy tryb życia, a przede wszystkim
profilaktykę i badania mężczyzn.

60 lat historii FHI

15

lipca bieżącego roku obchodzono 60-lecie istnienia Fuji Heavy
Industries Ltd. Z tej uroczystej okazji
warto na chwilę przenieść się w czasie i przypomnieć najważniejsze fakty z historii firmy.
Początki FHI sięgają roku 1917, czyli momentu założenia laboratorium lotnictwa
Aircraft Research Laboratory, zwanego dalej
Nakajima Aircraft Co. Ltd. Po II wojnie światowej Nakajimę zreorganizowano i nadano
jej nazwę Fuji Sangyo Co. Ltd., a następnie
w 1950 roku podzielono ją na dwanaście
odrębnych firm. 15 lipca 1953 roku pięć z nich
połączyło się ponownie, tworząc obecne FHI.
Produktami, którymi FHI zaznaczyło swą
pozycję na rynku, był pierwszy japoński samolot testowy T-1 oraz minisamochód Subaru
360. Oba wyprodukowano w 1958 roku.
W trakcie swojej długiej historii firma opracowała wiele innowacyjnych rozwiązań,
wypuszczając na rynek m.in. Subaru 1000,
czyli pierwszy masowo produkowany w Japonii samochód z napędem na przednie koła
i silnikiem umieszczonym z przodu oraz Leone,
czyli pierwszy na rynku japońskim produkowany na szeroką skalę samochód pasażerski
z napędem na cztery koła. Kolejną epokę
– tym razem kombi – zapoczątkowało Legacy.
Jednym z najważniejszych ostatnich osiągnięć technologicznych FHI jest niewątpliwie
system EyeSight, w który coraz częściej
firma wyposaża swoje samochody (niestety,
jak na razie nie uświadczymy ich w Europie).
Obecnie FHI swoją działalnością wykracza
poza przemysł samochodowy. Sięgając do
korzeni, prężnie wspiera przemysł lotniczy.
Coraz częściej wkracza również ze swymi
pomysłowymi rozwiązaniami w zakresie
silników w inne obszary życia ludzi na całym
świecie. W zamian za to otrzymuje wsparcie i zaufanie klientów, którzy doceniają
funkcjonalność, bezpieczeństwo i niezawodność oferowanych im produktów.
facebook.pl/MagazynPlejady
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lakierowane na czarno 18-calowe felgi BBS oraz specjalne
fotele kubełkowe sygnowane znaczkiem Recaro.

Trzeci rok Motion-V – osiągnięcia i plany

P

ięcioletni plan zarządzania Fuji Heavy
Industries, nazwany Motion-V, założony na lata 2012–2016 zbliża się do swej
połowy. Prezes firmy, Yasuyuki Yoshinaga,
podzielił się niedawno swymi spostrzeżeniami na jego temat. Zapowiedział, że w roku
podatkowym 2013 firma dążyć będzie do
dalszego rozwoju, umacniania swej pozycji na rynkach światowych oraz pobijania
kolejnych rekordów w zakresie sprzedaży
samochodów, dochodów, wyników operacyjnych i zysków w dwóch kolejnych latach.
Prezes Yoshinaga przyznał, że liczne
osiągnięcia w roku ubiegłym były zasługą
zaangażowania i ciężkiej pracy wszystkich
pracowników firmy. To dzięki nim możliwe
było opracowanie produktów wysoce ocenianych przez klientów, płynna realizacja
zamówień, produkcja na niezwykle wysokim poziomie, świetna logistyka, reklama
i marketing oraz obfitująca w sukcesy sprzedaż. Wyniki firmy były wręcz imponujące.
Na szczególną uwagę zasługiwał dochód
przekraczający 120 miliardów jenów, czyli
wartość, której osiągnięcie zakładano dopiero w ostatnim roku realizacji Motion-V!
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Obecnie oceny FHI na rynku wypadają
wciąż lepiej. Wraz z nimi wzrastają również oczekiwania wobec firmy. Znajduje to
swój wyraz w wartości giełdowej FHI, która
w porównaniu z niedawnymi notowaniami
momentami wzrastała aż cztero-, a nawet
pięciokrotnie! Analitycy finansowi oceniają, że
nawet w obliczu spadku wartości jena wartość
ta nadal pozostaje od dwóch i pół do trzech
razy większa niż poprzednio. W swej wypowiedzi prezes FHI nie ukrywał zadowolenia
z tak silnej pozycji na rynku. Podkreślił jednocześnie, że ma świadomość dotychczasowych
osiągnięć oraz oczekiwań wobec firmy, nad
którymi wciąż należy pracować. Najważniejszym powinno pozostać dalsze dążenie do
wspólnego wzmacniania i rozwoju firmy.
Głównym celem w roku bieżącym będzie
utrzymanie osiągniętej pozycji oraz spełnienie założonych celów w poszczególnych
oddziałach. Wobec wyraźnego, największego
w historii wzrostu znaczenia FHI na rynku,
jej pracownicy powinni być również przygotowani na pokonywanie trudności, które ewentualnie mogą pojawiać się w trakcie
dalszej realizacji programu. Prezes Yoshinaga

wyraźnie zachęcił personel do dzielnego wychodzenia naprzeciw wszelkim problemom
i wyzwaniom. Wskazał on również trzy podstawowe idee, które powinny przyświecać
wszystkim zaangażowanym w działania firmy.
Pierwszą z wartości jest stworzenie silnych fundamentów pod dalsze prace, drugą
– utrzymanie i kontynuacja tego, co już zostało
osiągnięte i wreszcie trzecią – planowanie i inicjowanie kolejnych projektów. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych
powinni natomiast dokładać wszelkich starań,
by wydajność firmy wciąż rosła. Według prezesa Yoshinagi będą musieli oni skupić się na
działaniach, które są naprawdę niezbędne
oraz na właściwym podziale obowiązków.
Przede wszystkim powinni jednak pamiętać
o ciążącej na nich odpowiedzialności związanej
z zajmowanym stanowiskiem. Siła i umiejętności człowieka są ograniczone i to od
człowieka zależy, jak dobrze będzie umiał je
wykorzystać – oto sentencja, która popłynęła
z ust prezesa do wszystkich pracowników
FHI pod koniec podsumowania wraz z prośbą
o pozytywne podejście do życia i dalsze gorliwe wykonywanie powierzonych zadań.

esty zderzeniowe wszystkim kojarzą
się raczej jednoznacznie z symulacjami kolizji samochodów, którymi podróżują ludzie. Subaru od lat prowadzi
zaawansowane badania nad podniesieniem
bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów podczas ewentualnych wypadków na drodze
( nr 47-48 – 2-3/2013). W tym roku Subaru
w Ameryce podjęło decyzję o rozszerzeniu
swoich badań o testy zderzeniowe dla…
czworonogów. Marka postanowiła poruszyć
temat ich bezpieczeństwa podczas podróży.
Wcześniej nikt nie podejmował takich badań.
Na początku marca bieżącego roku została ogłoszona współpraca pomiędzy Subaru
w Ameryce a organizacją non profit działającą
na rzecz zwierząt: Center for Pet Safety,
z siedzibą w miejscowości Reston w stanie
Virginia. Współpraca oznacza w tym przypadku finansowanie testów zderzeniowych
pod kątem bezpieczeństwa przewożonych
samochodem czworonogów. Testy przeprowadzane są w laboratorium Centrum.
Wszystko celem zbadania skuteczności
oraz podniesienia świadomości zagrożeń, jakie
w chwili wypadku niosą ze sobą standardowo

używane w amerykańskich pojazdach uprzęże, klatki, siatki i skrzynki na zwierzęta.
Pierwsze badania przeprowadzono na wiosnę. Zadbano w nich o wielkość czworonożnych
przyjaciół, opracowując manekiny (!) imitujące
psy rasy terier, border collie i golden retriever.
„Pieski” przypinano następnie za pomocą dostępnych na rynku uprzęży do siedzenia znajdującego się za miejscem kierowcy i symulowano
jego przyspieszanie wzdłuż specjalnej prowadnicy, a następnie gwałtowne zatrzymanie.
Okazało się, że wszystkie przebadane zabezpieczenia dla psów w sytuacji zderzenia czołowego były podatne na pękanie, w wyniku czego
zwierzę wyrzucane było do przodu w kierunku
siedzenia kierowcy. Innymi słowy, stosowane
uprzęże nie tylko nie zabezpieczały czworonoga,
lecz stanowiły również poważne zagrożenie dla
kierującego pojazdem. Ujawniając tak dramatyczne wyniki testów, Subaru w Ameryce chce
zainteresować problemem organizacje, dbające
o bezpieczeństwo podróżujących samochodem, takie jak National Highway Traffic Safety
Administration (NHTSA) czy Society of Automotive Engineers International. Trzymamy kciuki
za powodzenie przedsięwzięcia!

Maciej Grabowski zwycięzcą
ME Masters w klasie Laser

2

sierpnia zakończyły się
rozgrywane u wybrzeży
szwedzkiej Landskrony
Mistrzostwa Europy Masters
w klasie Laser, a Maciej Grabowski został ich niekwestionowanym zwycięzcą.
Jak przyznał mistrz, były to
jedne z trudniejszych regat,
w jakich przyszło mu startować
w ostatnich latach. Z pogodowymi przeciwnościami poradził sobie
jednak fantastycznie, wygrywając aż pięć
z dziesięciu zaplanowanych wyścigów
i zdobywając drugie miejsce w trzech z nich.
Zmagania na falach Bałtyku żeglarz rozpoczął przy stosunkowo słabym i zmiennym wietrze, który stopniowo się wzmagał. Jak przyznał, niesamowitym utrudnieniem był bardzo
silny i zmienny prąd, który faworyzował zawodników bardziej obeznanych z akwenem.
Maciej Grabowski nie dawał jednak za wygraną, zacięcie rywalizował i od samego początku znajdował się na naprawdę dobrej pozycji.
We wspomnianych warunkach było to nie lada

wyzwaniem, któremu w tak pięknym stylu
naszemu zawodnikowi udało się sprostać.
I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili:
w rozegranych w dniach 23–25 sierpnia
regatach Euro Masters Series i Mistrzostwach Polski w Pucku Maciej Grabowski
tryumfował, zdobywając Puchar Polski
Laser Masters. Te zawody miały jeszcze
jeden pozasportowy wymiar, gdyż odbywały się pod hasłem „Bądź mężczyzną,
chroń zdrowie”. Impreza była jednym z wydarzeń promujących i popularyzujących
zdrowy tryb życia, a przede wszystkim
profilaktykę i badania mężczyzn.

60 lat historii FHI

15

lipca bieżącego roku obchodzono 60-lecie istnienia Fuji Heavy
Industries Ltd. Z tej uroczystej okazji
warto na chwilę przenieść się w czasie i przypomnieć najważniejsze fakty z historii firmy.
Początki FHI sięgają roku 1917, czyli momentu założenia laboratorium lotnictwa
Aircraft Research Laboratory, zwanego dalej
Nakajima Aircraft Co. Ltd. Po II wojnie światowej Nakajimę zreorganizowano i nadano
jej nazwę Fuji Sangyo Co. Ltd., a następnie
w 1950 roku podzielono ją na dwanaście
odrębnych firm. 15 lipca 1953 roku pięć z nich
połączyło się ponownie, tworząc obecne FHI.
Produktami, którymi FHI zaznaczyło swą
pozycję na rynku, był pierwszy japoński samolot testowy T-1 oraz minisamochód Subaru
360. Oba wyprodukowano w 1958 roku.
W trakcie swojej długiej historii firma opracowała wiele innowacyjnych rozwiązań,
wypuszczając na rynek m.in. Subaru 1000,
czyli pierwszy masowo produkowany w Japonii samochód z napędem na przednie koła
i silnikiem umieszczonym z przodu oraz Leone,
czyli pierwszy na rynku japońskim produkowany na szeroką skalę samochód pasażerski
z napędem na cztery koła. Kolejną epokę
– tym razem kombi – zapoczątkowało Legacy.
Jednym z najważniejszych ostatnich osiągnięć technologicznych FHI jest niewątpliwie
system EyeSight, w który coraz częściej
firma wyposaża swoje samochody (niestety,
jak na razie nie uświadczymy ich w Europie).
Obecnie FHI swoją działalnością wykracza
poza przemysł samochodowy. Sięgając do
korzeni, prężnie wspiera przemysł lotniczy.
Coraz częściej wkracza również ze swymi
pomysłowymi rozwiązaniami w zakresie
silników w inne obszary życia ludzi na całym
świecie. W zamian za to otrzymuje wsparcie i zaufanie klientów, którzy doceniają
funkcjonalność, bezpieczeństwo i niezawodność oferowanych im produktów.
facebook.pl/MagazynPlejady
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Subaru ponownie
w „Księdze rekordów
Guinnessa”

M

65. targi Frankfurt Motor Show
Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), producent
naszych samochodów z gwiazdami na masce,
zaznaczył swoją obecność podczas targów
motoryzacyjnych we Frankfurcie. Impreza
odbyła się w dniach od 10 do 22 września br.

Podczas targów Subaru zaprezentowało
dwa pojazdy koncepcyjne: VIZIV oraz WRX.
Pokazy dla prasy odbyły się 10–11 września,
natomiast publiczność i goście mogą oglądać
oba „koncepty” w dniach 14–22 września.

amy kolejny wpis w „Księdze rekordów
Guinnessa”! Tym razem rekord ustanowili Amerykanie, którzy na 13 lipca bieżącego roku zaplanowali największą w historii
USA paradę samochodów Subaru. Głównym organizatorem wydarzenia było Subaru w Ameryce. Plan udało się zrealizować, pobijając tym samym rekord ustanowiony cztery lata wcześniej.
Paradę zorganizowano w miejscowości Itasca w stanie Illinois. Ściągnęli na nią użytkownicy pojazdów spod znaku „Plejad” z jedenastu
stanów. Ściślej rzecz biorąc, na tym jakże wyjątkowym zlocie zaprezentowało się aż 371 samochodów Subaru! Przypomnijmy, że w 2009 roku
udało się przyciągnąć ich nieco mniej, bo 339.
Podczas tegorocznej imprezy udało się dodatkowo zgromadzić środki finansowe na dwa
szlachetne cele. Część z nich powędruje do
schroniska dla zwierząt PAWS w Chicago, a pozostałe datki przeznaczone będą dla organizacji
wojskowej Salute, Inc., wspierającej amerykańskich żołnierzy, weteranów i ich rodziny.

Ostra jazda w małej skali

M

ają napęd na cztery koła, regulowane
zawieszenie i silnik klasy WRC – elektryczne rajdówki to zabawa raczej dla
dorosłych. Od niedawna do sportowej rywalizacji w zawodach profesjonalnych modeli RC przystąpił nowy zespół – Subaru Poland RC Team .
Rajdową bronią małego teamu SPRCT
zostało Subaru Impreza WRC 08 w skali 1:10.
Malowana na wzór Imprezy STI R4 Wojtka
Chuchały i Kamila Hellera, lexanowa karoseria
została osadzona na podzespołach japońskiej
marki Tamiya. Do napędu rajdówki posłuży
elektryczny silnik, kwalifikujący model do klasy
S1600, czyli dla początkujących. Dla Michała
Jasińskiego, kierowcy zespołu, jest to bowiem
debiut za sterami zdalnie sterowanej maszyny.
A wiadomo – w tym sporcie, niezależnie od skali,
nie warto rzucać się od razu na głęboką wodę.
Toruński zespół, którego sponsorem tytularnym zostaliśmy my, w tym sezonie zbierać
będzie doświadczenie w rajdach i rallycrossie
modeli RC. Większość zawodów rozegrana
zostanie w grodzie Kopernika, choć zespół planuje także starty „za granicą”. Niebiesko-białe
rajdówki SPRCT zobaczymy m.in. na 5. Rajdzie
WRC-Pleszew. Zwieńczeniem zmagań modeli RC w Rajdowych Mistrzostwach Torunia

będzie 2-dniowy SUBARU VII Rajd Jesienny.
Ponownie na prostej startowej żużlowej
toruńskiej Motoareny pojawią się elektryczne rajdówki RC oraz... prawdziwe sportowe
maszyny spod znaku „Plejad”. Toruński
zespół planuje także udział we wszystkich
rundach rallycrossu RC. Walka bok w bok
z przeciwnikami dostarcza maksimum adrenaliny i zapewnia wspaniałe widowisko dla kibiców. Wielkich emocji w małej
skali z pewnością więc nie zabraknie.
Relacje z zawodów, bogatą galerię zdjęć
oraz informacje o naszym „małym” zespole
można już znaleźć na specjalnej stronie internetowej – sprct.pl . Sporo fanów polubiło
także „teamowy” fanpage na Facebooku:
SubaruPolandRCTeam , na którym nie brakuje konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.

fot. Bartosz Jędrzejewski

fot. Bartosz Jędrzejewski

fot. Bartosz Jędrzejewski

Kalendarium Historii Motoryzacji
1 sierpnia 1910

motoryzacji panował zupełny chaos – korzystały z nich konie, powozy i automobile.
Wkrótce okazało się, że liczba wypadków i zagrożenie dla pieszych stały się tak duże,
że nieodzowne było uregulowanie stale rosnącego ruchu drogowego. Uliczna sygnalizacja świetlna była jednym ze środków poprawy sytuacji – w 1911 roku wprowadzono
np. linie oddzielające pasy ruchu, a kilka lat później zamontowano pierwsze znaki,
zabraniające skrętu w lewo na niebezpiecznych skrzyżowaniach.

2 sierpnia 1800

10 sierpnia 1897

4 sierpnia 1877

Nikolaus A. Otto otrzymuje niemiecki patent numer 532
na swój silnik czterosuwowy.

5 sierpnia 1914

Na skrzyżowaniu ulic Euclid Avenue i East 105th Street w Cleveland w stanie Ohio
zamontowano pierwszą sygnalizację świetlną. Na ulicach i drogach u zarania
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ierowca Platinum Subaru Rally Team
w chwilach wolnych od startów w rajdach przekazuje swoją wiedzę, i to
nie tylko podczas szkoleń w Szkole Jazdy
Subaru. 10 lipca zakończyła się pierwsza
edycja szkółki kartingowej na bielskim torze
ZygZak Karting. Zajęcia składały się z ośmiu
spotkań prowadzonych przez kierowcę
rajdowego Wojtka Chuchałę i kierowcę
wyścigowego Roberta Lukasa. W szkółce
wzięło udział 20 uczestników. Ostatnie
zajęcia kierowcy poprowadzili wspólnie,
a na koniec przygotowali dla uczestników
zawody, które wygrał Oliwer Pilch. Już teraz
planowana jest jesienna edycja szkółki, tym
razem z podziałem na dwie grupy – dla zaawansowanych i początkujących.
Wpisy pochodzą z Kalendarium Historii Motoryzacji,
dostępnego pod adresem: kalendariummotoryzacji.pl

Stan Nowy Jork wydał pierwszą tablicę rejestracyjną. W stanie Massachusetts,
który był pod tym względem pierwszy w Ameryce, wydawano tego typu tablice już od
roku 1893. Wprowadzono wtedy do użytku żelazne tabliczki z wybitym na nich
numerem rejestracyjnym. Współczesny wzór tablic rejestracyjnych stanu Nowy Jork,
ze Statuą Wolności, wprowadzono w roku 1986.

Angielski wynalazca George Medhurst otrzymuje brytyjski patent
na „pojazd zasilany sprężonym powietrzem”.

Siemanko w roli trenera

Tego dnia C. Harrington Moore i Frederick R. Simms założyli The Automobile Club of
Great Britain and Ireland, znany później jako Royal Automobile Club.
Powstanie klubu dla hobbystów automobili było czymś naturalnym w Wielkiej Brytanii,
w której spędzanie czasu przez dżentelmenów w klubach i doborowym towarzystwie było
narodową tradycją. Automobilkluby powstawały jako organizacje społeczne dla osób
zainteresowanych motoryzacją i wyścigami samochodowymi, które były wówczas
zarezerwowane wyłącznie dla ludzi bogatych. Automobilkluby ewoluowały następnie
w kierunku stowarzyszeń serwisowych, pomagających kierowcom w sytuacjach
awaryjnych, planowaniu podróży i kwestiach ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Wiele klubów tego typu istnieje do dzisiaj i nadal wspiera sporty motorowe.

13 sierpnia 1907

Tego dnia na ulice Nowego Jorku wyruszyła pierwsza taksówka, dając początek
pełnym emocji relacjom pomiędzy nowojorczykami i ich taksówkarzami. Taksówkowe
automobile pojawiły się na ulicach miast w Europie pod koniec lat 90. XIX wieku, a ich
rozwój szedł krok w krok z rozwojem motoryzacji.
Nazwa „taxi” pochodzi od taximetru – urządzenia, które automatycznie odmierzało
przejechany dystans lub zużyte paliwo i było wykorzystywane do obliczania opłaty za
przejazd. Określenie „cab” pochodzi od słowa „cabriolet”, oznaczającego w Ameryce
powóz do wynajęcia, zaprzęgnięty do jednego konia.

17 sierpnia 1890

Tego dnia w miejscowości Hagerstown, w stanie Indiana, urodził się Ralph R. Teetor,
wynalazca urządzenia zwanego przez nas tempomatem, a w ojczyźnie wynalazcy
– cruise control. Teetor – inżynier mechaniki, z dyplomem University of Pennsylvania,
pierwszą pracę podjął w firmie Light Inspection Car Company.
Ten rodzinny biznes po pewnym czasie przekształcił się w Perfect Circle Company,
a Teetor został prezesem nowej organizacji. Ralph Teetor miał jednak smykałkę do
wynalazczości i kontynuował swoje prace badawcze po swoim odejściu ze stanowiska.

Jego osiągnięcia są niezwykłe, jeżeli weźmie się pod uwagę, że w wieku sześciu lat
stracił wzrok, ale nigdy nie poddał się i nie uważał, aby uniemożliwiało mu to spełnienie
wielkiego marzenia z dzieciństwa o zostaniu wynalazcą.

23 sierpnia 1922

Samochód z silnikiem o pojemności 23 litrów, nazwany „Chitty Chitty Bang Bang”,
wygrał pierwszą imprezę Southsea Speed Carnival w Anglii w roku 1922. Prowadził go
książę Louis Zborowski, który rozwinął nim średnią prędkość 118 km/h. Nieco dziwaczna nazwa „Chitty Chitty Bang Bang”, która zresztą pasowała do pojazdu
wyposażonego w tak ogromny silnik, została zaczerpnięta z książki Iana Fleminga
o magicznym samochodzie, a później pojawiła się w filmie z roku 1968 z Dickiem Van
Dyke’em w roli głównej.

28 sierpnia 1922

W miejscowości Monza we Włoszech dokonano uroczystego otwarcia słynnego
Autodromo – samochodowego toru wyścigowego. Tor, usytuowany w ruchliwym obszarze
przemysłowym nad rzeką Lambro River, miał eliptyczny kształt i betonowe, wyprofilowane
zakręty. Mówiono w latach 20., że był najszybszym torem na świecie.

facebook.pl/MagazynPlejady
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amy kolejny wpis w „Księdze rekordów
Guinnessa”! Tym razem rekord ustanowili Amerykanie, którzy na 13 lipca bieżącego roku zaplanowali największą w historii
USA paradę samochodów Subaru. Głównym organizatorem wydarzenia było Subaru w Ameryce. Plan udało się zrealizować, pobijając tym samym rekord ustanowiony cztery lata wcześniej.
Paradę zorganizowano w miejscowości Itasca w stanie Illinois. Ściągnęli na nią użytkownicy pojazdów spod znaku „Plejad” z jedenastu
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Ostra jazda w małej skali

M

ają napęd na cztery koła, regulowane
zawieszenie i silnik klasy WRC – elektryczne rajdówki to zabawa raczej dla
dorosłych. Od niedawna do sportowej rywalizacji w zawodach profesjonalnych modeli RC przystąpił nowy zespół – Subaru Poland RC Team .
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Malowana na wzór Imprezy STI R4 Wojtka
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fot. Bartosz Jędrzejewski

fot. Bartosz Jędrzejewski

fot. Bartosz Jędrzejewski

Kalendarium Historii Motoryzacji
1 sierpnia 1910

motoryzacji panował zupełny chaos – korzystały z nich konie, powozy i automobile.
Wkrótce okazało się, że liczba wypadków i zagrożenie dla pieszych stały się tak duże,
że nieodzowne było uregulowanie stale rosnącego ruchu drogowego. Uliczna sygnalizacja świetlna była jednym ze środków poprawy sytuacji – w 1911 roku wprowadzono
np. linie oddzielające pasy ruchu, a kilka lat później zamontowano pierwsze znaki,
zabraniające skrętu w lewo na niebezpiecznych skrzyżowaniach.

2 sierpnia 1800

10 sierpnia 1897

4 sierpnia 1877

Nikolaus A. Otto otrzymuje niemiecki patent numer 532
na swój silnik czterosuwowy.

5 sierpnia 1914

Na skrzyżowaniu ulic Euclid Avenue i East 105th Street w Cleveland w stanie Ohio
zamontowano pierwszą sygnalizację świetlną. Na ulicach i drogach u zarania
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ierowca Platinum Subaru Rally Team
w chwilach wolnych od startów w rajdach przekazuje swoją wiedzę, i to
nie tylko podczas szkoleń w Szkole Jazdy
Subaru. 10 lipca zakończyła się pierwsza
edycja szkółki kartingowej na bielskim torze
ZygZak Karting. Zajęcia składały się z ośmiu
spotkań prowadzonych przez kierowcę
rajdowego Wojtka Chuchałę i kierowcę
wyścigowego Roberta Lukasa. W szkółce
wzięło udział 20 uczestników. Ostatnie
zajęcia kierowcy poprowadzili wspólnie,
a na koniec przygotowali dla uczestników
zawody, które wygrał Oliwer Pilch. Już teraz
planowana jest jesienna edycja szkółki, tym
razem z podziałem na dwie grupy – dla zaawansowanych i początkujących.
Wpisy pochodzą z Kalendarium Historii Motoryzacji,
dostępnego pod adresem: kalendariummotoryzacji.pl

Stan Nowy Jork wydał pierwszą tablicę rejestracyjną. W stanie Massachusetts,
który był pod tym względem pierwszy w Ameryce, wydawano tego typu tablice już od
roku 1893. Wprowadzono wtedy do użytku żelazne tabliczki z wybitym na nich
numerem rejestracyjnym. Współczesny wzór tablic rejestracyjnych stanu Nowy Jork,
ze Statuą Wolności, wprowadzono w roku 1986.

Angielski wynalazca George Medhurst otrzymuje brytyjski patent
na „pojazd zasilany sprężonym powietrzem”.

Siemanko w roli trenera

Tego dnia C. Harrington Moore i Frederick R. Simms założyli The Automobile Club of
Great Britain and Ireland, znany później jako Royal Automobile Club.
Powstanie klubu dla hobbystów automobili było czymś naturalnym w Wielkiej Brytanii,
w której spędzanie czasu przez dżentelmenów w klubach i doborowym towarzystwie było
narodową tradycją. Automobilkluby powstawały jako organizacje społeczne dla osób
zainteresowanych motoryzacją i wyścigami samochodowymi, które były wówczas
zarezerwowane wyłącznie dla ludzi bogatych. Automobilkluby ewoluowały następnie
w kierunku stowarzyszeń serwisowych, pomagających kierowcom w sytuacjach
awaryjnych, planowaniu podróży i kwestiach ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Wiele klubów tego typu istnieje do dzisiaj i nadal wspiera sporty motorowe.

13 sierpnia 1907

Tego dnia na ulice Nowego Jorku wyruszyła pierwsza taksówka, dając początek
pełnym emocji relacjom pomiędzy nowojorczykami i ich taksówkarzami. Taksówkowe
automobile pojawiły się na ulicach miast w Europie pod koniec lat 90. XIX wieku, a ich
rozwój szedł krok w krok z rozwojem motoryzacji.
Nazwa „taxi” pochodzi od taximetru – urządzenia, które automatycznie odmierzało
przejechany dystans lub zużyte paliwo i było wykorzystywane do obliczania opłaty za
przejazd. Określenie „cab” pochodzi od słowa „cabriolet”, oznaczającego w Ameryce
powóz do wynajęcia, zaprzęgnięty do jednego konia.

17 sierpnia 1890

Tego dnia w miejscowości Hagerstown, w stanie Indiana, urodził się Ralph R. Teetor,
wynalazca urządzenia zwanego przez nas tempomatem, a w ojczyźnie wynalazcy
– cruise control. Teetor – inżynier mechaniki, z dyplomem University of Pennsylvania,
pierwszą pracę podjął w firmie Light Inspection Car Company.
Ten rodzinny biznes po pewnym czasie przekształcił się w Perfect Circle Company,
a Teetor został prezesem nowej organizacji. Ralph Teetor miał jednak smykałkę do
wynalazczości i kontynuował swoje prace badawcze po swoim odejściu ze stanowiska.

Jego osiągnięcia są niezwykłe, jeżeli weźmie się pod uwagę, że w wieku sześciu lat
stracił wzrok, ale nigdy nie poddał się i nie uważał, aby uniemożliwiało mu to spełnienie
wielkiego marzenia z dzieciństwa o zostaniu wynalazcą.

23 sierpnia 1922

Samochód z silnikiem o pojemności 23 litrów, nazwany „Chitty Chitty Bang Bang”,
wygrał pierwszą imprezę Southsea Speed Carnival w Anglii w roku 1922. Prowadził go
książę Louis Zborowski, który rozwinął nim średnią prędkość 118 km/h. Nieco dziwaczna nazwa „Chitty Chitty Bang Bang”, która zresztą pasowała do pojazdu
wyposażonego w tak ogromny silnik, została zaczerpnięta z książki Iana Fleminga
o magicznym samochodzie, a później pojawiła się w filmie z roku 1968 z Dickiem Van
Dyke’em w roli głównej.

28 sierpnia 1922

W miejscowości Monza we Włoszech dokonano uroczystego otwarcia słynnego
Autodromo – samochodowego toru wyścigowego. Tor, usytuowany w ruchliwym obszarze
przemysłowym nad rzeką Lambro River, miał eliptyczny kształt i betonowe, wyprofilowane
zakręty. Mówiono w latach 20., że był najszybszym torem na świecie.

facebook.pl/MagazynPlejady
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Sukces PSRT w Karkonoszach
Trzecia runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski okazała się bardzo udana dla Platinum
Subaru Rally Team. Wojtek Chuchała i Kamil Heller powtórzyli ubiegłoroczny wynik i zajęli drugie miejsce
w klasyfikacji generalnej, dzięki czemu awansowali na pozycję wiceliderów cyklu. Michał i Grzegorz
Bębenkowie, druga załoga zespołu stworzonego dzięki współpracy firm Orlen Oil i Subaru Import Polska,
po przygodach podczas pierwszego dnia rajdu, dojechali do mety na ósmym miejscu.

M

alownicze trasy wytyczone w Sudetach i piękna, letnia pogoda przyciągnęły na Rajd Karkonoski tłumy
kibiców. Nie zawiedli ich Wojtek Chuchała
z Kamilem Hellerem, którzy po pierwszej
sobotniej pętli i przejechaniu trzech odcinków specjalnych plasowali się na drugim
miejscu w klasyfikacji generalnej. Michał
i Grzegorz Bębenkowie zanotowali siódmy
czas na pierwszym oesie, ale po awarii półosi
spadli na jedenastą pozycję. – Biorąc pod
uwagę stopień trudności tych odcinków
specjalnych, strata nie jest duża. Szczególnie, że pierwsza pętla była trochę testowa,
pozwalająca zweryfikować setup samochodu.
Było też bardzo ślisko, więc nie brakowało
jazdy bokami – ku uciesze kibiców. Na hopie w Karpaczu poczuliśmy się z kolei jak
w samolocie, ale udało się bezpiecznie
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wylądować. Teraz wprowadzimy kilka zmian
w ustawieniach samochodu – mówił Wojtek
Chuchała. – Na pierwszym odcinku, gdzieś
od czwartego kilometra, straciliśmy jedną
półoś. Całą pętlę musieliśmy przejechać z tą
awarią. Ukręciła się, ale nie było to efektem
konkretnego błędu. Mieliśmy pecha, niestety
taki jest motosport – tu może się wszystko
wydarzyć – komentował Michał Bębenek.
Wojtek Chuchała z Kamilem Hellerem utrzymywali świetne tempo także na
drugiej pętli Rajdu Karkonoskiego, by po
pierwszym etapie uplasować się na drugim
miejscu w „generalce”. Druga załoga
Platinum Subaru Rally Team – Michał
i Grzegorz Bębenkowie, po kłopotach
technicznych znalazła się na dziesiątej
pozycji. – Reasumując, dzisiejszy dzień był
dla nas naprawdę dobry. Lataliśmy wysoko,

staraliśmy się jechać jak najszybciej i poślizgaliśmy się trochę na miejskim odcinku.
Dziś siłą rzeczy było też trochę testowo,
bo szukaliśmy optymalnych ustawień zawieszenia. Każda zmiana kosztowała nieco
pewności, a więc też kilka cennych sekund.
Mimo to staraliśmy się jechać tyle, ile fabryka
dała. Jednocześnie trzeba było bardzo uważać na tych wspaniałych, ale bardzo trudnych
trasach. Ustrzegliśmy się większych błędów,
a dodatkowo na hopie w Karpaczu mogliśmy
się poczuć jak załoga myśliwca – podsumował Siemanko. – Dzisiaj nie pościgaliśmy
się za dużo. Pierwsza pętla nie była dla nas
najlepsza – już na początku rajdu straciliśmy
tylną półoś, musieliśmy jechać ostrożnie przez
pierwsze trzy oesy. Później zdążyliśmy przejechać tylko jeden oes, a najdłuższy odcinek
dzisiejszego rajdu został odwołany – wielka

szkoda, na pewno mielibyśmy szansę nadrobić dużo więcej cennych sekund. Zostały nam
więc dwa krótkie, miejskie odcinki,
które nie oddają tego, co dzieje się w górach.
Prawdopodobnie pochodną awarii półosi
był też drobny problem z napędem. Nie do
końca auto napędzało się tak, jak powinno.
Prawdopodobnie jest to efektem tego, że przez
ponad 50 kilometrów samochód mocno
nadwyrężał centralny dyfer. Jutro możemy się

a ponieważ mamy na pokładzie inżyniera,
zrobiliśmy kilka cudów z setupem samochodu. Oczywiście nie zawsze działały w stu
procentach, ale momentami było naprawdę
bardzo szybko. Jazda pełną bombą daje nam
wiele frajdy. Czasem trzeba jednak uważać,
bo w jednym miejscu pokonywanym z maksymalną prędkością musieliśmy omijać pięknego jamnika. Na szczęście wszystko dobrze się
skończyło, więc teraz klikamy jeszcze trochę

bracia Bębenkowie, którzy stracili cenne
sekundy na skutek problemów technicznych
i ostatecznie finiszowali na ósmej pozycji. – Rajd Karkonoski był dla nas bardzo
udany. Zwycięstwo na ostatnim odcinku
mocno nas podbudowało przed kolejnymi
rajdami, które będziemy chcieli rozpoczynać
właśnie takim tempem. Dziękujemy całemu
Zespołowi i naszym Partnerom: Keratronik, Raiffeisen Leasing, Geberit, Greco, SJS

spodziewać niemal wszystkiego – wszystkie
oesy są trudniejsze. Mamy jeden dość ciekawy
odcinek, mamy dużo wąskich, nierównych
partii, więc na trasie może być więcej atrakcji
niż dzisiaj – dodał Michał Bębenek.
Podczas drugiego etapu zawodnicy
mieli do pokonania sześć odcinków specjalnych o łącznej długości 75 kilometrów.
Walka w czołówce była bardzo zacięta.
Wystarczy wspomnieć, że na pierwszym
oesie Wojtkowi Chuchale i Kamilowi
Hellerowi zabrakło do zwycięstwa zaledwie
0,1 sekundy! Na kolejnych dwóch próbach
reprezentanci PSRT również utrzymywali
kontakt z liderem rajdu, umacniając się na
2. miejscu w klasyfikacji generalnej. Michał
i Grzegorz Bębenkowie odrabiali straty poniesione w związku z awarią półosi i awansowali o dwie pozycje. – Za nami fajna pętla,

w zawieszeniu i ruszamy na finałową pętlę
– opowiadał Wojtek Chuchała. – Jestem zadowolony z przejazdu pierwszej pętli. Dochodzimy do miejsca, w którym jesteśmy w stanie
wycisnąć z naszego Subaru R4 jeszcze więcej.
Mam wrażenie, że znajdujemy się w dobrym
punkcie. Na drugim przejeździe będziemy
się starali jechać coraz szybciej i poprawiać
czasy przejazdu. Zawsze jest coś, co można
poprawić – podsumował Michał Bębenek.
Finałowa pętla Rajdu Karkonoskiego nie
zmieniła układu sił, ale w końcówce Wojtek
Chuchała i Kamil Heller dali z siebie wszystko i zwyciężyli na ostatniej próbie. Z kolei
drugie miejsce w klasyfikacji generalnej nie
tylko stanowiło wyrównanie ubiegłorocznego wyniku, ale także pozwoliło zawodnikom PSRT awansować na pozycję wiceliderów cyklu RSMP. Mniej szczęścia mieli

i Sony VAIO, a także pozdrawiamy wszystkich kibiców. Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy im choć ułamka emocji, które czuliśmy
wewnątrz rajdówki. Dzisiejszy dzień był
bardzo pozytywny i przyjemny, nawet mimo
kapcia na pierwszym oesie finałowej pętli.
Nie wiemy, gdzie przebiliśmy oponę, ale
na szczęście nie uciekło przez to zbyt wiele
sekund – mówił na mecie Wojtek Chuchała. – Pierwszy etap rajdu nie był dla nas
najszczęśliwszy z powodu ukręconej półosi.
Po odwołaniu jednego z odcinków udało
się nam w pełni sprawnym autem pokonać
jeden oes. W niedzielę, mogę z czystym
sumieniem przyznać, podróżowaliśmy na tyle
szybko, na ile było to możliwe. Wydaje mi się,
że jechaliśmy blisko limitu możliwości auta,
choć wynik oczywiście mógłby być o wiele
lepszy – podsumował Michał Bębenek.
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RAJDY

tekst: PSRT
zdjęcie: TOMASZ KALIŃSKI

Ze zmiennym szczęściem
Podkarpacka runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski zawsze dostarcza kibicom
wielu emocji. Nie zabrakło ich i tym razem, choć zawody rozpoczęły się dość dramatycznie
dla Platinum Subaru Rally Teamu, a wszystko za sprawą wypadku Wojtka Chuchały i Kamila Hellera
na odcinku testowym. Był on na tyle poważny, że przekreślił ich udział w 22. Rajdzie Rzeszowskim,
lecz na szczęście zawodnicy wyszli z niego bez szwanku. Z kolei Michał i Grzegorz Bębenkowie
od początku podróżowali szybkim i równym tempem, co zaowocowało najlepszym wynikiem
w tym sezonie – czwartym miejscem w klasyfikacji generalnej.

R

ajd Rzeszowski przywitał zawodników upalną pogodą. Piątkowe odcinki specjalne zostały rozegrane
w temperaturze przekraczającej 35°C.
W samochodach było jeszcze goręcej.
Michał i Grzegorz Bębenkowie poradzili
sobie w tych warunkach bardzo dobrze.
Przez cały dzień utrzymywali bardzo szybkie tempo, które na zakończenie pierwszego etapu dało im czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. – Mamy dobre, równe
tempo. Wysoka temperatura dała nam się
we znaki, wrażenie jest takie, że samochód
się nie rozpędza. Natomiast kiedy przychodzi do hamowania, okazuje się, że prędkość jednak jest spora. Do tego dochodzi
śliski asfalt, przez który ciężko wychwycić
punkt hamowania, dlatego dwa razy
nieco je opóźniłem. Lubię długie odcinki,
lubię wbrew pozorom wysokie temperatury,
choć pod koniec oesu jest ciężko, łapiemy
powietrze z nadmuchów, które dostaje się
do samochodu. Na drugiej pętli było dużo
więcej piachu, samochody dużo bardziej
się ślizgały, pomimo to poprawiłem się na
Lubeni o 1,5 sekundy. Nasze Subaru dzielnie zniosło te warunki. Jutro czekają nas
odcinki o bardzo podobnej charakterystyce,
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są partie wąskie, szerokie, w miarę równy
asfalt – komentował Michał Bębenek.
– Myślę, że dzisiejsze tempo było bardzo
dobre. Charakterystyka odcinków na Rajdzie Rzeszowskim zawsze jest pokręcona.
Są tu szybkie fragmenty trasy, bardzo śliskie
asfalty, do tego dziś było sucho i mnóstwo
kamieni. Opony na szczęście wytrzymały
jazdę w tak ekstremalnych warunkach.
Baliśmy się trochę o ten 30-kilometrowy
odcinek, ale na szczęście bezpodstawnie.
Przemieszczaliśmy się szybko, dlatego
jestem zadowolony z uzyskanych czasów.
Nie popełniliśmy też poważnych błędów,
były jedynie drobne niedociągnięcia przy
cięciach. Subaru jedzie świetnie, Michał dobrze się w nim czuje i widać pewność w jego
prowadzeniu. Myślę, że ten rajd to duży
krok do przodu – dodał Grzegorz Bębenek.
Drugi dzień zmagań na Podkarpaciu
przyniósł znaczne ochłodzenie, co wcale
nie ułatwiło zawodnikom zmagań na
oesach, które wymagały technicznej
jazdy i ciągłej zmiany tempa. Załoga Platinum Subaru Rally Team dowiozła
jednak bardzo dobry wynik do mety
w Rzeszowie. – Przez cały Rajd Rzeszowski emocji nie brakowało, ale od

startu do mety jechaliśmy bardzo szybko.
Jestem zadowolony z naszego wyniku
i tempa jazdy. Mogę już chyba powiedzieć,
że coraz lepiej czuję swoje Subaru i niemal
w pełni wykorzystuję jego możliwości.
Dzisiejszy dzień był wbrew pozorom równie
trudny co pierwszy etap, a konfiguracja
oesów wymagała więcej technicznej jazdy
i wymuszała zmiany rytmu. Mimo to udało
się nam utrzymać dobre czwarte miejsce
w klasyfikacji generalnej, z czego jestem
bardzo zadowolony. Bardzo
dziękuję całemu Zespołowi i Serwisowi za doskonałą pracę
podczas rajdu,

a Sponsorom i Partnerom za wsparcie oraz
możliwość startów – podsumował Michał
Bębenek. – Cieszę się z przebiegu rajdu i naszej jazdy po odcinkach. Jechaliśmy szybko,
Michał dawał z siebie wszystko. Poziom
zawodników z czołówki Mistrzostw Polski
jest bardzo wysoki i naprawdę ciężko przy
takim tempie poprawić się znacząco podczas
drugich przejazdów. Całą trasę przejechaliśmy czysto, a w samochodzie atmosfera była
wspaniała – uzupełnił Grzegorz Bębenek.
– Odcinek testowy nie służy do bicia
rekordów prędkości, tylko do sprawdzenia
ustawień. Jednak błąd przy dużej szybkości okazał się niestety dramatyczny.
Za wcześnie rozpocząłem skręt i tyłem

zahaczyłem troszkę trawy i pobocza.
Przy tak dużej prędkości poskutkowało
to opuszczeniem drogi. Wylecieliśmy na
wysokości mety lotnej, wytracając trochę
impetu. Wypadek nie był zbyt przyjemny,
ale jak widać, samochody Subaru są bardzo
bezpieczne. Dziękujemy całemu Zespołowi
i naszym Partnerom: Keratronik, Raiffeisen
Leasing, Geberit, Greco, SJS i Sony VAIO.
Podziękowania za miłe słowa kierujemy
także do wszystkich, którzy są z nami,
kibicują i trzymają za nas kciuki – podsumował czwartkową przygodę Wojtek
Chuchała. – Pierwszy przejazd odcinka
testowego nie był najgorszy mimo kilku
drobnych błędów. Na drugim chcieliśmy

pojechać jeszcze lepiej, niestety na bardzo
szybkiej partii nie było już w zasadzie możliwości skrętu. Samochód wyleciał poza drogę i zaczęliśmy dachować, raz przodem, raz
tyłem, raz bokiem. Było to chyba najdłuższe
kilka sekund mojego życia, a z tego co mówili nam kibice, wynikało, że rolowaliśmy
około 7 razy. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, a po rutynowych badaniach
zostaliśmy zwolnieni do domu. Cieszymy
się z tego, że nasz Zespół tak bardzo dba
o bezpieczeństwo, bo dzięki temu wyszliśmy
z tego wypadku bez szwanku. Dziękujemy
także wszystkim za słowa wsparcia, telefony
i SMS-y. Do zobaczenia na kolejnych
zawodach! – dodał Kamil Heller.
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ROZMOWY

rozmawiał: Jacek Pieśniewski
zdjęcia: archiwum Andrzeja Górskiego, MEDIAGRAFIKA

Robię to, o czym marzyłem
– rozmowa z Andrzejem Górskim

Zaczęło się od marzeń małego chłopca oglądającego Rajd Polski rozgrywany na drogach Podhala.
W ciągu 30 lat Andrzej Górski przeszedł wszystkie szczeble zaangażowania w sport samochodowy:
od zawodnika do szefa zespołu rajdowego.
Jacek Pieśniewski: Z Andrzejem
Górskim, jednym z najwybitniejszych
polskich pilotów rajdowych, a obecnie
kierownikiem programu sportowego
Subaru Import Polska spotykam się podczas jubileuszowego, X Zlotu Plejad. Ma tu
specjalne zadanie – liczy wyniki uzyskane
przez uczestników. Robi to już szósty raz.
Ma w tym doświadczenie: wśród wielu

14

form zaangażowania w sport samochodowy było także prowadzenie przez 10 lat
strony internetowej z wynikami Rajdowych
Mistrzostw Polski przekazywanymi online.
A jest co liczyć: ponad 200 załóg, mnóstwo różnorodnych prób i sprawdzianów,
kilka odrębnych klasyfikacji. Do ogarnięcia
tej masy danych potrzebne jest doświadczenie w ich przetwarzaniu, zaufany zespół

i umiejętności organizacyjne. Czyż nie
takie same cechy powinien mieć znakomity
pilot rajdowy? Ależ tak! I dzięki nim Andrzej Górski należy do wąskiego grona najbardziej utytułowanych pilotów w polskich
rajdach. Co więcej, to cechy niezbędne przy
prowadzeniu najstarszego i najbardziej utytułowanego zespołu rajdowego – Subaru
Poland Rally Team (obecnie PSRT – red.).

J.P.: W jednym
z wywiadów
wkradła się
informacja,
być może przez
jakieś przeinaczenie, że jest
Pan z Sosnowca,
a przecież urodził
się Pan w Krakowie. Co ma Pan
wspólnego
z Sosnowcem?

Andrzej Górski: Życie rzuca ludzi
w różne miejsca. Wylądowałem w Katowicach i w Sosnowcu. Obecnie cała
działalność gospodarcza, którą prowadzę, jest zarejestrowana i ma siedzibę
główną w Sosnowcu, ale teraz mieszkam w Krakowie i tu jest kolejna część
oddziałów mojej firmy. Prywatnie dodam,
że czuję różnicę w funkcjonowaniu
w tych dwóch regionach (śmiech).
J.P.: Kiedy rozmawiałem dla „Plejad”
z Maciejem Wisławskim, opowiadał,
że do sportu rajdowego trafił przez
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politykę Gierka wobec „badylarzy”.
Rodzice Krzysztofa Materzyńskiego,
zaczynającego wtedy karierę
kierowcy wyścigowego i rajdowego,
którzy prowadzili wówczas ogrodnictwo, potrzebowali fachowej
porady Wisławskiego, wykształconego

lub podtatrzańskich wsiach, systematycznie mogłem oglądać przejeżdżający tam
w owym czasie Rajd Polski, rozgrywany
w randze Mistrzostw Europy. Bez względu
na porę dnia i pogodę, czasami z parasolem i w kaloszach, jako mały chłopiec
stałem na łące w górach i patrzyłem na

się czasem pojawiały. Pamiętam start
do odcinka specjalnego Jaszczurówka
– Wierch Poroniec, z Zakopanego w stronę
Morskiego Oka. Potem wstawałem
wcześnie rano i wybiegałem przed dom.
Po rowach stały pouszkadzane samochody
na zagranicznych blachach, wydawało
się, że takie nieosiągalne. Miałem wtedy
może 10, może 12 lat. Marzyłem o tym,
żeby kiedyś też zostać zawodnikiem
i jeździć z numerem na drzwiach.
Pamiętam też, że poprosiłem ojca,
żeby mi zaprenumerował tygodnik
„Motor”, jedyne pismo, które w owych
czasach więcej pisało o rajdach. Nie mogłem się doczekać kolejnej edycji „Motoru”, by zobaczyć choćby najkrótszą
informację, relację z jakichś zawodów.
J.P.: Co spowodowało, że marzenia
małego chłopca zaczęły się spełniać?
A.G.: Tak się złożyło, że pracowałem

ogrodnika. Przez znajomość z ich
synem trafił do rajdów. A przez co
Pan znalazł się w tym środowisku?
A.G.: To było tak dawno, że aż trudno

mi sobie przypomnieć. Sport samochodowy zawsze mnie fascynował.
Spędzając co roku wakacje w Zakopanem
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jadące samochody. Pamiętam te miejsca.
Jechał Sobiesław Zasada, jako jedyny
w Porsche. Pozostali – samochodami, których wielu dziś po prostu nie
zna albo nie pamięta: Moskwiczami,
Wartburgami, Trabantami, Warszawami,
czym kto miał, czym popadło. Jakieś Saaby

w trzecim co do wielkości, po Tychach
i Bielsku, zakładzie należącym do Fabryki Samochodów Małolitrażowych
– w Sosnowcu. Zgłosiłem wtedy pomysł,
który mógł usprawnić życie pracownikom,
udało mi się do niego przekonać dyrektora
zakładu i – co wówczas było nie mniej
ważne – sekretarza partii. Takie były
wtedy czasy – lata 80. Zaproponowałem,
żeby na terenie zakładu otworzyć stację
obsługi samochodów pracowniczych.
Pracownicy mogliby wtedy zostawiać
w niej auta, którymi przyjeżdżali, głównie
Maluchy, czasem duże Fiaty, żeby zrobić
im serwis. Odbieraliby je gotowe po pracy,
bez potrzeby angażowania się po południu w załatwianie spraw związanych
z samochodem. Dostałem na to zgodę.
Potem punkt rozrósł się w bardziej
profesjonalny serwis. Wtedy zaczynałem
już wchodzić w środowisko zawodników,
zapisałem się do Automobilklubu, miałem
pierwsze propozycje startów. Dostałem też
zgodę, by wykorzystywać po godzinach zaplecze stacji do swoich niecnych
(śmiech) czynów rajdowych. Wtedy zjeżdżały się rajdówki, a ja nieraz do rana
robiłem silniki, skrzynie biegów itd.,
jednocześnie trochę zaczynałem jeździć.
J.P.: To były raczej trudne
czasy na uprawianie sportu samochodowego, prawda?

A.G.: Bardzo trudne, ale jeździł fabryczny zespół małego Fiata.
Dzięki różnym kanałom w FSM udało
mi się dostać do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Bielsku i dostąpiłem
niebywałego zaszczytu: powierzono
mi jeden z fabrycznych samochodów,
żebym jechał nim przed rajdem Wisły jako „zerówka”. Dla mnie, wtedy
młodego człowieka, to była nobilitacja
wręcz niewyobrażalna! Jechałem z kolegą z Katowic. Byliśmy bardzo dumni.
Otwieraliśmy trasę aż do momentu,
gdy ten kolega wybłagał, żebym pozwolił
mu poprowadzić, bo na odcinku, którym
mieliśmy jechać, stali jego rodzice i chciał
przed nimi pokazać się za kierownicą.
Od początku wiedziałem, że jedzie za szybko. Skończyło się to tak,
że przed metą lotną Maluch wylądował
na dachu, na łące i my na tym dachu
sunęliśmy... aż do stóp ówczesnego
dyrektora OBR-u. Ten patrzył na nas,
my na niego wisząc głowami w dół.
Nic nie mówił, ale wiedziałem, że to
był mój pierwszy i ostatni występ
w zespole fabrycznym małego Fiata...
Kolegi nie dopadłem, zdążył uciec.
Wiedząc, że na fabrykę nie mam
co liczyć, musiałem radzić sobie sam.
Zbudowałem rajdowego Malucha i zacząłem jeździć jak większość pasjonatów
w tamtych czasach, czyli mając w nosie
prawa fizyki i podobne konwenanse.
Po kilku imprezach w końcu Malucha zdemolowałem. Nie pochodziłem
z zamożnej rodziny, ciężko pracowałem,
miałem już swoją rodzinę na utrzymaniu, więc nie bardzo mogłem sobie
pozwolić na rozrzutność. Natomiast
zacząłem dostawać propozycje startów
w roli pilota. Stwierdziłem, że może
lepiej w tę stronę się rozwijać, niż być
przeciętnym czy nawet słabym kierowcą
– bo nie wiem, co bym osiągnął – wiecznie bez budżetu. A miałem to szczęście,
choć nie wiem, czemu to zawdzięczać
– solidności pracy przy samochodach
czy zaufaniu, którym obdarzyli mnie
koledzy – że od razu zacząłem jeździć
z zawodnikami będącymi w owych
czasach gwiazdami sportu: z Waldkiem
Doskoczem, Robertem Gryczyńskim,
Piotrem Świebodą, Robertem Herbą,

kilka występów z Krzyśkiem Hołowczycem… I tak to się potoczyło.
Od marzeń chłopca w kaloszach przeszedłem całą drogę: jeździłem w mistrzostwach Polski, Europy i świata, w wielu
państwach, samochodami WRC, którymi
dziś rzadko kto jeździ… Wszystko to trwało

A.G.: Samodzielne. Starsi koledzy wtedy
jakoś niechętnie przekazywali swoją wiedzę.
Na początku miałem dość sztampowe
podejście: trzeba jechać z A do B, i jakoś
to będzie. Ale cały czas pracowałem
nad swoim warsztatem. Starałem się
analizować, jakie popełniliśmy błędy,

ponad 20 lat. Zdobyłem 10 tytułów Mistrza
Polski. Mam mnóstwo pucharów i nagród.

skąd się brały, jak je naprawić. Żeby to
wszystko było czytelne, powstawał cały
system zapisu kolorowymi długopisami. Potem następowało przepisywanie
na czysto – cały cyrk, bolesna nauka.
Jestem dumny z tego, co osiągnąłem,
i mogę tę wiedzę przekazywać młodszym.

J.P.: Jak w tamtym czasie wyglądało
budowanie warsztatu pilota?
Samodzielnie szukał Pan rozwiązań,
czy korzystał z doświadczeń kolegów?

facebook.pl/MagazynPlejady
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Chętnie to robię. Dziś mam „na tapecie”
Kamila Hellera. Już bardzo dużo umie.
Nieskromnie powiem, że sporo przejął ode mnie, ale też chętnie słuchał.
Dalej mu podpowiadam różne rzeczy.
J.P.: Gdy rozmawiałem z Maciejem
Wisławskim i z Jarosławem Baranem,
wybitnymi pilotami rajdowymi,
pytałem ich o cechy idealnego
pilota. A Pana zdaniem – czym powinien się wyróżniać? Jeździł Pan
z najlepszymi kierowcami, a podczas
imprez na najwyższym poziomie
nie brak stresujących sytuacji...
A.G.: Do roli pilota zawsze podchodzi-

łem w ten sposób: to dwóch ludzi prowadzi
samochód. Tak samo jadą, hamują, skręcają, skaczą tym samochodem. Różnica polega jedynie na tym, że jeden trzyma w rękach
kierownicę, a drugi zeszyt. Jeśli nie będą jechać ze sobą równo, to z tego nic nie będzie.
Chcąc być dobrym w tym fachu, trzeba być
w czasie jazdy bezwzględnie zimnym, lodowatym, skupionym. Im większe napięcie,
im więcej sytuacji stresowych, tym większy
spokój i zimną krew należy zachować.
Tego też chcę nauczyć Kamila.
To sposób na sukces i bezpieczeństwo,
jego i Wojtka. Kto jeździ wyczynowo,
wie, o czym mówię. Nikt normalny po wąskiej drodze, między drzewami, nie jeździ
200 kilometrów na godzinę. Trzeba mieć
świadomość tego, co się robi i co się dzieje,
czym to się może skończyć w każdym
ułamku sekundy. I w tym wszystkim
być tak skoncentrowanym, ale i pewnym
siebie, by zmusić kierowcę, żeby wydobył
z auta te pół kilometra na godzinę więcej.

J.P.: W Polsce marka Subaru skupiła
wokół siebie wielu ludzi aktywnych
w rajdach czy to ciągle jeszcze
zawodniczo czy na innych już polach.
Co Pana zdaniem jest tym magnesem,
który przyciąga właśnie takie osoby?
A.G.: Na pewno pierwszym czynnikiem

jest osoba i osobowość prezesa Subaru
Import Polska, pana Witolda Rogalskiego. Gdyby nie jego zacięcie i podejście do
tego sportu, nie byłoby tego wszystkiego.
On interesuje się, jest na każdym rajdzie,
śledzi wyniki, prowadzi analizy. To głównie dzięki temu przez tę markę przewija
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się tylu ludzi związanych z rajdami.
Dzięki temu Subaru ma sporo tytułów
mistrza Polski jako firma, w klasyfikacji
producentów, zespołowej, sponsorskiej
czy indywidualnej. Już trudno je zliczyć.
Natomiast to, co się dzieje obecnie,
to ważna nowość. W sportach samochodowych w kraju nikt nigdy czegoś takiego
nie zrobił. Dwa i pół roku temu (w tej
chwili trwa trzyletni program) prezes
Rogalski zwrócił się do mnie, żebym
wskazał młodego kierowcę, którego
Subaru mogłoby wziąć pod skrzydła.
Postanowił zmienić zasady, nie robić
tego, co wszyscy. Wszyscy biorą gwiazdę,
żeby dla nich wygrywała. Prezes Rogalski postanowił, że weźmiemy kogoś, kto
się przebija, żeby go wyszkolić i wypuścić w świat jako gwiazdę. To robimy
z Wojtkiem i Kamilem. Trzeba chylić
czoło przed prezesem Rogalskim, że robi
coś takiego, gdy szefostwa dużych firm
raczej zamykają zewnętrzne działania.
J.P.: A jak Pan związał się z Subaru?
A.G.: Prowadzę kilka rodzajów

działalności gospodarczej, między
innymi importuję alarmy samochodowe. Na pewnym etapie poszukiwałem
odbiorców. Złożyłem też ofertę Subaru
Import Polska. Szczęśliwie dla mnie
ten układ funkcjonuje już wiele lat.
Stąd wzięła się też moja znajomość
z prezesem Rogalskim. Dodatkowo każdy
z nas jakoś był związany ze sportem.

J.P. Jak dokonała się Pana metamorfoza
– od zawodnika, pilota, do menedżera
sportu w szerokim sensie tego pojęcia?
Prowadził Pan zespoły rajdowe, reprezentował rajdy w Głównej Komisji Sportu Samochodowego w Polskim Związku
Motorowym, czyli mówiąc językiem
potocznym – „kierował” rajdami, prowadził działalność wspierającą rajdy
rozwijając serwis z wynikami na żywo...
A.G.: To naturalna kolej rzeczy,

jeśli chce się robić to, o czym się marzyło
jako chłopak na łące. W pewnym momencie, pod koniec 2001 roku, poczułem,
że ostatnie lata startów były jak chodzenie
do pracy. Nie sprawiało mi to takiej przyjemności jak wcześniej. Zapragnąłem robić
coś innego. W tym czasie kończyła się

era zespołów tytoniowych i dostałem
propozycję zbudowania i poprowadzenia nowego zespołu – EFL Corsa Rally:
dwa samochody Opel Corsa Super 1600,
nowość w tamtym momencie. Po roku zrezygnowałem i na podstawie doświadczeń
z rajdów zagranicznych postanowiłem
zorganizować w Polsce przekaz wyników
na żywo. Wcześniej ten przekaz szwankował. Pamiętam, jak na starcie do odcinka
czy mecie biegaliśmy – piloci – między
rajdówkami z zeszytami, odpisywaliśmy
czasy, przeliczaliśmy. A wystarczyło, że
trafiło się dwóch kolegów, którzy złośliwie lub „humorystycznie”, niewłaściwie
podali swoje rezultaty i prowadzona przez
nas pracowicie „papierowa” klasyfikacja była wystrzeliwana w „kosmos”.
Udostępnianiem wyników online
zajmowaliśmy się równo 10 lat. Sami staraliśmy się o budżet. Od samego początku
wspierało nas między innymi Subaru.
Stąd też nasze relacje się zacieśniały.
Zawsze dobrze znałem się na regulaminach, miałem osiągnięcia jako pilot, w środowisku cieszyłem się zaufaniem. W końcu zaproponowano mi, żebym został – jak
to się potocznie mówiło – szefem polskich
rajdów. Pamiętam to dobrze: zapowiedziałem, że zrobimy w rajdach porządek,
na co sala zgotowała mi owację. Lecz kiedy
rozpoczął się pierwszy rajd i zacząłem
realizować ten plan, organizator przyszedł
do mnie i powiedział: „Super, że robisz
porządek, ale dlaczego zaczynasz ode
mnie?”. Mniej więcej tak wyglądała
moja czteroletnia kadencja. Wiele udało
się zrobić, wielu zawodnikom pomogłem, wiele spraw uporządkowaliśmy.
Koniec kadencji zbiegł się z momentem, w którym prezes Rogalski postanowił uruchomić nowy zespół rajdowy
(Lotos Subaru Poland Rally Team – red.).
I tak, przy okazji (to działo się dosłownie w ciągu pięciu minut, przy luźnej
rozmowie brzmiącej mniej więcej tak:
„Może to zróbmy”, „To może znajdę jakieś
fundusze”, „To może ja poprowadzę...”),
zapadła decyzja. Od dwóch lat mamy
piękną „rajdownię” w Krakowie, doskonale wyposażone zaplecze ze świetnym
dojazdem, vis-à-vis lotniska w Balicach,
przy autostradzie. Jesteśmy dumni z tego, co udało się zbudować.

J.P.: W wywiadach często mówił
Pan o profesjonalizmie. Jak to
pojęcie przekłada Pan na funkcjonowanie zespołu Subaru?
A.G.: Prowadząc zespół rajdowy,

trzeba być bardziej księgowym niż menedżerem sportowym. To i tak cud, że mamy
budżet, który pozwala nam funkcjonować.
Na każdym kroku liczymy pieniądze.
Doświadczenia, które wyniosłem z wielu
zespołów, z kariery zawodniczej i osobiste
osiągnięcia biznesowe, przenoszę na to,
co robię w Platinum Subaru Rally Team.
Staram się, żeby zawodnikom niczego
nie brakowało i żeby mechanicy mieli
wszystko, co niezbędne. Budżet, jakim
dysponujemy, nie jest szczególnie wysoki,
ale nieskromnie mogę powiedzieć, że nie
zdarzył się miesiąc ani rajd, żebym
poprosił o jego podniesienie. Nigdy go
nie przekroczyłem, a często udaje mi
się wygospodarować jakiś zwrot...

J.P.: Ten sezon jest szczególny,
bo w zespole są dwie załogi.
Każda z nich ma inne predyspozycje
i inne doświadczenia. Jak Pana zdaniem
taki zespół powinien funkcjonować?
A.G.: Założenia zostały wytyczone

przez zarządy dwu firm – Subaru i Orlen
– w zawartej między nimi umowie.
Dla nas, Subaru Import Polska, byłoby
łatwiej, gdybyśmy przygotowywali oba
samochody. Wtedy logistyka byłaby
prostsza. Z różnych względów Michała
Bębenka obsługuje węgierska stajnia
rajdowa. Mamy wspólny obóz, stoimy pod
wspólnymi namiotami, ustalamy wspólną
strategię, ale działamy trochę na zasadzie
jednej rodziny, lecz w dwóch pokojach,
choć ze wspólnym przedpokojem.
Zawodnicy mają swoje doświadczenia, różne bagaże wyniesione z rajdów.
Prowadzenie tego zespołu wymaga
taktu. Trzeba pamiętać, że każdy,
kto wsiada do samochodu rajdowego
i rusza na odcinek specjalny, jest – jak by
to najlepiej ująć – rozdrażniony.

J.P. W tym tandemie będzie raczej
wymiana doświadczeń czy – z naturalnych powodów – rywalizacja?
A.G.: Założenia są takie, żeby to

była bardziej wymiana doświadczeń.
facebook.pl/MagazynPlejady
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Chętnie to robię. Dziś mam „na tapecie”
Kamila Hellera. Już bardzo dużo umie.
Nieskromnie powiem, że sporo przejął ode mnie, ale też chętnie słuchał.
Dalej mu podpowiadam różne rzeczy.
J.P.: Gdy rozmawiałem z Maciejem
Wisławskim i z Jarosławem Baranem,
wybitnymi pilotami rajdowymi,
pytałem ich o cechy idealnego
pilota. A Pana zdaniem – czym powinien się wyróżniać? Jeździł Pan
z najlepszymi kierowcami, a podczas
imprez na najwyższym poziomie
nie brak stresujących sytuacji...
A.G.: Do roli pilota zawsze podchodzi-

łem w ten sposób: to dwóch ludzi prowadzi
samochód. Tak samo jadą, hamują, skręcają, skaczą tym samochodem. Różnica polega jedynie na tym, że jeden trzyma w rękach
kierownicę, a drugi zeszyt. Jeśli nie będą jechać ze sobą równo, to z tego nic nie będzie.
Chcąc być dobrym w tym fachu, trzeba być
w czasie jazdy bezwzględnie zimnym, lodowatym, skupionym. Im większe napięcie,
im więcej sytuacji stresowych, tym większy
spokój i zimną krew należy zachować.
Tego też chcę nauczyć Kamila.
To sposób na sukces i bezpieczeństwo,
jego i Wojtka. Kto jeździ wyczynowo,
wie, o czym mówię. Nikt normalny po wąskiej drodze, między drzewami, nie jeździ
200 kilometrów na godzinę. Trzeba mieć
świadomość tego, co się robi i co się dzieje,
czym to się może skończyć w każdym
ułamku sekundy. I w tym wszystkim
być tak skoncentrowanym, ale i pewnym
siebie, by zmusić kierowcę, żeby wydobył
z auta te pół kilometra na godzinę więcej.

J.P.: W Polsce marka Subaru skupiła
wokół siebie wielu ludzi aktywnych
w rajdach czy to ciągle jeszcze
zawodniczo czy na innych już polach.
Co Pana zdaniem jest tym magnesem,
który przyciąga właśnie takie osoby?
A.G.: Na pewno pierwszym czynnikiem

jest osoba i osobowość prezesa Subaru
Import Polska, pana Witolda Rogalskiego. Gdyby nie jego zacięcie i podejście do
tego sportu, nie byłoby tego wszystkiego.
On interesuje się, jest na każdym rajdzie,
śledzi wyniki, prowadzi analizy. To głównie dzięki temu przez tę markę przewija
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się tylu ludzi związanych z rajdami.
Dzięki temu Subaru ma sporo tytułów
mistrza Polski jako firma, w klasyfikacji
producentów, zespołowej, sponsorskiej
czy indywidualnej. Już trudno je zliczyć.
Natomiast to, co się dzieje obecnie,
to ważna nowość. W sportach samochodowych w kraju nikt nigdy czegoś takiego
nie zrobił. Dwa i pół roku temu (w tej
chwili trwa trzyletni program) prezes
Rogalski zwrócił się do mnie, żebym
wskazał młodego kierowcę, którego
Subaru mogłoby wziąć pod skrzydła.
Postanowił zmienić zasady, nie robić
tego, co wszyscy. Wszyscy biorą gwiazdę,
żeby dla nich wygrywała. Prezes Rogalski postanowił, że weźmiemy kogoś, kto
się przebija, żeby go wyszkolić i wypuścić w świat jako gwiazdę. To robimy
z Wojtkiem i Kamilem. Trzeba chylić
czoło przed prezesem Rogalskim, że robi
coś takiego, gdy szefostwa dużych firm
raczej zamykają zewnętrzne działania.
J.P.: A jak Pan związał się z Subaru?
A.G.: Prowadzę kilka rodzajów

działalności gospodarczej, między
innymi importuję alarmy samochodowe. Na pewnym etapie poszukiwałem
odbiorców. Złożyłem też ofertę Subaru
Import Polska. Szczęśliwie dla mnie
ten układ funkcjonuje już wiele lat.
Stąd wzięła się też moja znajomość
z prezesem Rogalskim. Dodatkowo każdy
z nas jakoś był związany ze sportem.

J.P. Jak dokonała się Pana metamorfoza
– od zawodnika, pilota, do menedżera
sportu w szerokim sensie tego pojęcia?
Prowadził Pan zespoły rajdowe, reprezentował rajdy w Głównej Komisji Sportu Samochodowego w Polskim Związku
Motorowym, czyli mówiąc językiem
potocznym – „kierował” rajdami, prowadził działalność wspierającą rajdy
rozwijając serwis z wynikami na żywo...
A.G.: To naturalna kolej rzeczy,

jeśli chce się robić to, o czym się marzyło
jako chłopak na łące. W pewnym momencie, pod koniec 2001 roku, poczułem,
że ostatnie lata startów były jak chodzenie
do pracy. Nie sprawiało mi to takiej przyjemności jak wcześniej. Zapragnąłem robić
coś innego. W tym czasie kończyła się

era zespołów tytoniowych i dostałem
propozycję zbudowania i poprowadzenia nowego zespołu – EFL Corsa Rally:
dwa samochody Opel Corsa Super 1600,
nowość w tamtym momencie. Po roku zrezygnowałem i na podstawie doświadczeń
z rajdów zagranicznych postanowiłem
zorganizować w Polsce przekaz wyników
na żywo. Wcześniej ten przekaz szwankował. Pamiętam, jak na starcie do odcinka
czy mecie biegaliśmy – piloci – między
rajdówkami z zeszytami, odpisywaliśmy
czasy, przeliczaliśmy. A wystarczyło, że
trafiło się dwóch kolegów, którzy złośliwie lub „humorystycznie”, niewłaściwie
podali swoje rezultaty i prowadzona przez
nas pracowicie „papierowa” klasyfikacja była wystrzeliwana w „kosmos”.
Udostępnianiem wyników online
zajmowaliśmy się równo 10 lat. Sami staraliśmy się o budżet. Od samego początku
wspierało nas między innymi Subaru.
Stąd też nasze relacje się zacieśniały.
Zawsze dobrze znałem się na regulaminach, miałem osiągnięcia jako pilot, w środowisku cieszyłem się zaufaniem. W końcu zaproponowano mi, żebym został – jak
to się potocznie mówiło – szefem polskich
rajdów. Pamiętam to dobrze: zapowiedziałem, że zrobimy w rajdach porządek,
na co sala zgotowała mi owację. Lecz kiedy
rozpoczął się pierwszy rajd i zacząłem
realizować ten plan, organizator przyszedł
do mnie i powiedział: „Super, że robisz
porządek, ale dlaczego zaczynasz ode
mnie?”. Mniej więcej tak wyglądała
moja czteroletnia kadencja. Wiele udało
się zrobić, wielu zawodnikom pomogłem, wiele spraw uporządkowaliśmy.
Koniec kadencji zbiegł się z momentem, w którym prezes Rogalski postanowił uruchomić nowy zespół rajdowy
(Lotos Subaru Poland Rally Team – red.).
I tak, przy okazji (to działo się dosłownie w ciągu pięciu minut, przy luźnej
rozmowie brzmiącej mniej więcej tak:
„Może to zróbmy”, „To może znajdę jakieś
fundusze”, „To może ja poprowadzę...”),
zapadła decyzja. Od dwóch lat mamy
piękną „rajdownię” w Krakowie, doskonale wyposażone zaplecze ze świetnym
dojazdem, vis-à-vis lotniska w Balicach,
przy autostradzie. Jesteśmy dumni z tego, co udało się zbudować.

J.P.: W wywiadach często mówił
Pan o profesjonalizmie. Jak to
pojęcie przekłada Pan na funkcjonowanie zespołu Subaru?
A.G.: Prowadząc zespół rajdowy,

trzeba być bardziej księgowym niż menedżerem sportowym. To i tak cud, że mamy
budżet, który pozwala nam funkcjonować.
Na każdym kroku liczymy pieniądze.
Doświadczenia, które wyniosłem z wielu
zespołów, z kariery zawodniczej i osobiste
osiągnięcia biznesowe, przenoszę na to,
co robię w Platinum Subaru Rally Team.
Staram się, żeby zawodnikom niczego
nie brakowało i żeby mechanicy mieli
wszystko, co niezbędne. Budżet, jakim
dysponujemy, nie jest szczególnie wysoki,
ale nieskromnie mogę powiedzieć, że nie
zdarzył się miesiąc ani rajd, żebym
poprosił o jego podniesienie. Nigdy go
nie przekroczyłem, a często udaje mi
się wygospodarować jakiś zwrot...

J.P.: Ten sezon jest szczególny,
bo w zespole są dwie załogi.
Każda z nich ma inne predyspozycje
i inne doświadczenia. Jak Pana zdaniem
taki zespół powinien funkcjonować?
A.G.: Założenia zostały wytyczone

przez zarządy dwu firm – Subaru i Orlen
– w zawartej między nimi umowie.
Dla nas, Subaru Import Polska, byłoby
łatwiej, gdybyśmy przygotowywali oba
samochody. Wtedy logistyka byłaby
prostsza. Z różnych względów Michała
Bębenka obsługuje węgierska stajnia
rajdowa. Mamy wspólny obóz, stoimy pod
wspólnymi namiotami, ustalamy wspólną
strategię, ale działamy trochę na zasadzie
jednej rodziny, lecz w dwóch pokojach,
choć ze wspólnym przedpokojem.
Zawodnicy mają swoje doświadczenia, różne bagaże wyniesione z rajdów.
Prowadzenie tego zespołu wymaga
taktu. Trzeba pamiętać, że każdy,
kto wsiada do samochodu rajdowego
i rusza na odcinek specjalny, jest – jak by
to najlepiej ująć – rozdrażniony.

J.P. W tym tandemie będzie raczej
wymiana doświadczeń czy – z naturalnych powodów – rywalizacja?
A.G.: Założenia są takie, żeby to

była bardziej wymiana doświadczeń.
facebook.pl/MagazynPlejady
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zawodników czy opinie o imprezie,
jaką był Rajd Polski, kiedy został rozegrany w cyklu mistrzostw świata, nie decydują o tym, czy znów trafi do kalendarza
w tej randze. To polityka. Rajd odbył się
podczas mojej kadencji w GKSS i choć nie
uczestniczyłem w zabiegach, które wprowadziły go na światowe salony, to miałem
zaszczyt znaleźć się wśród jego trzech
głównych sędziów. Podczas rajdu
rozmawiałem i z ekipami, i z zawodnikami. To prawda, podobał
się. Niewiarygodna liczba
kibiców robiła
wrażenie.

Jasne, że to raczej Michał może
przekazywać je Wojtkowi.
Czy jest rywalizacja? Nie sądzę.
I na pewno nie będzie żadnych „team orders”. Obaj mają
punktować w klasyfikacjach
nieindywidualnych – sponsorskiej,
producenckiej. Na tym zależy sponsorom.
J.P.: Jak przez ostatnie 10 lat,
od zakończenia Pana kariery
zawodniczej, zmieniły się rajdy?
A.G.: Najwięcej zmieniło się – i to

też w czasie mojej kadencji w Polskim
Związku Motorowym – pod względem
bezpieczeństwa. Zostały wprowadzone
stałe samochody otwierające, czyli nie
jeżdżą już nimi przypadkowe osoby, które – zdarzało się – odpadały na pierwszym
odcinku specjalnym. Udało się wprowadzić monitoring samochodów rajdowych.
Inne zmiany? Krótsze są listy startowe.
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Gdy jeździłem,
startowała setka. Dziś w mistrzostwach Polski trudno
uzbierać pięćdziesiąt. Ale to
wynika z kryzysu. A nie mamy takich
tradycji jak w wielu krajach ościennych,
nawet tych, które w naszym przekonaniu
uchodzą za biedniejsze. W Czechach
na rajd potrafi wyjechać pięćdziesiąt
Skód 1000 MB czy S 100. W Niemczech
jeździ pełno Trabantów i Wartburgów.
Ludzie dłubią przy tych autach i cieszą
się, że nimi startują. Zawody to piknik, spotkanie towarzyskie. Czemu
nie u nas? Nie umiem powiedzieć.
Jeszcze jedno się zmienia. Sam tego
doświadczam. Mam wielu kolegów z lat,
kiedy startowałem. Dziś młodzi ludzie,
którzy stoją na punktach kontroli czasu
czy obstawiają rajdy, nie rozpoznają ich.

Dziesięć lat temu
oni mieli po 10 lat.
Nie interesowali się
jeszcze tym sportem
i nie wiedzą, kto to jest Herba,
Doskocz, Przybylski czy jeszcze wielu,
którzy byli przecież gwiazdami. To trochę
gorzka konstatacja związana z upływem
czasu. Tak chyba wygląda przemijanie.
J.P.: Skoro rozmawiamy o upływie
czasu, to ile Pana zdaniem musi go
upłynąć, byśmy w Polsce mogli znowu
gościć eliminację mistrzostw świata?
Czy jest szansa, by pojawiała się u nas
systematycznie, a nie raz na 35 lat?
A.G.: Dziś, w mojej opinii, nie mamy

na to wielkich szans. Odczucia kibiców,

J.P.: Jak Pan ocenia powrót jednego
z najstarszych, polskich rajdów – Rajdu
Wisły – do kalendarza mistrzostw
kraju? Dla zespołu niestety nie
był on najszczęśliwszy. Impreza
miała długą przerwę, choć to wielka
historia, a w relacjach i opiniach
przewijały się uwagi dotyczące
nawierzchni tras. Czy w Polsce
mamy rajdowe trasy asfaltowe?
A.G.: Zacznę od drugiego pytania:

nie mamy takich nawierzchni. Żeby zobaczyć, jak powinien wyglądać rajd asfaltowy,
trzeba pojechać na Rajd San Remo czy Madery, gdzie nawierzchnie są idealnie równe
i doskonale przyczepne. Nie da się ciąć
zakrętów, czyli brudzić jezdni, bo z jednej
strony jest skała, a z drugiej urwisko.
Rajd Wisły ma olbrzymie tradycje i bogatą historię. Jednak będąc
w tym roku na miejscu, choć było
wiele głosów zachwytu, że rajd
powrócił, z pewną przykrością
dostrzegłem, że ma on na tym
terenie wielu przeciwników.
Przez 10 lat jego nieobecności
wybudowano wiele domów,
wprowadziło się do nich wielu
ludzi, którzy nie czują tradycji
rajdowej. A teraz zaczęto im
zamykać drogi, ograniczać
dostęp do domów, swobodę
poruszania się. Oni tej imprezy tam nie chcą. Pozostaje pytanie, czy jest sens pchać się
tam z tym rajdem na siłę.

J.P.: Czy ma Pan wrażenie,
że w ostatnim czasie sportowi
samochodowemu jest łatwiej, bo
telewizja zaczęła pokazywać rajdy?
A.G.: Jest ciut łatwiej. W tej chwili

Natomiast umiejscowienie tego rajdu
w Mikołajkach jest fatalne. Kiedy przyjeżdżają wielkie zespoły fabryczne, to są
dziesiątki TIR-ów, ciężarówek, busów.
Nie może tak być, że one jakoś w miarę
sprawnie, jadąc z południa czy zachodu
Europy, dojeżdżają do Warszawy, a potem
te nieco ponad 200 kilometrów z Warszawy do Mikołajek jadą 7–8 godzin,
bo w pobliżu nie ma porządnej drogi
czy lotniska, co na MŚ jest standardem.

wiążemy olbrzymie nadzieje z pojawieniem się Roberta Kubicy w rajdach
samochodowych. Nagle wszystkie
media się tym zainteresowały i zaczęły
się znać na rajdach. Nawet te, które nigdy się tą tematyką nie zajmowały.
Kiedyś na rajdzie, w miejscu, w którym byliśmy, stało mnóstwo kibiców.
Gdy zwróciłem na to uwagę, usłyszałem
opinię jednego z prezesów olbrzymiego
koncernu, działającego w Polsce.: „Z punktu widzenia interesów firmy mistrzostwa

Polski mogą się odbywać nawet w Sudanie.
Byle była z tego relacja telewizyjna”.
J.P: Poza tym, że Subaru Import Polska
zdecydowanie stawia na sport, widać
też wyraźne zaangażowanie w bezpieczeństwo. Czy to się daje połączyć?
A.G.: To druga idée fixe prezesa Rogal-

skiego. Subaru stawia na bezpieczeństwo
i robi to na wiele sposobów. System ISR
jest standardem – inni importerzy nie
oferują go w standardowym wyposażeniu.
To najlepszy wskaźnik tego, że Subaru nie
kieruje się ideologią „sprzedaj i zapomnij”.
Za sprzedażą auta idą dalsze rzeczy:
szkolenia SJS czy właśnie Zlot Plejad.
To wszystko zmierza do budowania
społeczności, więzi z użytkownikami.
J.P. Jaki cel stawia Pan przed zespołem
w tym sezonie? Co Pan chciałby
jeszcze osiągnąć w rajdach?
A.G.: Chciałbym już trochę odpocząć,

ale jeszcze nie „łapię się” na emeryturę. Co chciałbym osiągnąć? Przyznam,
że czerpię satysfakcję z bieżącego funkcjonowania na dobrym poziomie i na tym się
skupiam, że w trudnych czasach dobrze sobie radzimy. Jestem realistą i wiem, że gdybyśmy chcieli osiągnąć dużo więcej, to nasz
budżet musiałby być dziesięcio-, a może
pięćdziesięciokrotnie wyższy. To nierealne.
Pewnie, że chciałbym, żebyśmy z tą
młodą załogą – Wojtkiem i Kamilem
– zaczęli wyjeżdżać za granicę, na te
wszystkie cudowne rajdy, do Chorwacji,
Włoch czy nawet do Bułgarii. Żebyśmy popłynęli promem na Wyspy Kanaryjskie
czy na Maderę, która jest niewiarygodnym
miejscem, z niemal stałą temperaturą
przez cały rok, cudownym klimatem
i cudownymi trasami. Przejechanie jednego takiego rajdu jest jak połowa sezonu
w mistrzostwach Polski. Ale na to trzeba
funduszy. Życzyłbym prezesowi i firmie,
żeby w sprzyjającej koniunkturze te
fundusze na sport były. I żeby to wszystko
nastąpiło, zanim całkiem się zestarzeję,
bo dzisiaj już z Subaru BRZ sam o własnych siłach wysiąść nie mogę (śmiech).
J.P.: Trzymam kciuki, by to
pragnienie mogło się ziścić.
Dziękuję za rozmowę.
facebook.pl/MagazynPlejady
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zawodników czy opinie o imprezie,
jaką był Rajd Polski, kiedy został rozegrany w cyklu mistrzostw świata, nie decydują o tym, czy znów trafi do kalendarza
w tej randze. To polityka. Rajd odbył się
podczas mojej kadencji w GKSS i choć nie
uczestniczyłem w zabiegach, które wprowadziły go na światowe salony, to miałem
zaszczyt znaleźć się wśród jego trzech
głównych sędziów. Podczas rajdu
rozmawiałem i z ekipami, i z zawodnikami. To prawda, podobał
się. Niewiarygodna liczba
kibiców robiła
wrażenie.

Jasne, że to raczej Michał może
przekazywać je Wojtkowi.
Czy jest rywalizacja? Nie sądzę.
I na pewno nie będzie żadnych „team orders”. Obaj mają
punktować w klasyfikacjach
nieindywidualnych – sponsorskiej,
producenckiej. Na tym zależy sponsorom.
J.P.: Jak przez ostatnie 10 lat,
od zakończenia Pana kariery
zawodniczej, zmieniły się rajdy?
A.G.: Najwięcej zmieniło się – i to

też w czasie mojej kadencji w Polskim
Związku Motorowym – pod względem
bezpieczeństwa. Zostały wprowadzone
stałe samochody otwierające, czyli nie
jeżdżą już nimi przypadkowe osoby, które – zdarzało się – odpadały na pierwszym
odcinku specjalnym. Udało się wprowadzić monitoring samochodów rajdowych.
Inne zmiany? Krótsze są listy startowe.
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Gdy jeździłem,
startowała setka. Dziś w mistrzostwach Polski trudno
uzbierać pięćdziesiąt. Ale to
wynika z kryzysu. A nie mamy takich
tradycji jak w wielu krajach ościennych,
nawet tych, które w naszym przekonaniu
uchodzą za biedniejsze. W Czechach
na rajd potrafi wyjechać pięćdziesiąt
Skód 1000 MB czy S 100. W Niemczech
jeździ pełno Trabantów i Wartburgów.
Ludzie dłubią przy tych autach i cieszą
się, że nimi startują. Zawody to piknik, spotkanie towarzyskie. Czemu
nie u nas? Nie umiem powiedzieć.
Jeszcze jedno się zmienia. Sam tego
doświadczam. Mam wielu kolegów z lat,
kiedy startowałem. Dziś młodzi ludzie,
którzy stoją na punktach kontroli czasu
czy obstawiają rajdy, nie rozpoznają ich.

Dziesięć lat temu
oni mieli po 10 lat.
Nie interesowali się
jeszcze tym sportem
i nie wiedzą, kto to jest Herba,
Doskocz, Przybylski czy jeszcze wielu,
którzy byli przecież gwiazdami. To trochę
gorzka konstatacja związana z upływem
czasu. Tak chyba wygląda przemijanie.
J.P.: Skoro rozmawiamy o upływie
czasu, to ile Pana zdaniem musi go
upłynąć, byśmy w Polsce mogli znowu
gościć eliminację mistrzostw świata?
Czy jest szansa, by pojawiała się u nas
systematycznie, a nie raz na 35 lat?
A.G.: Dziś, w mojej opinii, nie mamy

na to wielkich szans. Odczucia kibiców,

J.P.: Jak Pan ocenia powrót jednego
z najstarszych, polskich rajdów – Rajdu
Wisły – do kalendarza mistrzostw
kraju? Dla zespołu niestety nie
był on najszczęśliwszy. Impreza
miała długą przerwę, choć to wielka
historia, a w relacjach i opiniach
przewijały się uwagi dotyczące
nawierzchni tras. Czy w Polsce
mamy rajdowe trasy asfaltowe?
A.G.: Zacznę od drugiego pytania:

nie mamy takich nawierzchni. Żeby zobaczyć, jak powinien wyglądać rajd asfaltowy,
trzeba pojechać na Rajd San Remo czy Madery, gdzie nawierzchnie są idealnie równe
i doskonale przyczepne. Nie da się ciąć
zakrętów, czyli brudzić jezdni, bo z jednej
strony jest skała, a z drugiej urwisko.
Rajd Wisły ma olbrzymie tradycje i bogatą historię. Jednak będąc
w tym roku na miejscu, choć było
wiele głosów zachwytu, że rajd
powrócił, z pewną przykrością
dostrzegłem, że ma on na tym
terenie wielu przeciwników.
Przez 10 lat jego nieobecności
wybudowano wiele domów,
wprowadziło się do nich wielu
ludzi, którzy nie czują tradycji
rajdowej. A teraz zaczęto im
zamykać drogi, ograniczać
dostęp do domów, swobodę
poruszania się. Oni tej imprezy tam nie chcą. Pozostaje pytanie, czy jest sens pchać się
tam z tym rajdem na siłę.

J.P.: Czy ma Pan wrażenie,
że w ostatnim czasie sportowi
samochodowemu jest łatwiej, bo
telewizja zaczęła pokazywać rajdy?
A.G.: Jest ciut łatwiej. W tej chwili

Natomiast umiejscowienie tego rajdu
w Mikołajkach jest fatalne. Kiedy przyjeżdżają wielkie zespoły fabryczne, to są
dziesiątki TIR-ów, ciężarówek, busów.
Nie może tak być, że one jakoś w miarę
sprawnie, jadąc z południa czy zachodu
Europy, dojeżdżają do Warszawy, a potem
te nieco ponad 200 kilometrów z Warszawy do Mikołajek jadą 7–8 godzin,
bo w pobliżu nie ma porządnej drogi
czy lotniska, co na MŚ jest standardem.

wiążemy olbrzymie nadzieje z pojawieniem się Roberta Kubicy w rajdach
samochodowych. Nagle wszystkie
media się tym zainteresowały i zaczęły
się znać na rajdach. Nawet te, które nigdy się tą tematyką nie zajmowały.
Kiedyś na rajdzie, w miejscu, w którym byliśmy, stało mnóstwo kibiców.
Gdy zwróciłem na to uwagę, usłyszałem
opinię jednego z prezesów olbrzymiego
koncernu, działającego w Polsce.: „Z punktu widzenia interesów firmy mistrzostwa
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skupiam, że w trudnych czasach dobrze sobie radzimy. Jestem realistą i wiem, że gdybyśmy chcieli osiągnąć dużo więcej, to nasz
budżet musiałby być dziesięcio-, a może
pięćdziesięciokrotnie wyższy. To nierealne.
Pewnie, że chciałbym, żebyśmy z tą
młodą załogą – Wojtkiem i Kamilem
– zaczęli wyjeżdżać za granicę, na te
wszystkie cudowne rajdy, do Chorwacji,
Włoch czy nawet do Bułgarii. Żebyśmy popłynęli promem na Wyspy Kanaryjskie
czy na Maderę, która jest niewiarygodnym
miejscem, z niemal stałą temperaturą
przez cały rok, cudownym klimatem
i cudownymi trasami. Przejechanie jednego takiego rajdu jest jak połowa sezonu
w mistrzostwach Polski. Ale na to trzeba
funduszy. Życzyłbym prezesowi i firmie,
żeby w sprzyjającej koniunkturze te
fundusze na sport były. I żeby to wszystko
nastąpiło, zanim całkiem się zestarzeję,
bo dzisiaj już z Subaru BRZ sam o własnych siłach wysiąść nie mogę (śmiech).
J.P.: Trzymam kciuki, by to
pragnienie mogło się ziścić.
Dziękuję za rozmowę.
facebook.pl/MagazynPlejady
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ZLOT PLEJAD

tekst: MATEUSZ SENKO
zdjęcia: Robert Magiera, Mateusz Senko

Trasa Szosowa,

czyli… dwóch Bębnów i triumf historii
Niemal od zawsze mówi się o przewadze nowości... szybszych, efektywniejszych,
bardziej zaawansowanych technologicznie. Nie inaczej jest w motoryzacji, gdzie kolejne
generacje samochodów wypierają swoich poprzedników. Jednak zdecydowanym zaprzeczeniem
tej teorii była X edycja Zlotu Plejad, a dokładniej Trasa Szosowa, na której triumfowała załoga...
historycznej „babci”, czyli repliki kultowej rajdówki Krzysztofa Hołowczyca. Ale zacznijmy od początku...
22

M

istrzostwo Europy zdobyte
w 1997 roku przez Krzysztofa Hołowczyca stanowiło nie tylko jeden
z największych sukcesów w jego rajdowej
karierze, ale również pozwoliło zapisać
nowe karty historii polskich rajdów. To
właśnie ten triumf jest określany jako
jeden z czynników, które zapoczątkowały
wielki rajdowy boom w naszym kraju.
Każdy pamięta z pewnością pasmo triumfów załogi Hołowczyc/Wisławski, które
zapoczątkowały epokę określaną mianem

„tłustych lat” polskich rajdów. Można
wymieniać szereg czynników, które przyczyniły się do sukcesu popularnego Hołka,
lecz z pewnością na pierwszym miejscu
znajdzie się niezawodna kombinacja kierowca – pilot – samochód. Krzysztof Hołowczyc wraz z Maciejem Wisławskim
( nr 38 – 5/2011) tworzyli niesamowicie
skuteczny duet, którego dopełnieniem
była A-grupowa Subaru Impreza 555
( nr 34 – 1/2011), ( nr 35 – 2/2011).
Samochód określany mianem prawdziwej

rajdówki, wręcz wymuszającej jazdę nie tyle efektywną, co efektowną...
czyli to, co tygryski (i nie tylko) lubią
najbardziej. Jak podkreślał Hołowczyc
w jednym z późniejszych wywiadów,
on po prostu kochał ten wóz...
Ale co ta niewątpliwie wspaniała,
a na dodatek przecież powszechnie znana
historia ma wspólnego ze Zlotem Plejad
i jego jubileuszową, dziesiątą edycją?
Otóż bardzo wiele, zważywszy na fakt,
iż tegoroczni triumfatorzy klasy Outlaw
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na Trasie Szosowej zasiedli w kokpicie
rajdówki, do złudzenia przypominającej
Subaru Imprezę 555 w barwach Stomil Olsztyn i Mobil 1. Bynajmniej nie
tylko pod względem wyglądu, ale także
właściwości jezdnych, osiągów czy nawet
brzmienia silnika... Skąd jednak egzemplarz kultowego samochodu, obecnie stacjonujący w belgijskiej firmie Bernard
Munster Autosport, wziął się przed Hotelem Ostaniec, będącym bazą tegorocznych
Plejad? Aby precyzyjnie odpowiedzieć
na to pytanie, musimy się cofnąć o dobre
kilka miesięcy, a także zmienić nieco długość i szerokość geograficzną – na Dzierżoniów. To tam ma siedzibę MTS Subaru
Marka Kluszczyńskiego, posiadacza
pierwszej z replik Subaru Imprezy 555
oraz „ojca sukcesu” kolejnego egzemplarza, który w tym roku nie miał sobie
równych podczas szosowych zmagań.

Wielomiesięczny wysiłek został więc
sowicie opłacony, nie tylko szczerym
zachwytem uczestników Plejad, z Maciejem
Wisławskim na czele, ale przede wszystkim wspaniałą walką o sekundy, z której
ostatecznie zwycięsko wyszli Przemysław
Wąsik i Jakub Chojnacki... szerzej znani
jako Premo i Jumpman. Gwoli ścisłości,
załoga historycznej rajdówki po pierwszym
dniu plejadowych zmagań traciła do lidera
zaledwie 0,2 sekundy... czyli dokładnie tyle,
ile wynosiła przewaga Wojtka Chuchały
i Kamila Hellera przed ostatnim odcinkiem
specjalnym tegorocznego Rajdu Świdnickiego. Ostatecznie Premo i Jumpman triumfowali z przewagą 3,4 sekundy... a co za tym
idzie – wygrali również zakład pod dość
tajemniczo brzmiącym tytułem „cały świat
kontra Premo”. Zebrana w ten sposób kwota
została przeznaczona na cel charytatywny,

24

www.plejady.subaru.pl

czyli pomoc dla 11-letniej Aleksandry Kuc,
cierpiącej na rzadką chorobę genetyczną.
Po raz kolejny potwierdziło to znaną prawdę, iż Zlot Plejad to nie tylko impreza sportowo-towarzyska, ale także „coś więcej”.
Jakby na potwierdzenie powyższego
twierdzenia, a także w celu jeszcze większej
(tak, to możliwe!) integracji uczestników,
już w ubiegłym roku została wprowadzona
klasyfikacja zespołowa. I chociaż po raz
drugi z rzędu wygrał ją KFIT, czyli Koper
Full Insurance Team, to nie oznacza to
wcale wprowadzenia monopolu i nuuudy, znanej ostatnio także z rajdowych
odcinków specjalnych. Wręcz przeciwnie,
wszak każdy seryjny (choć może w tym
przypadku nie jest to do końca odpowiednie określenie...) zwycięzca prędzej czy
później musi liczyć się z tym, że znajdzie
godnego siebie rywala. W tym roku najbliżej byli Samuraje, natomiast co przyniesie

a może nawet lepiej? Rzecz jasna, dyskusjom o technice jazdy, nie tylko z tylnym
napędem, nie było końca, podobnie jak
integracji z forumową (acz nie wyłącznie)
bracią. A jeżeli jesteśmy przy rajdowo-motoryzacyjnych anegdotach, to nie sposób
nie wspomnieć o zasługach Macieja Wisławskiego w tej materii. Popularny Wiślak
po raz kolejny pojawił się na Zlocie Plejad,
by dzielić się z uczestnikami swą nieocenioną wiedzą. Swoją obecnością zaskoczył
wszystkich także Adam Małysz, obecnie
czołowy polski kierowca cross-country.
Nie mniejszym wydarzeniem X Zlotu
Plejad było pojawienie się... dwóch Bębnów.
O ile Arkadiusz Bałdyga (forumowy pseudonim: „Bęben”), co roku szybki i groźny,
na Trasie Szosowej z pewnością nie był
debiutantem, to tym mianem można było
określić Michała Bębenka, nawet mimo
jego piętnastoletniego doświadczenia

imprezy również odbyła się na terenach
80-kilometrowego pasa wzgórz pomiędzy
Krakowem i Częstochową. W tym roku
bazą Plejad był Hotel Ostaniec w Podlesicach, skąd w piątkowy poranek wyruszyła kawalkada teamów, głodnych walki
o sekundy na Trasie Szosowej. Jak zwykle
sam moment startu był zwieńczeniem
wielomiesięcznych/tygodniowych
/dniowych/godzinnych przygotowań,
które nierzadko zakończyły się... w nocy
na kilka godzin przed pierwszym PKC.
Ale taki jest właśnie urok swego rodzaju
„wyścigu zbrojeń”, bo przecież zawsze
można szybciej, lepiej i skuteczniej... Lecz to
właśnie plejadowe próby co roku weryfikują przygotowanie sprzętu, umiejętności
kierowców i stopień „ogarnięcia” pilotów.
W tym roku „na pierwszy ogień” poszła
próba na placu w Myszkowie, skutecznie
weryfikująca technikę jazdy. Emocje ostu-

kolejna edycja Zlotu Plejad, przekonamy
się już w przyszłym roku. Bynajmniej
nie tylko z dziennikarskiego obowiązku
musimy również odnotować zwycięzców
poszczególnych klas w obrębie Trasy
Szosowej. Odpowiednio w Outlaw, Turbo
i Wolnossącej triumfowali: wspomniani
już Przemysław Wąsik i Jakub Chojnacki,

w RSMP. Kierowca Platinum Subaru Rally
Team zasiadł za sterami treningowego
samochodu zespołu i bawił się jazdą, przy
okazji zaprzyjaźniając się z nową dla siebie
rajdówką. Niewiele brakowało, aby podczas
Plejad pojawiło się... trzech Bębnów,
ale ostatecznie brata Michała – Grzegorza
(etatowego pilota Michała) zastąpił siostrzeniec, Mateusz Kubat. Wszystko zostało
więc w rodzinie, a Mateusz dodatkowo dobrze się odnalazł w nowej roli „umysłowego”. Trzeba bowiem pamiętać, iż do tej pory
zajmował on lewy fotel rajdówki, z sukcesami startując w Rajdowym Pucharze Polski.
Wracając do samego X Zlotu Plejad,
nie sposób nie odnieść się do faktu, iż jubileusz był także powrotem do korzeni, czyli
malowniczych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Historia zatoczyła tym
samym koło, gdyż pierwsza odsłona tej

dziło delikatnie zadanie na zamku w Bobolicach, preludium przed próbą na Pustyni
Siedleckiej. Zamek królewski w Bobolicach, zbudowany za czasów Kazimierza
Wielkiego, stanowił dopiero początek serii
tego typu obiektów, które zwiedzili uczestnicy dziesiątej edycji Zlotu Plejad. Mury
budowli, której historia sięga XIV wieku,
pamiętają wiele ważnych wydarzeń, jak
choćby potop szwedzki. W tym roku
zamek przeżył natomiast potop... japoński,
choć w tym wypadku jedynym aspektem
militarnym mogła być walka o sekundy.
Na lotnisku w Rudnikach można było
natomiast nie tylko mniej lub bardziej
(zależnie od nastroju) wyprostować
prawą nogę, ale także posilić się przed
dalszymi zmaganiami. Tor Wyrazów,
będący jednym z obiektów o najbogatszej
historii w tym regionie, pozwolił z kolei

Damian Byczkowski i Jacek Pińkowski
oraz Arkadiusz Sadowski i Iwona Obara.
Najlepszą załogą kobiecą okazały się Grażyna Kluszczyńska i Wioleta Gołębiowska.
Przechodząc do wspomnianego już
Wojtka Chuchały, który wraz z Kamilem Hellerem po raz trzeci pojawił się na
Plejadach, musimy wspomnieć o dość

poważnej zmianie związanej z tegorocznym występem zawodników Platinum
Subaru Rally Team. „Siemanko” i „Elena”,
wiceliderzy cyklu Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski, tym razem
zrezygnowali bowiem z rajdowego STI na
rzecz seryjnego BRZ... i bawili się co najmniej tak dobrze jak w poprzednich latach,
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na Trasie Szosowej zasiedli w kokpicie
rajdówki, do złudzenia przypominającej
Subaru Imprezę 555 w barwach Stomil Olsztyn i Mobil 1. Bynajmniej nie
tylko pod względem wyglądu, ale także
właściwości jezdnych, osiągów czy nawet
brzmienia silnika... Skąd jednak egzemplarz kultowego samochodu, obecnie stacjonujący w belgijskiej firmie Bernard
Munster Autosport, wziął się przed Hotelem Ostaniec, będącym bazą tegorocznych
Plejad? Aby precyzyjnie odpowiedzieć
na to pytanie, musimy się cofnąć o dobre
kilka miesięcy, a także zmienić nieco długość i szerokość geograficzną – na Dzierżoniów. To tam ma siedzibę MTS Subaru
Marka Kluszczyńskiego, posiadacza
pierwszej z replik Subaru Imprezy 555
oraz „ojca sukcesu” kolejnego egzemplarza, który w tym roku nie miał sobie
równych podczas szosowych zmagań.

Wielomiesięczny wysiłek został więc
sowicie opłacony, nie tylko szczerym
zachwytem uczestników Plejad, z Maciejem
Wisławskim na czele, ale przede wszystkim wspaniałą walką o sekundy, z której
ostatecznie zwycięsko wyszli Przemysław
Wąsik i Jakub Chojnacki... szerzej znani
jako Premo i Jumpman. Gwoli ścisłości,
załoga historycznej rajdówki po pierwszym
dniu plejadowych zmagań traciła do lidera
zaledwie 0,2 sekundy... czyli dokładnie tyle,
ile wynosiła przewaga Wojtka Chuchały
i Kamila Hellera przed ostatnim odcinkiem
specjalnym tegorocznego Rajdu Świdnickiego. Ostatecznie Premo i Jumpman triumfowali z przewagą 3,4 sekundy... a co za tym
idzie – wygrali również zakład pod dość
tajemniczo brzmiącym tytułem „cały świat
kontra Premo”. Zebrana w ten sposób kwota
została przeznaczona na cel charytatywny,
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czyli pomoc dla 11-letniej Aleksandry Kuc,
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a może nawet lepiej? Rzecz jasna, dyskusjom o technice jazdy, nie tylko z tylnym
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Szosowej. Odpowiednio w Outlaw, Turbo
i Wolnossącej triumfowali: wspomniani
już Przemysław Wąsik i Jakub Chojnacki,

w RSMP. Kierowca Platinum Subaru Rally
Team zasiadł za sterami treningowego
samochodu zespołu i bawił się jazdą, przy
okazji zaprzyjaźniając się z nową dla siebie
rajdówką. Niewiele brakowało, aby podczas
Plejad pojawiło się... trzech Bębnów,
ale ostatecznie brata Michała – Grzegorza
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natomiast nie tylko mniej lub bardziej
(zależnie od nastroju) wyprostować
prawą nogę, ale także posilić się przed
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będący jednym z obiektów o najbogatszej
historii w tym regionie, pozwolił z kolei
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dostarczył dodatkowych emocji, a także
czystej radości z rywalizacji bok w bok.
Po zaliczeniu kolejnych dwóch zadań
na zamku w Ogrodzieńcu (leżącym na
Szlaku Orlich Gniazd i pamiętającym
czasy Bolesława Krzywoustego) oraz
kortach tenisowych nieopodal bazy Zlotu,
można było ewakuować się po angielsku
do domów... lub rozpocząć przygotowania do wieczornej części imprezy.
Tak w mocno telegraficznym skrócie
można podsumować trasę X Plejad, ale czy
także sam przebieg Zlotu? Z pewnością
nie, wszak każdy z ponad 50 zespołów rywalizujących na Trasie Szosowej
może napisać własną historię, pełną
wzlotów, upadków, straconych sekund,
wygranych prób, potrąconych słupków,
a przede wszystkim dobrej zabawy, bo to

najważniejsza z wartości przyświecających tej imprezie, która odbyła się już po
raz dziesiąty i z pewnością nie ostatni.
Tym sposobem X Zlot Plejad możemy
uznać za zamknięty... i tym samym rozpocząć przygotowania do kolejnej, jedenastej
edycji. Rzecz jasna, pojawia się tutaj pytanie, gdzie teraz zawitają miłośnicy Subaru?
Tegoroczna odsłona była pod tym względem szczególna, bowiem po raz pierwszy
(i zapewne ostatni) lokalizacja była zbliżona
do znanej z poprzednich edycji. Było to
jednak wyłącznie historyczne odniesienie,
a co za tym idzie – wyjątek potwierdzający
regułę. Gdzie spotkamy się zatem podczas
XI Zlotu Plejad? Patrząc na mapę Polski
z oznaczonymi na niej miejscami rozgrywania poprzednich edycji Plejad, możemy
wyciągnąć różne wnioski... zależnie od

interpretacji. Po pierwsze, że do pełnej
eksploracji obszaru naszego pięknego kraju
jeszcze „troszkę” brakuje... a po drugie,
należy zastanowić się, na czym dokładnie
stoimy? Otóż rozpoczynając lekcję plejadowej geografii, będzie nam zdecydowanie łatwiej określić, gdzie zlotowiczów jeszcze nie
było. I tak, startując z północnego zachodu,
widzimy Szczecin i jego szeroko pojęte
okolice, część Kujaw, Lubelszczyznę, Podkarpacie... i wiele innych, wspaniałych zakątków Polski. Z pewnością organizatorów
czeka teraz niełatwe zadanie, rzecz jasna
– nie tylko pod względem „geograficznym”,
ale przede wszystkim organizacyjnym,
lecz każda kolejna edycja Plejad stanowi
potwierdzenie, że zdecydowanie warto!
Wspominając o organizatorach,
nie sposób nie przedstawić pełnej palety

Partnerów Zlotu, bez których przygotowanie imprezy z takim rozmachem
byłoby zdecydowanie trudniejsze. W tym
roku współpracowali z nami: Sony VAIO,
Sony α, Orlen Oil, SJS, Horizont,
Keratronik, Motoricus.com, Pirelli, Ronal,
Warta, Raiffeisen Leasing i Van Pur.
Patronat nad X Zlotem Plejad sprawowali:
Śląska Organizacja Turystyczna, Związek
Gmin Jurajskich, Zawiercie i Jurajska
Organizacja Turystyczna, a medialnie
Zlot wspierali: Onet Moto, Auto Świat
4x4, Fleet, Gentleman, ExoticCars.pl
oraz WRC Magazyn Rajdowy.
Dziękujemy wszystkim za przybycie. Mamy nadzieję, że bawiliście się
przednie. Tymczasem odliczamy już
miesiące do XI Zlotu Plejad, gdyż pozostało ich już tylko dziewięć...

patronat

patronat medialny

podszlifować nieco umiejętności kręcenia
„wolantem”, a zadanie nad zalewem Poraj
znów było małym przerywnikiem, tym
razem przed próbą na placu w Żarkach.
Na koniec dnia, niczym w cyklu WRC,
zespoły miały okazję zaprezentować się
na miejskiej próbie – w centrum Zawiercia. Z pewnością nie wszyscy wiedzą, ale
ta miejscowość stanowi nie tylko punkt
wyjścia wielu szlaków turystycznych na
tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
ale również jest prężnym ośrodkiem
przemysłowym. Jednak z pewnością także
nieeksploatowane już złoża rud ołowiu,
cynku i srebra nie do końca interesowały
zlotowiczów, skupionych na jak najszybszym pokonaniu trasy wytyczonej wokół
kilkudziesięciu pachołków. I tak zakończył
się pierwszy dzień zlotowych zmagań...
Sobotnią rywalizację o ułamki sekund
rozpoczęły dwie próby na placach w Wolbromiu i Olkuszu, a następnie można się
było bezkarnie poślizgać przed sosnowieckim Expo Silesia, największym tego
typu obiektem w całej południowej Polsce,
co roku goszczącym ponad 30 imprez targowych... niekoniecznie związanych z motoryzacją. Poślizgom sprzyjały natomiast
coraz bardziej obfite opady deszczu, lecz na
szczęście kolejnym punktem programu był
(zadaszony) tor kartingowy o dość ciekawej konfiguracji. Dwupoziomowy obiekt

partnerzy
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dostarczył dodatkowych emocji, a także
czystej radości z rywalizacji bok w bok.
Po zaliczeniu kolejnych dwóch zadań
na zamku w Ogrodzieńcu (leżącym na
Szlaku Orlich Gniazd i pamiętającym
czasy Bolesława Krzywoustego) oraz
kortach tenisowych nieopodal bazy Zlotu,
można było ewakuować się po angielsku
do domów... lub rozpocząć przygotowania do wieczornej części imprezy.
Tak w mocno telegraficznym skrócie
można podsumować trasę X Plejad, ale czy
także sam przebieg Zlotu? Z pewnością
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może napisać własną historię, pełną
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a przede wszystkim dobrej zabawy, bo to

najważniejsza z wartości przyświecających tej imprezie, która odbyła się już po
raz dziesiąty i z pewnością nie ostatni.
Tym sposobem X Zlot Plejad możemy
uznać za zamknięty... i tym samym rozpocząć przygotowania do kolejnej, jedenastej
edycji. Rzecz jasna, pojawia się tutaj pytanie, gdzie teraz zawitają miłośnicy Subaru?
Tegoroczna odsłona była pod tym względem szczególna, bowiem po raz pierwszy
(i zapewne ostatni) lokalizacja była zbliżona
do znanej z poprzednich edycji. Było to
jednak wyłącznie historyczne odniesienie,
a co za tym idzie – wyjątek potwierdzający
regułę. Gdzie spotkamy się zatem podczas
XI Zlotu Plejad? Patrząc na mapę Polski
z oznaczonymi na niej miejscami rozgrywania poprzednich edycji Plejad, możemy
wyciągnąć różne wnioski... zależnie od
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było. I tak, startując z północnego zachodu,
widzimy Szczecin i jego szeroko pojęte
okolice, część Kujaw, Lubelszczyznę, Podkarpacie... i wiele innych, wspaniałych zakątków Polski. Z pewnością organizatorów
czeka teraz niełatwe zadanie, rzecz jasna
– nie tylko pod względem „geograficznym”,
ale przede wszystkim organizacyjnym,
lecz każda kolejna edycja Plejad stanowi
potwierdzenie, że zdecydowanie warto!
Wspominając o organizatorach,
nie sposób nie przedstawić pełnej palety
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Zlot wspierali: Onet Moto, Auto Świat
4x4, Fleet, Gentleman, ExoticCars.pl
oraz WRC Magazyn Rajdowy.
Dziękujemy wszystkim za przybycie. Mamy nadzieję, że bawiliście się
przednie. Tymczasem odliczamy już
miesiące do XI Zlotu Plejad, gdyż pozostało ich już tylko dziewięć...
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podszlifować nieco umiejętności kręcenia
„wolantem”, a zadanie nad zalewem Poraj
znów było małym przerywnikiem, tym
razem przed próbą na placu w Żarkach.
Na koniec dnia, niczym w cyklu WRC,
zespoły miały okazję zaprezentować się
na miejskiej próbie – w centrum Zawiercia. Z pewnością nie wszyscy wiedzą, ale
ta miejscowość stanowi nie tylko punkt
wyjścia wielu szlaków turystycznych na
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ale również jest prężnym ośrodkiem
przemysłowym. Jednak z pewnością także
nieeksploatowane już złoża rud ołowiu,
cynku i srebra nie do końca interesowały
zlotowiczów, skupionych na jak najszybszym pokonaniu trasy wytyczonej wokół
kilkudziesięciu pachołków. I tak zakończył
się pierwszy dzień zlotowych zmagań...
Sobotnią rywalizację o ułamki sekund
rozpoczęły dwie próby na placach w Wolbromiu i Olkuszu, a następnie można się
było bezkarnie poślizgać przed sosnowieckim Expo Silesia, największym tego
typu obiektem w całej południowej Polsce,
co roku goszczącym ponad 30 imprez targowych... niekoniecznie związanych z motoryzacją. Poślizgom sprzyjały natomiast
coraz bardziej obfite opady deszczu, lecz na
szczęście kolejnym punktem programu był
(zadaszony) tor kartingowy o dość ciekawej konfiguracji. Dwupoziomowy obiekt
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ZLOT PLEJAD

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Konkurs Fotograficzny

„Sony

” – wyniki

P

odczas tegorocznego, jubileuszowego,
X Zlotu Plejad, uczestnicy nie tylko
wypełnili go po brzegi pozytywnymi
emocjami oraz iście przyjacielską atmosferą.
Dali też popis swojej kreatywności, łapiąc

NAGRODY JURY kategoria KRAJOBRAZY:

2

1

fot. Anna Jackiewicz, załoga 415
nagroda: SONY NEX-3

3

miejsce

fot. Paweł Krystyniak, załoga 352,
nagroda: „Fotografia w podróży”

2

28

fot. Andrzej Barańczyk, załoga 405
nagroda: SONY NEX-3

miejsce

1

miejsce

fot. Maciej Ameljan, załoga 226
nagroda: SONY NEX-3

3

miejsce

fot. Justyna Kowalska, załoga 402,
nagroda: SONY Cybershot DSC-WX60

fot. Marek Dyrda, załoga 321,
nagroda: „Fotografia w podróży”

NAGRODY JURY kategoria ZLOT:

miejsce

1

Jury, które to z roku na rok ma coraz
trudniejszy orzech do zgryzienia.
Zamieszczamy poniżej wyniki konkursu
i życzymy powodzenia w kolejnym, który
odbędzie się już na następnym Zlocie!

2

fot. Justyna Kowalska, załoga 402,
nagroda: SONY Cybershot DSC-WX60

NAGRODY JURY kategoria ZABYTKI:

miejsce

zaplanowały i przemyślały całe przedsięwzięcie. Wiele prac nie było po
prostu zdjęciami zrobionymi z przypadku, były to fotografie, które wzbudziły wielkie uznanie członków

NAGRODY JURY kategoria LUDZIE:

miejsce

miejsce

mgnienia chwil w obiektywach swoich
aparatów fotograficznych. Mowa oczywiście
o tradycyjnym już konkursie fotograficznym.
Wiele prac wskazuje na to, że osoby
fotografujące „ten” moment dokładnie

3

miejsce

2

fot. Tomasz Marczewski, załoga 304,
nagroda: SONY Cybershot DSC-WX60

fot. Katarzyna Sieńczewska, załoga 343,
nagroda: „Fotografia w podróży”

miejsce

1

miejsce

fot. Maciej Ameljan, załoga 226
nagroda: SONY NEX-3

3

miejsce

fot. Andrzej Barańczyk, załoga 405,
nagroda: SONY Cybershot DSC-WX60

fot. Justyna Kowalska, załoga 402,
nagroda: „Fotografia w podróży”
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ZLOT PLEJAD

KONKURS FOTOGRAFICZNY

NAGRODA PUBLICZNOŚCI kategoria KRAJOBRAZY:

NP

fot. Justyna Kowalska, załoga 402
nagroda: wydruk zdjęcia na płótnie

NAGRODA PUBLICZNOŚCI kategoria ZABYTKI:

NP
30

fot. Piotr Pogoda, załoga 135
nagroda: wydruk zdjęcia na płótnie

NAGRODA PUBLICZNOŚCI kategoria LUDZIE:

NP

fot. Aleksandra Jankowska-Góral, załoga 218
nagroda: wydruk zdjęcia na płótnie

NAGRODA PUBLICZNOŚCI kategoria ZLOT:

NP

fot. Alicja Plewińska, załoga 204
nagroda: wydruk zdjęcia na płótnie
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WIZERUNEK

swój wynik w tej kategorii. Na uwagę zasługuje
też bardzo duży awans - o 13 pozycji - marki
Volkswagen i Mercedes (o 10 pozycji).

tekst: MICHAŁ JASIŃSKI
Wykres 3. Ocena wzrostu dochodów w minionym
roku oraz prognoz na rok nadchodzący

Subaru na szóstej pozycji
„Wysoki wolumen sprzedaży i popularność marki na pewno mają istotny wpływ na
dochodowość i rentowność stacji dealerskiej” – to pierwsze zdanie z tegorocznego raportu
„VI Niezależnego badania satysfakcji dealerów samochodowych”, przeprowadzonego przez firmę
DCG Dealer Consulting. Subaru z pewnością nie jest marką wolumenową. Tym bardziej wartościowe
jest nasze szóste miejsce w klasyfikacji generalnej TOP15, jak również kilka innych wysokich pozycji
w poszczególnych rankingach, o których mowa będzie dalej…
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rowadzenie biznesu związanego
z niszową marką nie jest z pewnością łatwe. Koszty utrzymania stacji
dealerskiej są wysokie, a zysku trudno
szukać w salonie, w dziale kredytowym
czy w ubezpieczeniach. Dlatego rentowność takiej działalności mocno zależy od
udanej współpracy z importerem, od jego
działań marketingowych, dobrze „skrojonej” oferty, dostępności modeli czy części zamiennych. Jak taka współpraca
wygląda na co dzień, można dowiedzieć
się z opracowywanego corocznie badania
satysfakcji dealerów samochodowych.
Ocena satysfakcji dealerów współpracujących z importerami, zgodnie ze
standardami międzynarodowymi, została
oparta na 3 płaszczyznach współpracy.
Pierwszą stanowiła ocena oferowanego
produktu – jego niezawodność, dostępność i jakość. Druga dotyczyła polityki
importera jako przedstawiciela międzynarodowego koncernu. Tutaj brano pod
uwagę atrakcyjność umowy dealerskiej,
konkurencyjność strategii rynkowej czy
etykę działalności importera. Na koniec
zbadano, jak centrala funkcjonuje w polskich realiach, jakich ludzi zatrudnia
i jak kulturę organizacyjną firmy oceniają ankietowani dealerzy. Na podstawie
ocen, od „1” do „5”, w poszczególnych
kategoriach, opracowano końcową
klasyfikację TOP15 dla najlepszych
polskich przedstawicieli międzynarodowych koncernów samochodowych.
Jako oficjalny importer japońskiej
marki na polskim rynku uplasowaliśmy się na bardzo wysokiej pozycji
w TOP15 – szósta lokata wśród prawie
30 badanych marek to ogromny sukces!
Warto przypomnieć, że w 2007 roku polska

Wykres 4. Ocena etyki działalności biznesowej
importera
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i zasady, którymi kierujemy się codziennie.
– W czasie kryzysu gospodarczego to
Nieco skromniej oceniona zostabardzo ważne wyróżnienie – ocenia Witold
ła działalność marketingowa, która
Rogalski, Dyrektor Subaru Import Polska.
w głównej mierze skupiona jest na
– Mimo codziennych problemów i trudności
motosporcie i promowaniu zalet bezpiecznadal pozostajemy ludźmi, którzy kochają
nych samochodów ze stałym napędem
to, co robią. Naszą współpracę z dealerami,
Symmetrical AWD i silnikami SUBARU
pracownikami czy kontrahentami opieramy
BOXER. Jako marka „niewolumenowa”
na powszechnie obowiązujących normach
nie skupiamy się na agresywnych formach
społecznych i tacy staramyVIsię
być na
cosatysfakcji
dzień.dealerów
reklamy.
Bardzo dużą wagę przykładamy
Niezależne
badanie
samochodowych
10

natomiast do rozlicznych form dotarcia
do właścicieli i miłośników marki Subaru
poprzez różne rodzaje aktywności.
Od 10 lat organizujemy dla nich
„Zloty Plejad”, pełne atrakcji, rodzinnej atmosfery, niezapomnianych
przeżyć i szczypty rajdowego ducha.
Udostępniamy również dla szerokiej publiczności pierwsze w Polsce
internetowe forum pod patronatem
oficjalnego importera. Forum to od lat
pomaga, informuje i pozwala użytkownikom wymieniać swoje doświadczenia związane z ich ulubioną marką.
Ponieważ od lat jesteśmy zaangażowani w motosport, wykorzystujemy zebrane w nim doświadczenia do
promowania zasad bezpiecznej i kulturalnej jazdy. Każdy właściciel nowego
Subaru z silnikiem turbodoładowanym
lub wysokoprężnym oraz właściciele
BRZ-ów są darmowymi beneficjentami kursu doskonalenia techniki jazdy
realizowanej w Szkole Jazdy Subaru.
Wspólnie z Wojtkiem Chuchałą,
kierowcą rajdowym Subaru Poland
Rally Team, kierowcy mogą brać udział
w akcji „Siemanko”, promującej kulturę na
drodze. A dla młodych kierowców mamy
przygotowany program „Bezpieczny
Kierowca”, oferujący atrakcyjne zniżki
przy ubezpieczaniu czterech kółek.
Swoją siłę SIP pokazuje także na szkoleniach przeprowadzanych dla pracowników działów handlowych. Ci ocenili nas
bardzo wysoko – 2. miejsce w kategorii
„Ocena szkoleń ze sprzedaży” – tuż za
liderem klasyfikacji, czyli Volvo. Mniej zadowolenia wykazali pracownicy serwisów.
Być może spowodowane jest to wysoką
niezawodnością Subaru i zmniejszonym
ruchem w autoryzowanych warsztatach…
– Szóste miejsce w tegorocznym zestawieniu TOP15 to dla nas wielki sukces.
W dużej mierze jest to zasługa naszych pracowników, którzy potrafią połączyć swoją
pracę z pasją do samochodów spod znaku
„Plejad” – ocenia Witold Rogalski, Dyrektor Subaru Import Polska. – Ranking pokazuje też nasze słabe strony, nad którymi
musimy jeszcze popracować. Nie boimy
się wyzwań, bo znamy wartość i piękno
marki Subaru i wiemy, czego od nas
oczekują dealerzy i klienci.
facebook.pl/MagazynPlejady
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swój wynik w tej kategorii. Na uwagę zasługuje
też bardzo duży awans - o 13 pozycji - marki
Volkswagen i Mercedes (o 10 pozycji).

tekst: MICHAŁ JASIŃSKI
Wykres 3. Ocena wzrostu dochodów w minionym
roku oraz prognoz na rok nadchodzący

Subaru na szóstej pozycji
„Wysoki wolumen sprzedaży i popularność marki na pewno mają istotny wpływ na
dochodowość i rentowność stacji dealerskiej” – to pierwsze zdanie z tegorocznego raportu
„VI Niezależnego badania satysfakcji dealerów samochodowych”, przeprowadzonego przez firmę
DCG Dealer Consulting. Subaru z pewnością nie jest marką wolumenową. Tym bardziej wartościowe
jest nasze szóste miejsce w klasyfikacji generalnej TOP15, jak również kilka innych wysokich pozycji
w poszczególnych rankingach, o których mowa będzie dalej…
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rowadzenie biznesu związanego
z niszową marką nie jest z pewnością łatwe. Koszty utrzymania stacji
dealerskiej są wysokie, a zysku trudno
szukać w salonie, w dziale kredytowym
czy w ubezpieczeniach. Dlatego rentowność takiej działalności mocno zależy od
udanej współpracy z importerem, od jego
działań marketingowych, dobrze „skrojonej” oferty, dostępności modeli czy części zamiennych. Jak taka współpraca
wygląda na co dzień, można dowiedzieć
się z opracowywanego corocznie badania
satysfakcji dealerów samochodowych.
Ocena satysfakcji dealerów współpracujących z importerami, zgodnie ze
standardami międzynarodowymi, została
oparta na 3 płaszczyznach współpracy.
Pierwszą stanowiła ocena oferowanego
produktu – jego niezawodność, dostępność i jakość. Druga dotyczyła polityki
importera jako przedstawiciela międzynarodowego koncernu. Tutaj brano pod
uwagę atrakcyjność umowy dealerskiej,
konkurencyjność strategii rynkowej czy
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ła działalność marketingowa, która
Rogalski, Dyrektor Subaru Import Polska.
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– Mimo codziennych problemów i trudności
motosporcie i promowaniu zalet bezpiecznadal pozostajemy ludźmi, którzy kochają
nych samochodów ze stałym napędem
to, co robią. Naszą współpracę z dealerami,
Symmetrical AWD i silnikami SUBARU
pracownikami czy kontrahentami opieramy
BOXER. Jako marka „niewolumenowa”
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być na
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Bardzo dużą wagę przykładamy
Niezależne
badanie
samochodowych
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natomiast do rozlicznych form dotarcia
do właścicieli i miłośników marki Subaru
poprzez różne rodzaje aktywności.
Od 10 lat organizujemy dla nich
„Zloty Plejad”, pełne atrakcji, rodzinnej atmosfery, niezapomnianych
przeżyć i szczypty rajdowego ducha.
Udostępniamy również dla szerokiej publiczności pierwsze w Polsce
internetowe forum pod patronatem
oficjalnego importera. Forum to od lat
pomaga, informuje i pozwala użytkownikom wymieniać swoje doświadczenia związane z ich ulubioną marką.
Ponieważ od lat jesteśmy zaangażowani w motosport, wykorzystujemy zebrane w nim doświadczenia do
promowania zasad bezpiecznej i kulturalnej jazdy. Każdy właściciel nowego
Subaru z silnikiem turbodoładowanym
lub wysokoprężnym oraz właściciele
BRZ-ów są darmowymi beneficjentami kursu doskonalenia techniki jazdy
realizowanej w Szkole Jazdy Subaru.
Wspólnie z Wojtkiem Chuchałą,
kierowcą rajdowym Subaru Poland
Rally Team, kierowcy mogą brać udział
w akcji „Siemanko”, promującej kulturę na
drodze. A dla młodych kierowców mamy
przygotowany program „Bezpieczny
Kierowca”, oferujący atrakcyjne zniżki
przy ubezpieczaniu czterech kółek.
Swoją siłę SIP pokazuje także na szkoleniach przeprowadzanych dla pracowników działów handlowych. Ci ocenili nas
bardzo wysoko – 2. miejsce w kategorii
„Ocena szkoleń ze sprzedaży” – tuż za
liderem klasyfikacji, czyli Volvo. Mniej zadowolenia wykazali pracownicy serwisów.
Być może spowodowane jest to wysoką
niezawodnością Subaru i zmniejszonym
ruchem w autoryzowanych warsztatach…
– Szóste miejsce w tegorocznym zestawieniu TOP15 to dla nas wielki sukces.
W dużej mierze jest to zasługa naszych pracowników, którzy potrafią połączyć swoją
pracę z pasją do samochodów spod znaku
„Plejad” – ocenia Witold Rogalski, Dyrektor Subaru Import Polska. – Ranking pokazuje też nasze słabe strony, nad którymi
musimy jeszcze popracować. Nie boimy
się wyzwań, bo znamy wartość i piękno
marki Subaru i wiemy, czego od nas
oczekują dealerzy i klienci.
facebook.pl/MagazynPlejady
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tekst: Beata Łukaszewska
zdjęcia: Przemysław Lipiński

Rajd Polski Kobiet:
z mocnym wsparciem Subaru /cz. 1/
I. PRZED

W tym roku po raz kolejny, a ściślej
drugi pojechałam na Rajd Polski Kobiet,
na zaproszenie Pani Krystyny Backiel i jej
fundacji Teraz Kobiety, organizatora rajdu.
Pojechałam, mimo że małżonek, tak jak
ubiegłym razem, śmiał się ze mnie okrutnie,
bo kierowca rajdowy ze mnie raczej marny.
Przyznać mu jednak trzeba, że postanowił oczywiście dać na szlachetne cele moje
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ulubione Subaru XV, z automatyczną skrzynią biegów (do dziś nie wiem, czy główną determinantą była moja wygoda czy cena kompletnego sprzęgła) oraz obecność ISR (to na
wypadek łatwiejszej identyfikacji samochodu zagubionego w głębokich lasach Mazowsza i potencjalnego wyratowania wspaniałej
załogi przed zjedzeniem przez wilki).
Oczywiście, tak jak poprzednim razem,
pełniłam funkcję kierowcy. Umówmy się

– nie z powodu niebywałego talentu
motoryzacyjnego. Nawet jeśli go mam,
to jest on baaaaaardzo głęboko ukryty i jak
dotychczas żadna moc nie była go w stanie
wydobyć na świat, a tym bardziej wykorzystać. Niewykluczone, że leży on niezwykle
głęboko zakopany pod totalnym brakiem
orientacji w terenie, tuż obok regularnych
ataków choroby lokomocyjnej. Zeszłym razem na chorobę lokomocyjną cierpiała

także moja pilotka, nieoceniony Chochlik,
pilot w szpilkach, dla której nie było rzeczy
nie do załatwienia. Tym razem nie mogła
pojechać, ale dosłownie w ostatniej chwili
załatwiła mi swoją siostrę bliźniaczkę,
Chochlika bis. („Betty, ona też ma problem
z orientacją i skrzyżowaną lateralizację. Ale
ma zapał i wspaniałą zaletę – NIE WYMIATA przez okno na próbach sportowych.
Tak że będzie dobrze, nie martw się”).

Więc się nie martwiłam, lecz cieszyłam.
W ostatecznym rozrachunku uznałam,
że zamiast na itinererze, będziemy polegały
na naszej kobiecej intuicji, rozbudowanej
przecież do granic możliwości, substytucie
urządzenia naprowadzającego, ćwiczonego każdego dnia („Myszaaa, gdzie jest
łopatka do jajek? Mamooo, gdzie są moje
skarpetki w kropki?”). No, a jak się zgubimy
– to, w przeciwieństwie do większości

przedstawicieli drugiej płci – po prostu zapytamy, bo to nie jest ujma na honorze (!).
Spakowałam zatem samochód i w parne
burzowe popołudnie pojechałam do Warszawy po Agę, mojego pilota, żeby ją zabrać
na konferencję prasową i spotkanie organizacyjne przed rajdem. W drodze spadł na
mnie grad, ale niewzruszenie ciągnęłam
dalej. Pomyślałam, że pokonałam już tyle
przeszkód organizacyjnych (nieobecność
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na pierwszym występie baletowym
Hanki) i personalnych (zmiana pilotki
w dniu wyjazdu), że byle jaki grad, walące
pioruny i deszcz mnie nie zatrzymają.
Na konferencję spóźniłyśmy się.
Kręciłyśmy się po dziwnie rozplanowanych uliczkach, zastanawiając
się, czy łamać przepisy ruchu i skręcać mimo zakazu, by dostać się pod
Krajową Izbę Gospodarczą.

Na spotkaniu odebrałyśmy wyprawki,
poznałyśmy w zarysie plan rajdu. Spotkałyśmy się z dziewczynami. Niektóre z nich
pamiętałam jeszcze z poprzedniego startu.
Aga, przeglądając książkę drogową, miała
oczy coraz większe i coraz bardziej okrągłe.
– Co to za zakrętasy?
– To mapy prób sportowych.
– A te cyferki w tabelkach?
– Nie wiem. Najlepiej, jak zapytasz
Wacława, naszego komandora.
Aga z wrodzoną sobie śmiałością poszła
zatem do Wacka i Janusza ze Szkoły Jazdy
Subaru, która to szkoła opracowywała trasy
naszego rajdu i, jak komisja totolotka, „czuwała nad prawidłowym jego przebiegiem”.
Aga siedziała tam z nimi i kiwała głową,
czasami, przysięgłabym, z lekkim takim
niedowierzaniem. A potem wróciła i powiedziała, że już wie, o co chodzi, „mniej

Castrola. Ulotkę z menopauzą przykleiłam
obok „afterparty”. Przezornie, w ostatniej
chwili zostawiłam wolny od nalepek wlew
paliwa. Poznałyśmy się też z dziewczynami,
które miały jechać sponsorowaną Subaru
XV. Niestety ich samochód zniknął.
– Wiesz, tak dziwnie trochę się czuję,
chodząc po ulicy w szpilkach i pykając
alarmem w poszukiwaniu samochodu.
Uspokoiłam je trochę, mówiąc, że mnie
to spotyka niemal za każdym razem, gdy jadę
na zakupy do dużego centrum handlowego.
Naprawdę rzadko się zdarza, bym nieomylnie trafiła do swojego auta. XV dziewczyny
jednakowoż nie znalazły, za to pojechały
wspaniałym nowym Foresterem turbo. A po
dwóch dniach rajdu były w nim zakochane.
Szczerze mówiąc, wcale mnie to nie zdziwiło.
Po oklejeniu naszej XV wróciłyśmy do
domu, by przy porcji sushi przygotować się

więcej”. Wolałam jej już nie denerwować
i nie pytać, czy jednak bardziej mniej czy
bardziej więcej. Poszłyśmy oklejać XV.
Nie szło to łatwo, bo samochód był
mokry. Znalazłyśmy jednak pomoc
w uczynnej brygadzie Kamila Butruka.
Rozplanowałam logistycznie rozmieszczenie nalepek, w czołowych miejscach
eksponując logo fundacji, Subaru i SJS oraz

mentalnie na trudy dnia następnego. Kiedy
ja odpoczywałam, moja pilotka najpierw pakowała 15-centymetrowe szpilki i sukienki
bez pleców do walizki, a potem siedziała do
pierwszej w nocy ze swoją siostrą nad mapą.
– Dziewczyny, uspokójcie się
z tą mapą, chodźcie spać!
– Lepiej gdybyś z Izą jechała…
– westchnęła Aga. – Czasami jak

rajdowców, ale chyba niekoniecznie
przez nas. Aga, jak profesjonalny pilot,
na wysokich koturnach, z torebusią
z piciem i kanapkami. Słusznie przewidując, że w zaistniałych okolicznościach
pogodowych i emocjonalnych nasza
świeżość nie potrwa długo, porobiłyśmy
sobie zdjęcia. Pomogłyśmy też dziewczynom oklejać samochody. Startowałyśmy
z numerem 7. Za nami, z numerem 8,
jechały panie Olga Bończyk i Beata Tadla.
Udzieliłam mojej pilotce wsparcia
zarówno mentalnego (nie liczy się wynik,
lecz idea bycia ze sobą, dbania o własne życie, zdrowie i bezpieczeństwo), jak i technicznego (ustaliłyśmy kolektywnie, która
jest prawa, a która lewa strona, sporządziłam na wierzchach dłoni pilotki pomocne
rysunki – tak na wszelki wypadek).
Wystartowałyśmy i kierując się wskazówkami z itinerera bez trudu dotarłyśmy
do żwirowni pod mostem Siekierkowskim w Warszawie na pierwszą próbę
sportową. Fakt, że dotarłyśmy w ogóle
i bez przygód bardzo dobrze podziałał na
ego Agi – pilotki. Rozluźniła się trochę
i nabrała pewności siebie. Trochę mniej
już podobało jej się samo jeżdżenie
w piasku, ale trzeba przyznać, że panowie na próbie, widząc zatroskaną buzię
pilota, w krytycznych momentach dawali
znaki rękoma, pokazując: „TAAAM!”.
Po próbie pojechałyśmy do szpitala
MSW przy ul. Wołoskiej, gdzie uczestniczki rajdu mogły zrobić pomiary ciśnienia,
wagi, cukru, a także USG tarczycy wraz
z wizytą u endokrynologa. Miałam ciśnienie 120 na 90. Jak na mnie – NIEBOTYCZNE. Na ogół mam krążenie
jak jaszczurka na granicy życia i śmierci.
Uzmysłowiłam sobie zatem, że rajdowa adrenalina jednak na mnie działa.
Ciśnienie 120 – fiu fiu, nie w kij dmuchał…

– Bo Betty, ja cię strasznie przepraszam, ale ty się zastanów, ja naprawdę nie wiem, jak tu wjechać. 12 lat
mieszkam w Warszawie, naprawdę nie
wiem. Wszystko tu pozamykali, jednokierunkowe, nakazy, zakazy, co ze
mnie za pilot! – Aga niemal szlochała.
– To nie twoja wina. Przestań!
– uspokajałam.
A w głowie nieustannie kołacząca
myśl, że jakież to znamienne, że król,
który przeniósł tu stolicę z Krakowa, cierpiał podobno na głowę.
W końcu jednak dojechałyśmy. Na
parkingu oczywiście nie było miejsca.
Aga, w ramach pierwszych wprawek
w pilotażu, biegała w szpilkach w deszczu po całej ulicy, próbując znaleźć mi
miejsce i pytając ludzi, natarczywie dosyć,
kiedy w końcu wyjadą i zwolnią miejsce. Niekonwencjonalnie? Skutecznie.
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jeżdżę po Warszawie i mój GPS wariuje, to zatrzymuję się i dzwonię do Izy.
A ona na przykład jedzie autobusem,
lecz pyta mnie, gdzie jestem. Potem wyciąga w tym autobusie mapę. Lokalizuje mnie
i mówi, jak jechać. Zawsze bezbłędnie.
– Betty, ja nie wiem, jak to będzie
– mówi Iza. – Ja jej MUSZĘ pokazać, którędy jechać. Jak ona cię poprowadzi? Ona

się gubi nawet we własnym mieszkaniu!
– Jak się zgubi, to się odnajdzie… Chodźcie spać!
II. W TRAKCIE

Nazajutrz rano, wypoczęte i świeże,
stawiłyśmy się punktualnie na starcie
słynnej ulicy Karowej, pod Hotelem
Bristol – wymarzonej ulicy wszystkich
facebook.pl/MagazynPlejady

37

LUDZIE

na pierwszym występie baletowym
Hanki) i personalnych (zmiana pilotki
w dniu wyjazdu), że byle jaki grad, walące
pioruny i deszcz mnie nie zatrzymają.
Na konferencję spóźniłyśmy się.
Kręciłyśmy się po dziwnie rozplanowanych uliczkach, zastanawiając
się, czy łamać przepisy ruchu i skręcać mimo zakazu, by dostać się pod
Krajową Izbę Gospodarczą.

Na spotkaniu odebrałyśmy wyprawki,
poznałyśmy w zarysie plan rajdu. Spotkałyśmy się z dziewczynami. Niektóre z nich
pamiętałam jeszcze z poprzedniego startu.
Aga, przeglądając książkę drogową, miała
oczy coraz większe i coraz bardziej okrągłe.
– Co to za zakrętasy?
– To mapy prób sportowych.
– A te cyferki w tabelkach?
– Nie wiem. Najlepiej, jak zapytasz
Wacława, naszego komandora.
Aga z wrodzoną sobie śmiałością poszła
zatem do Wacka i Janusza ze Szkoły Jazdy
Subaru, która to szkoła opracowywała trasy
naszego rajdu i, jak komisja totolotka, „czuwała nad prawidłowym jego przebiegiem”.
Aga siedziała tam z nimi i kiwała głową,
czasami, przysięgłabym, z lekkim takim
niedowierzaniem. A potem wróciła i powiedziała, że już wie, o co chodzi, „mniej

Castrola. Ulotkę z menopauzą przykleiłam
obok „afterparty”. Przezornie, w ostatniej
chwili zostawiłam wolny od nalepek wlew
paliwa. Poznałyśmy się też z dziewczynami,
które miały jechać sponsorowaną Subaru
XV. Niestety ich samochód zniknął.
– Wiesz, tak dziwnie trochę się czuję,
chodząc po ulicy w szpilkach i pykając
alarmem w poszukiwaniu samochodu.
Uspokoiłam je trochę, mówiąc, że mnie
to spotyka niemal za każdym razem, gdy jadę
na zakupy do dużego centrum handlowego.
Naprawdę rzadko się zdarza, bym nieomylnie trafiła do swojego auta. XV dziewczyny
jednakowoż nie znalazły, za to pojechały
wspaniałym nowym Foresterem turbo. A po
dwóch dniach rajdu były w nim zakochane.
Szczerze mówiąc, wcale mnie to nie zdziwiło.
Po oklejeniu naszej XV wróciłyśmy do
domu, by przy porcji sushi przygotować się

więcej”. Wolałam jej już nie denerwować
i nie pytać, czy jednak bardziej mniej czy
bardziej więcej. Poszłyśmy oklejać XV.
Nie szło to łatwo, bo samochód był
mokry. Znalazłyśmy jednak pomoc
w uczynnej brygadzie Kamila Butruka.
Rozplanowałam logistycznie rozmieszczenie nalepek, w czołowych miejscach
eksponując logo fundacji, Subaru i SJS oraz

mentalnie na trudy dnia następnego. Kiedy
ja odpoczywałam, moja pilotka najpierw pakowała 15-centymetrowe szpilki i sukienki
bez pleców do walizki, a potem siedziała do
pierwszej w nocy ze swoją siostrą nad mapą.
– Dziewczyny, uspokójcie się
z tą mapą, chodźcie spać!
– Lepiej gdybyś z Izą jechała…
– westchnęła Aga. – Czasami jak

rajdowców, ale chyba niekoniecznie
przez nas. Aga, jak profesjonalny pilot,
na wysokich koturnach, z torebusią
z piciem i kanapkami. Słusznie przewidując, że w zaistniałych okolicznościach
pogodowych i emocjonalnych nasza
świeżość nie potrwa długo, porobiłyśmy
sobie zdjęcia. Pomogłyśmy też dziewczynom oklejać samochody. Startowałyśmy
z numerem 7. Za nami, z numerem 8,
jechały panie Olga Bończyk i Beata Tadla.
Udzieliłam mojej pilotce wsparcia
zarówno mentalnego (nie liczy się wynik,
lecz idea bycia ze sobą, dbania o własne życie, zdrowie i bezpieczeństwo), jak i technicznego (ustaliłyśmy kolektywnie, która
jest prawa, a która lewa strona, sporządziłam na wierzchach dłoni pilotki pomocne
rysunki – tak na wszelki wypadek).
Wystartowałyśmy i kierując się wskazówkami z itinerera bez trudu dotarłyśmy
do żwirowni pod mostem Siekierkowskim w Warszawie na pierwszą próbę
sportową. Fakt, że dotarłyśmy w ogóle
i bez przygód bardzo dobrze podziałał na
ego Agi – pilotki. Rozluźniła się trochę
i nabrała pewności siebie. Trochę mniej
już podobało jej się samo jeżdżenie
w piasku, ale trzeba przyznać, że panowie na próbie, widząc zatroskaną buzię
pilota, w krytycznych momentach dawali
znaki rękoma, pokazując: „TAAAM!”.
Po próbie pojechałyśmy do szpitala
MSW przy ul. Wołoskiej, gdzie uczestniczki rajdu mogły zrobić pomiary ciśnienia,
wagi, cukru, a także USG tarczycy wraz
z wizytą u endokrynologa. Miałam ciśnienie 120 na 90. Jak na mnie – NIEBOTYCZNE. Na ogół mam krążenie
jak jaszczurka na granicy życia i śmierci.
Uzmysłowiłam sobie zatem, że rajdowa adrenalina jednak na mnie działa.
Ciśnienie 120 – fiu fiu, nie w kij dmuchał…

– Bo Betty, ja cię strasznie przepraszam, ale ty się zastanów, ja naprawdę nie wiem, jak tu wjechać. 12 lat
mieszkam w Warszawie, naprawdę nie
wiem. Wszystko tu pozamykali, jednokierunkowe, nakazy, zakazy, co ze
mnie za pilot! – Aga niemal szlochała.
– To nie twoja wina. Przestań!
– uspokajałam.
A w głowie nieustannie kołacząca
myśl, że jakież to znamienne, że król,
który przeniósł tu stolicę z Krakowa, cierpiał podobno na głowę.
W końcu jednak dojechałyśmy. Na
parkingu oczywiście nie było miejsca.
Aga, w ramach pierwszych wprawek
w pilotażu, biegała w szpilkach w deszczu po całej ulicy, próbując znaleźć mi
miejsce i pytając ludzi, natarczywie dosyć,
kiedy w końcu wyjadą i zwolnią miejsce. Niekonwencjonalnie? Skutecznie.
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jeżdżę po Warszawie i mój GPS wariuje, to zatrzymuję się i dzwonię do Izy.
A ona na przykład jedzie autobusem,
lecz pyta mnie, gdzie jestem. Potem wyciąga w tym autobusie mapę. Lokalizuje mnie
i mówi, jak jechać. Zawsze bezbłędnie.
– Betty, ja nie wiem, jak to będzie
– mówi Iza. – Ja jej MUSZĘ pokazać, którędy jechać. Jak ona cię poprowadzi? Ona

się gubi nawet we własnym mieszkaniu!
– Jak się zgubi, to się odnajdzie… Chodźcie spać!
II. W TRAKCIE

Nazajutrz rano, wypoczęte i świeże,
stawiłyśmy się punktualnie na starcie
słynnej ulicy Karowej, pod Hotelem
Bristol – wymarzonej ulicy wszystkich
facebook.pl/MagazynPlejady
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Potem w planie były badania cytologiczne i mammografia w Instytucie
Onkologii na ul. Roentgena, na które
również bez trudu dotarłyśmy. To było
bardzo wartościowe doświadczenie.
Dotykałam fantomów chorych piersi.
Na pierwszy rzut oka wydały mi się zupełnie normalne. Po chwili dowiedziałam
się, że obie mają zmiany nowotworowe.
Początkowo nie potrafiłam ich wyczuć.
Czasami badam sobie piersi, wstyd przyznać, rzadko. Ale tamtego dnia dowiedziałam się, że każde moje badanie i tak
było bezwartościowe. Po prostu robiłam
to źle. Za płytko i zbyt małą powierzchnią
dłoni. Panie pokazały mi, jak to się powinno robić. Potem jeszcze rozmawiałyśmy o tym, że kobiety się nie badają. A nawet jeśli już to robią i wyczują zmianę,
wypierają ją ze świadomości. Że od raka
bardziej boją się utraty piersi. Jeden z fantomów pokazywał pierś, która oznaczała
bardzo zaawansowane stadium nowotworu. Takie z przerzutami do narządów
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wewnętrznych z koniecznością mastektomii piersi. Drugi fantom obrazował pierś
z niewielkimi zmianami, taką jeszcze
do uratowania. Zdałam sobie sprawę,
że te wspaniałe kobiety, które przyszły
charytatywnie, aby się z nami spotkać,
są codziennymi świadkami niewiedzy,
wyparcia i ignorancji… o dziwo – kobiet.
A także w wielu przypadkach niewyobrażalnych tragedii kobiet i ich rodzin,
problemów jakże często powstałych
w wyniku lekceważenia problemu przez
te same kobiety... Robiłam mammografię
półtora roku temu. Postanowiłam, że
następnego dnia zrobię ją jeszcze raz.
W Instytucie zrobiłam cytologię. Pięć
minut dla swojego zdrowia. Żeby mieć
pewność, że wszystko OK. Przecież
właśnie po to przyjechałyśmy na ten rajd.
Po badaniach wyruszyłyśmy już na
dłuższą trasę. W stronę Skierniewic,
przez Piaseczno, lasy, łąki oraz pola.
Dosyć szybko straciłam orientację.
Pilotka pilotowała, podawała napoje

chłodzące i koordynowała kierunek
jazdy. Naturalnie uzdolniona w kierunku
liczenia (wszak z zawodu jest księgową)
bez problemu przeliczała kilometry
i odległości w głowie. Gorzej było trochę
w przełożeniu cyfr na odległości.
– Dobra, to teraz na skrzyżowaniu
skręć w lewo…. A potem w prawo.
Skręciłam.
– Ale dlaczego tutaj jedziesz?
– Bo powiedziałaś, żeby skręcić w lewo, a potem w prawo.
– Ale to później, potem. Potem to
za 150 metrów, nie od razu.
– Aha.
Ze trzy razy się zgubiłyśmy.
Ale szybko dosyć znalazłyśmy właściwą drogę. Co prawda rozpadły
nam się odległości, ale i na to mój
dzielny pilot znalazł rozwiązanie.
– Betty, mamy za dużo o kilometr
i 800 metrów. Weź, proszę, pojeździj
z 200 metrów w kółko, to łatwiej będzie
liczyć, jak na prostą wyjedziemy…

W gruncie rzeczy i tak nie miałyśmy źle. W pewnej chwili, gdzieś
w leśnych ostępach, spotkałyśmy
dziewczyny z naszego rajdu. Jechały
bez klimatyzacji i przeliczały kilometry
z mili amerykańskich. Też się zgubiły.
Ale wyszły z opresji, podobnie jak my,
dzięki pomocy lokalnego GPS, czyli
syna sołtysa, który widząc dwa rajdowe
samochody stojące pod jego domem
przyszedł i litościwie udzielił wskazówek. jak dojechać na ulicę Gagarina,
oszczędzając pobliskie pole kukurydzy.
Miałyśmy też trochę problemów
związanych z odczytaniem kodu
„krzyżyk i kółeczko”, ale moja bystra
pilotka zorientowała się szybko, że chodzi o przydrożne kapliczki i przestała
wątpić w siebie, gdy nie dostrzegała
na horyzoncie kościołów czy innych
większych obiektów sakralnych.
Gdy wyjechałyśmy na cywilizowane
drogi, udałyśmy się w stronę Skierniewic, na próbę w żwirowni Polbot

Kruszywo. Na próbie był już Maciek
Wisławski (ogrodnik ze Skierniewic),
( nr 38 – 5/2011) który udzielał zawodniczkom moralnego i technicznego
wsparcia. Włożyłyśmy gangsterskie
kominiarki, na nie kaski, i pojechałyśmy.
W jednej tylko chwili zaszło takie lekkie
nieporozumienie w kontekście „moje
czy twoje prawo”. Podobno Karolina
Szostak, prezenterka Polsatu, dokonała
w tym miejscu spektakularnego przejazdu, wprawiając w zdziwienie sędziów
kontrolujących czas. Panowie nie mogli
uwierzyć, że można pojechać tak szybko
i nawet sprawdzali, czy stopery nie uległy
awarii. Pani Karolina pojechała tak,
że stopery po prostu stanęły w osłupieniu,
podobnie jak ich właściciele. Ciekawe,
co by powiedział na to dealer, którzy użyczył Pani Karolinie samochodu do
rajdu…? Chyba lepiej, że tego nie widział.
Drugą część relacji z RPK przedstawimy w następnym numerze naszego
magazynu. Zapraszamy!

W dniach 22–23 czerwca 31 kobiecych
załóg wzięło udział w trzeciej edycji
Rajdu Polski Kobiet. Na zawodniczki
oraz wszystkie panie czekały badania
profilaktyczne w Centralnym Szpitalu
Klinicznym MSW, w Centrum Onkologii
w Warszawie oraz w mammobusie
podstawionym przez Szpital
IBIS. Panie wykonać mogły także
bezpłatne badanie wzroku. W imprezie
wzięły udział m.in.: Olga Bończyk,
Beata Tadla, Karolina Szostak,
Karolina Lampel-Czapka, Magda Stam,
Katarzyna Jankowska, Ilona Adamska
oraz Małgorzata Kosińska
i Aleksandra Kujawa z zespołu RMF4rt.
Panie wspierali także Wojtek Chuchała,
Kamil Butruk i Maciej Wisławski.
Wyniki:
I miejsce w klasyfikacji generalnej
– załoga nr 17:
Katarzyna Bożeńska i Justyna Stępień
jadące Subaru Foresterem
II miejsce w klasyfikacji generalnej
– załoga nr 29:
Katarzyna Jankowska i Magda Stam
jadące Subaru Foresterem
III miejsce w klasyfikacji generalnej
– załoga nr 28:
Karolina Szostak i Malwina Strecker
jadące Audi Q3
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Potem w planie były badania cytologiczne i mammografia w Instytucie
Onkologii na ul. Roentgena, na które
również bez trudu dotarłyśmy. To było
bardzo wartościowe doświadczenie.
Dotykałam fantomów chorych piersi.
Na pierwszy rzut oka wydały mi się zupełnie normalne. Po chwili dowiedziałam
się, że obie mają zmiany nowotworowe.
Początkowo nie potrafiłam ich wyczuć.
Czasami badam sobie piersi, wstyd przyznać, rzadko. Ale tamtego dnia dowiedziałam się, że każde moje badanie i tak
było bezwartościowe. Po prostu robiłam
to źle. Za płytko i zbyt małą powierzchnią
dłoni. Panie pokazały mi, jak to się powinno robić. Potem jeszcze rozmawiałyśmy o tym, że kobiety się nie badają. A nawet jeśli już to robią i wyczują zmianę,
wypierają ją ze świadomości. Że od raka
bardziej boją się utraty piersi. Jeden z fantomów pokazywał pierś, która oznaczała
bardzo zaawansowane stadium nowotworu. Takie z przerzutami do narządów
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wewnętrznych z koniecznością mastektomii piersi. Drugi fantom obrazował pierś
z niewielkimi zmianami, taką jeszcze
do uratowania. Zdałam sobie sprawę,
że te wspaniałe kobiety, które przyszły
charytatywnie, aby się z nami spotkać,
są codziennymi świadkami niewiedzy,
wyparcia i ignorancji… o dziwo – kobiet.
A także w wielu przypadkach niewyobrażalnych tragedii kobiet i ich rodzin,
problemów jakże często powstałych
w wyniku lekceważenia problemu przez
te same kobiety... Robiłam mammografię
półtora roku temu. Postanowiłam, że
następnego dnia zrobię ją jeszcze raz.
W Instytucie zrobiłam cytologię. Pięć
minut dla swojego zdrowia. Żeby mieć
pewność, że wszystko OK. Przecież
właśnie po to przyjechałyśmy na ten rajd.
Po badaniach wyruszyłyśmy już na
dłuższą trasę. W stronę Skierniewic,
przez Piaseczno, lasy, łąki oraz pola.
Dosyć szybko straciłam orientację.
Pilotka pilotowała, podawała napoje

chłodzące i koordynowała kierunek
jazdy. Naturalnie uzdolniona w kierunku
liczenia (wszak z zawodu jest księgową)
bez problemu przeliczała kilometry
i odległości w głowie. Gorzej było trochę
w przełożeniu cyfr na odległości.
– Dobra, to teraz na skrzyżowaniu
skręć w lewo…. A potem w prawo.
Skręciłam.
– Ale dlaczego tutaj jedziesz?
– Bo powiedziałaś, żeby skręcić w lewo, a potem w prawo.
– Ale to później, potem. Potem to
za 150 metrów, nie od razu.
– Aha.
Ze trzy razy się zgubiłyśmy.
Ale szybko dosyć znalazłyśmy właściwą drogę. Co prawda rozpadły
nam się odległości, ale i na to mój
dzielny pilot znalazł rozwiązanie.
– Betty, mamy za dużo o kilometr
i 800 metrów. Weź, proszę, pojeździj
z 200 metrów w kółko, to łatwiej będzie
liczyć, jak na prostą wyjedziemy…

W gruncie rzeczy i tak nie miałyśmy źle. W pewnej chwili, gdzieś
w leśnych ostępach, spotkałyśmy
dziewczyny z naszego rajdu. Jechały
bez klimatyzacji i przeliczały kilometry
z mili amerykańskich. Też się zgubiły.
Ale wyszły z opresji, podobnie jak my,
dzięki pomocy lokalnego GPS, czyli
syna sołtysa, który widząc dwa rajdowe
samochody stojące pod jego domem
przyszedł i litościwie udzielił wskazówek. jak dojechać na ulicę Gagarina,
oszczędzając pobliskie pole kukurydzy.
Miałyśmy też trochę problemów
związanych z odczytaniem kodu
„krzyżyk i kółeczko”, ale moja bystra
pilotka zorientowała się szybko, że chodzi o przydrożne kapliczki i przestała
wątpić w siebie, gdy nie dostrzegała
na horyzoncie kościołów czy innych
większych obiektów sakralnych.
Gdy wyjechałyśmy na cywilizowane
drogi, udałyśmy się w stronę Skierniewic, na próbę w żwirowni Polbot

Kruszywo. Na próbie był już Maciek
Wisławski (ogrodnik ze Skierniewic),
( nr 38 – 5/2011) który udzielał zawodniczkom moralnego i technicznego
wsparcia. Włożyłyśmy gangsterskie
kominiarki, na nie kaski, i pojechałyśmy.
W jednej tylko chwili zaszło takie lekkie
nieporozumienie w kontekście „moje
czy twoje prawo”. Podobno Karolina
Szostak, prezenterka Polsatu, dokonała
w tym miejscu spektakularnego przejazdu, wprawiając w zdziwienie sędziów
kontrolujących czas. Panowie nie mogli
uwierzyć, że można pojechać tak szybko
i nawet sprawdzali, czy stopery nie uległy
awarii. Pani Karolina pojechała tak,
że stopery po prostu stanęły w osłupieniu,
podobnie jak ich właściciele. Ciekawe,
co by powiedział na to dealer, którzy użyczył Pani Karolinie samochodu do
rajdu…? Chyba lepiej, że tego nie widział.
Drugą część relacji z RPK przedstawimy w następnym numerze naszego
magazynu. Zapraszamy!

W dniach 22–23 czerwca 31 kobiecych
załóg wzięło udział w trzeciej edycji
Rajdu Polski Kobiet. Na zawodniczki
oraz wszystkie panie czekały badania
profilaktyczne w Centralnym Szpitalu
Klinicznym MSW, w Centrum Onkologii
w Warszawie oraz w mammobusie
podstawionym przez Szpital
IBIS. Panie wykonać mogły także
bezpłatne badanie wzroku. W imprezie
wzięły udział m.in.: Olga Bończyk,
Beata Tadla, Karolina Szostak,
Karolina Lampel-Czapka, Magda Stam,
Katarzyna Jankowska, Ilona Adamska
oraz Małgorzata Kosińska
i Aleksandra Kujawa z zespołu RMF4rt.
Panie wspierali także Wojtek Chuchała,
Kamil Butruk i Maciej Wisławski.
Wyniki:
I miejsce w klasyfikacji generalnej
– załoga nr 17:
Katarzyna Bożeńska i Justyna Stępień
jadące Subaru Foresterem
II miejsce w klasyfikacji generalnej
– załoga nr 29:
Katarzyna Jankowska i Magda Stam
jadące Subaru Foresterem
III miejsce w klasyfikacji generalnej
– załoga nr 28:
Karolina Szostak i Malwina Strecker
jadące Audi Q3

facebook.pl/MagazynPlejady

39

LUDZIE

tekst: Beata Bosiacka/PAH
zdjęcie: Rafał Hechmann/PAH, Maciej Moskwa/TESTIGO Documentary

Polska Akcja Humanitarna w Syrii
Kilka słów od Janki Ochojskiej

cukier (4 kg), makaron (1,5 kg), sos
pomidorowy (600 g), olej (2 l), cieciorkę
(1 kg), herbatę (200 g), mleko w proszku
(700 g), chałwę (450 g), konserwowane mięso (400 g) oraz ser (16 sztuk).
Każdy pakiet miał na celu zaspokojenie
potrzeb żywnościowych jednej rodziny (średnio ok. 5 osób) na miesiąc.

Od 20 lat

rozpoczynamy w tym roku współpracę z Subaru, która pozwoli nam

Polska Akcja

działać wydajniej i efektywniej. Samochód podarowany przez polskiego

Humanitarna

importera marki umożliwi nam dotarcie wszędzie tam, gdzie nasza

wraz z przyjaciółmi

obecność może zamienić się w realną pomoc.

czyni świat lepszym.

Obecnie prowadzimy nasze misje w Sudanie Południowym, Somalii

Nareszcie jest. Długo oczekiwany samolot

Przez dwie dekady dotarliśmy do potrzebujących w 44 krajach, niosąc

i Autonomii Palestyńskiej, gdzie działamy na rzecz poprawy sytuacji

z pomocą z Polski wylądował w Gaziantep.

najpotrzebniejszą pomoc. Pomagamy tym, którzy nie mają dostępu

żywnościowej lokalnej ludności oraz zapewnienia czystej wody,

Napis „Polish Air Force” na boku samolotu

do wody i pożywienia, oraz ofiarom kryzysów humanitarnych, jak na

poprzez budowanie studni. Na łamach Magazynu „Plejady” chcemy

budzi szacunek u przyglądającej się obsługi

przykład trzęsienia ziemi i powodzie. Jesteśmy tam, gdzie pomoc jest

opowiedzieć o tym, jak pomagaliśmy w ostatnich latach, o wyzwaniach,

lotniska. Wszyscy są przekonani, że wylądo-

niezbędna, a ludzkie życie zagrożone. Możemy działać skutecznie

przed którymi stajemy, a także naszych pracownikach, którzy są

wał jakiś ważny samolot; uśmiechają się sze-

dzięki naszym odważnym i mądrym przyjaciołom i darczyńcom,

witalną siłą Polskiej Akcji Humanitarnej. Zapraszam do przeczytania

roko do mnie, zagadując po turecku i biorąc

którzy tak samo silnie jak my wierzą w to, że świat może być lepszym

pierwszego z serii sześciu artykułów. W tym wydaniu przybliżymy

mnie za VIP-a. „For Suriye, for Suriye!”, kiwa-

miejscem, a razem aktywnie możemy go zmieniać. Z ogromną radością

naszą działalność w objętej wojną domową Syrii.

ją głowami ze zrozumieniem i szacunkiem.

Każdego miesiąca w Syrii ginie około 5 tysięcy ludzi. Brutalna i krwawa wojna domowa,
tocząca się tam od marca 2011 roku, pochłonęła już prawie 100 tys. ofiar cywilnych, zabitych
w bombardowaniach, ostrzeliwaniach i zamachach. Liczba syryjskich uchodźców wzrasta
każdego dnia o 6 tysięcy. Według ONZ jest to najbardziej dramatyczny odpływ ludności od czasów
ludobójstwa w Rwandzie, prawie 20 lat temu.

P

onad 1,5 miliona osób uciekło przed
skutkami wojny do pobliskich krajów, wegetując w przygranicznych
obozach dla uchodźców lub u rodzin. Prawie 7 milionów Syryjczyków (w śród których 80% to kobiety i dzieci) potrzebuje
natychmiastowej pomocy humanitarnej.
Pierwsze działania pomocowe dla Syrii
Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła
w marcu 2012 roku. Po wcześniejszym

Dokładnie rok później, w marcu
2013 roku, PAH mogła wreszcie wesprzeć nie tylko uchodźców w krajach
ościennych, ale także Syryjczyków
pozostających w północno-zachodnich
prowincjach kraju. Dzięki współpracy
PAH i Ministerstwa Obrony Narodowej,
a także wsparciu Kancelarii Prezydenta
RP 11 marca do Turcji dotarł wojskowy
samolot z zebranymi od darczyńców

fot. Maciej Moskwa/TESTIGO Documentary

ośmioma tonami artykułów pierwszej
potrzeby. Dzięki współpracy z polskimi
firmami do Syrii wysłano m.in.: środki
higieniczne, medyczne, a także kanistry
na wodę, koce, tabletki do odkażania
wody oraz zestawy do podgrzewania
posiłków. Artykuły zostały rozdystrybuowane wśród najbardziej potrzebujących, czyli uchodźców wewnętrznych,
którzy zostali zmuszeni do opuszczenia

swoich domów i przebywają w prowincjach Idlib i Hama (północno-zachodnia
Syria). PAH przekazała 708 rodzinom
pakiety pomocowe, a do 5 szpitali
i 4 punktów medycznych dostarczyła niezbędne leki, środki medyczne i higieniczne, zakupione na miejscu dzięki wsparciu
polskiego społeczeństwa. Do rejonów,
gdzie pracuje PAH, nie dotarła jeszcze
żadna inna organizacja międzynarodowa.
Pieniędzy starczyło nam tylko na jedno wielkie pudło leków dla każdego
z wybranych 9 punktów medycznych.
To kropla w morzu potrzeb, ale chyba najpotrzebniejsza, bo ratuje życie
w warunkach, w jakich tutaj przyszło
operować tym niewielu lekarzom, którzy
jeszcze zostali. Reszta zginęła lub uciekła
do Turcji. Mówią, że jeden lekarz wart

Miasto Halba w północnym Libanie. Małe,

jest dziesięciu żołnierzy. Weterynarz

dwupokojowe, nieumeblowane mieszkanie

pielęgniarzem, stomatolog chirurgiem,

z odrapanymi ścianami i jedną umywalką

byle w każdym szpitalu był jeden lekarz.

od dwóch miesięcy stanowi schronienie dla

Wojna wymaga szybkiej adaptacji.

pięciu rodzin. Mieszka tu w sumie 25 osób,
większość z nich to dzieci. Jedno z nich urodziło się zaledwie kilka dni temu. Konieczne

fot. Rafał Hechmann/PAH

było cesarskie cięcie. Dwie mieszkające
tutaj kobiety są w ciąży, a lada dzień ma się
wprowadzić kolejna pięcioosobowa rodzina.
Wszyscy trafili do Halby uciekając z ogarniętej brutalnym konfliktem pobliskiej Syrii.
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rozpoznaniu potrzeb PAH zdecydowała
się na wsparcie 283 najbardziej potrzebujących rodzin syryjskich uchodźców
w prowincji Bekaa (miasta Baalbek
i Arsel) w Libanie. Ze względu na niejasną

sytuację polityczną docierało tam mniej
pomocy niż do północnej części kraju.
Ze środków zgromadzonych w ramach
Klubu PAH SOS zakupiono pakiety
żywnościowe, zawierające: ryż (4 kg),

fot. Maciej Moskwa/TESTIGO Documentary

W związku z trwającym ponad dwa
lata konfliktem, a w konsekwencji załamaniem się systemu opieki zdrowotnej
w Syrii szerzy się m.in. leiszmanioza.
Ocenia się, że w północnych prowincjach
opanowanych przez opozycję cierpi na
facebook.pl/MagazynPlejady
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Polska Akcja Humanitarna w Syrii
Kilka słów od Janki Ochojskiej
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tutaj kobiety są w ciąży, a lada dzień ma się
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się na wsparcie 283 najbardziej potrzebujących rodzin syryjskich uchodźców
w prowincji Bekaa (miasta Baalbek
i Arsel) w Libanie. Ze względu na niejasną
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Ze środków zgromadzonych w ramach
Klubu PAH SOS zakupiono pakiety
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W związku z trwającym ponad dwa
lata konfliktem, a w konsekwencji załamaniem się systemu opieki zdrowotnej
w Syrii szerzy się m.in. leiszmanioza.
Ocenia się, że w północnych prowincjach
opanowanych przez opozycję cierpi na
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tę groźną chorobę kilkadziesiąt tysięcy
osób, szczególnie dzieci. Nieleczona może
prowadzić do śmierci. Zakupione przez
PAH leki na tę chorobę zostały przekazane szpitalom polowym i punktom
medycznym w Hamie i Idlib w maju
2013 roku. Wystarczą na wyleczenie około
tysiąca pacjentów. Dodatkowo w związku ze zniszczeniami infrastruktury
wodnej i przesiedleniem milionów
ludzi, wielu z nich utraciło dostęp
do wody pitnej. Wśród dzieci panuje
biegunka i dyzenteria, a w miejscach
dużej koncentracji uchodźców istnieje
groźba wybuchu epidemii cholery.

Idlib i Hama otrzymało kupony na chleb
wypiekany przez miejscowe piekarnie. PAH wspiera lokalną społeczność
w prowadzeniu piekarni i systemu
dystrybucji wypiekanego w nich chleba.
Dzięki kuponom najbardziej poszkodowani wojną codziennie otrzymują świeże
pieczywo. Beneficjentami są rodziny,
które w wyniku wojny straciły dom
lub których ojciec zginął lub jest ranny
i nie jest w stanie utrzymywać rodziny,
oraz uchodźcy wewnętrzni w stosunkowo największej potrzebie. W ten
sposób wsparci zostali także lokalni
przedsiębiorcy i rolnicy, którzy mimo

ogromne znaczenie!” – mówi Koordynatorka ds. Pomocy Humanitarnej
Dominika Arseniuk. PAH kontynuuje
wspieranie piekarni już drugi miesiąc,
planowana jest kolejna dystrybucja
kuponów przy wsparciu Caritas.
Ponadto PAH zapewniła około
1000 osobom zamieszkującym bizantyjskie ruiny codzienny dostęp do
wody pitnej dowożonej przez specjalne
cysterny. Zbiorniki na wodę zostały
przetransportowane i umieszczone
w trzech lokalizacjach bizantyjskich
miast, do których codziennie dostarczane jest w sumie 15 000 litrów czy-

pielęgniarze,
nauczyciele stali
się pracownikami
humanitarnymi
z musu, nie z wyboru. Nie czekając na
pomoc z zewnątrz,
sami zaczęli robić,
co mogli. Poza tym,
że starają się codziennie piec tysiące bochenków
chleba, na więcej
ich nie stać. Upieczony chleb rozwożą po okolicznych
szkołach i jaskiniach, w których
schronienia szukają
ludzie z wiosek
i miasteczek,
w których aktualnie toczą się walki.
„Ci ludzie nie wiedzą, czy będą mieli
do czego wracać,
ale chleba potrzefot. Maciej Moskwa/TESTIGO Documentary

W czerwcu 2013 po raz kolejny
wjechaliśmy do Syrii i dzięki funduszom zebranym od tysięcy Polaków
1040 najbardziej dotkniętych wojną rodzin syryjskich z 18 miasteczek prowincji
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stąd”. Jakby na potwierdzenie tych
słów, szkło w drzwiach balkonowych
zaczyna się trząść i chwilę później
następuje wybuch. Ziemia i dom wraz
z nią zatrzęsły się. Patrzę w zalęknione
oczy 10-letniej córki gospodarza, sama
starając się udawać, że wybuchy nie
robią na mnie wrażenia. Przeczołgaliśmy
się w róg pokoju i skuleni czekaliśmy
chwilę na kolejny wybuch. „Welcome
to Syria” – mówi z sarkastycznym
uśmiechem Muhammad…

Dzisiaj codzienność w Syrii to nasilone ataki na ludność cywilną, brak środków opatrunkowych, leków, żywności
i ciepłej odzieży, życie w ruinach domów
bez ogrzewania i możliwości przygotowania ciepłego posiłku, bez dostępu do
wody. Miasta syryjskie, takie jak Damaszek, Aleppo, Homs, Hims, Idlib, Latakia
i wiele innych, to całe dzielnice ruin
pozbawionych elektryczności i paliwa.
Szpitale i ośrodki zdrowia są zniszczone
i okupowane przez wojska. Wstrzymanie produkcji leków i brak ich dostaw
powodują zgony z powodu uleczalnych
chorób, m.in. z powodu szerzącej się
leiszmaniozy. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja matek karmiących,
które z powodu stresu i niedożywienia
nie mają pokarmu. Coraz więcej dzieci
ma objawy ostrego niedożywienia.
Sytuacja wewnątrz kraju jest dramatyczna, dlatego kolejne tury pomocy są
niezbędne. Syryjczycy muszą otrzymywać regularne wsparcie, żeby przeżyć
i nie musieć opuszczać swojego kraju,
tak jak zrobiło to już półtora miliona ich
rodaków. Istnieje wiele form pomocy:

Tu farmaceuci,

bują codziennie”.

„Walki toczą się kilkanaście kilometrów

www.plejady.subaru.pl

nieustannych bombardowań nadal
uprawiają pszenicę, wyrabiają mąkę
i pieką chleb. „Pomoc dla jednej rodziny
to koszt około 3 zł dziennie, dlatego
każda złotówka wpłacona na ten cel ma

stej wody. Ponadto kilkuset rodzinom,
które w wyniku zniszczeń infrastruktury utraciły dostęp do wody pitnej,
zostały rozdane kontenery na wodę
wraz z tabletkami do jej uzdatniania.

– w płać dowolną kwotę na
konto w banku BPH S.A.
32 1060 0076 0000 3310 0018 2891
z dopiskiem Syria;
– zostań członkiem Klubu PAH
SOS, by regularnie wspierać
działania PAH w krajach dotkniętych przez kryzysy humanitarne www.pah.org.pl ;

fot. Maciej Moskwa/TESTIGO Documentary

do Klubu dołączyły już m.in. Anna Maria Jopek i Martyna Wojciechowska.
Dziękujemy za każdą złotówkę!

Więcej na: blog.pah.org.pl

Fragmenty pochodzą z dziennika Koordynatorki Pomocy Humanitarnej PAH z Syrii.

facebook.pl/MagazynPlejady
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LUDZIE

tę groźną chorobę kilkadziesiąt tysięcy
osób, szczególnie dzieci. Nieleczona może
prowadzić do śmierci. Zakupione przez
PAH leki na tę chorobę zostały przekazane szpitalom polowym i punktom
medycznym w Hamie i Idlib w maju
2013 roku. Wystarczą na wyleczenie około
tysiąca pacjentów. Dodatkowo w związku ze zniszczeniami infrastruktury
wodnej i przesiedleniem milionów
ludzi, wielu z nich utraciło dostęp
do wody pitnej. Wśród dzieci panuje
biegunka i dyzenteria, a w miejscach
dużej koncentracji uchodźców istnieje
groźba wybuchu epidemii cholery.

Idlib i Hama otrzymało kupony na chleb
wypiekany przez miejscowe piekarnie. PAH wspiera lokalną społeczność
w prowadzeniu piekarni i systemu
dystrybucji wypiekanego w nich chleba.
Dzięki kuponom najbardziej poszkodowani wojną codziennie otrzymują świeże
pieczywo. Beneficjentami są rodziny,
które w wyniku wojny straciły dom
lub których ojciec zginął lub jest ranny
i nie jest w stanie utrzymywać rodziny,
oraz uchodźcy wewnętrzni w stosunkowo największej potrzebie. W ten
sposób wsparci zostali także lokalni
przedsiębiorcy i rolnicy, którzy mimo

ogromne znaczenie!” – mówi Koordynatorka ds. Pomocy Humanitarnej
Dominika Arseniuk. PAH kontynuuje
wspieranie piekarni już drugi miesiąc,
planowana jest kolejna dystrybucja
kuponów przy wsparciu Caritas.
Ponadto PAH zapewniła około
1000 osobom zamieszkującym bizantyjskie ruiny codzienny dostęp do
wody pitnej dowożonej przez specjalne
cysterny. Zbiorniki na wodę zostały
przetransportowane i umieszczone
w trzech lokalizacjach bizantyjskich
miast, do których codziennie dostarczane jest w sumie 15 000 litrów czy-

pielęgniarze,
nauczyciele stali
się pracownikami
humanitarnymi
z musu, nie z wyboru. Nie czekając na
pomoc z zewnątrz,
sami zaczęli robić,
co mogli. Poza tym,
że starają się codziennie piec tysiące bochenków
chleba, na więcej
ich nie stać. Upieczony chleb rozwożą po okolicznych
szkołach i jaskiniach, w których
schronienia szukają
ludzie z wiosek
i miasteczek,
w których aktualnie toczą się walki.
„Ci ludzie nie wiedzą, czy będą mieli
do czego wracać,
ale chleba potrzefot. Maciej Moskwa/TESTIGO Documentary

W czerwcu 2013 po raz kolejny
wjechaliśmy do Syrii i dzięki funduszom zebranym od tysięcy Polaków
1040 najbardziej dotkniętych wojną rodzin syryjskich z 18 miasteczek prowincji
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stąd”. Jakby na potwierdzenie tych
słów, szkło w drzwiach balkonowych
zaczyna się trząść i chwilę później
następuje wybuch. Ziemia i dom wraz
z nią zatrzęsły się. Patrzę w zalęknione
oczy 10-letniej córki gospodarza, sama
starając się udawać, że wybuchy nie
robią na mnie wrażenia. Przeczołgaliśmy
się w róg pokoju i skuleni czekaliśmy
chwilę na kolejny wybuch. „Welcome
to Syria” – mówi z sarkastycznym
uśmiechem Muhammad…

Dzisiaj codzienność w Syrii to nasilone ataki na ludność cywilną, brak środków opatrunkowych, leków, żywności
i ciepłej odzieży, życie w ruinach domów
bez ogrzewania i możliwości przygotowania ciepłego posiłku, bez dostępu do
wody. Miasta syryjskie, takie jak Damaszek, Aleppo, Homs, Hims, Idlib, Latakia
i wiele innych, to całe dzielnice ruin
pozbawionych elektryczności i paliwa.
Szpitale i ośrodki zdrowia są zniszczone
i okupowane przez wojska. Wstrzymanie produkcji leków i brak ich dostaw
powodują zgony z powodu uleczalnych
chorób, m.in. z powodu szerzącej się
leiszmaniozy. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja matek karmiących,
które z powodu stresu i niedożywienia
nie mają pokarmu. Coraz więcej dzieci
ma objawy ostrego niedożywienia.
Sytuacja wewnątrz kraju jest dramatyczna, dlatego kolejne tury pomocy są
niezbędne. Syryjczycy muszą otrzymywać regularne wsparcie, żeby przeżyć
i nie musieć opuszczać swojego kraju,
tak jak zrobiło to już półtora miliona ich
rodaków. Istnieje wiele form pomocy:

Tu farmaceuci,

bują codziennie”.

„Walki toczą się kilkanaście kilometrów
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KONKURS

Konkurs fotograficzny
„Wygraj Sony Tablet S”
w „Plejadach” rozstrzygnięty

W

poprzednim numerze
ogłosiliśmy zakończenie
konkursu fotograficznego.
Przypominamy personalia zwycięzców: główna nagroda, tablet Sony,
powędrowała do Jerzego Płońskiego.
O przysłowiową grubość włosa za

1
miejsce

2

miejsce
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nim, na miejscu drugim, uplasował się
Adam Rozmarynowski, a na trzecim
stopniu podium stanął Wiesław Siluta.
Teraz zapraszamy Was do obejrzenia prac, na które niestety nie starczyło już miejsca na „pudle”, ale również przykuły uwagę oceniających.

fot. Jerzy Płoński,
„Kolorowe Subaru w porcie w Reykjaviku” (Islandia).

fot. Adam Rozmarynowski, „Garaż Subaru”. 2 modele: pomarańczowy
SVX z karbonem na dachu, masce i klapie; biały SVX; Vivio z tyłu.

3

miejsce

fot. Wiesław Siluta,
„Szpilki w Subaru” (żwirownia koło Pucka).

fot. Marcin Kamiński:
„Subaru Impreza GT – wywołuje uśmiech już od 5661 dni!”

fot. Piotr Olczyk:
„Piękny o zmierzchu”.

fot. Jerzy Płoński: „Samotne Subaru (Finlandia, Mariehamnn)”.

fot. Wiesław Siluta:
„Najdłuższy na świecie Forester

– unikat w skali świata”.

fot. Adam Rozmarynowski: „Subaru SVX.
Jedno białe na górze, drugie pomarańczowe na dole”.

fot. Jerzy Płoński: „Stare Miasto i pick-up (Estonia, Tallin)”.
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PRODUKTY

materiał sponsorowany

Lekki, lżejszy,
najlżejszy komputer!
Nowe Ultrabooki™ Sony VAIO® z serii Pro
to najlżejsze na świecie tego typu urządzenia.
Waga ma znaczenie!

Największą zaletą nowych komputerów jest ich waga. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnych materiałów wynosi ona
odpowiednio do 0,87 kg w przypadku
mniejszego VAIO Pro 11 oraz do 1,06 kg
przy VAIO Pro 13. Sprawia to, że nowe
Ultrabooki VAIO są najlżejszymi tego
typu urządzeniami na świecie z funkcjami dotykowymi! Dzięki nim od teraz
możesz zabrać ze sobą wszystkie ulubione
filmy i zdjęcia dosłownie wszędzie!
Zapomnij o zasilaczu

Nowe komputery charakteryzują
się bardzo wydajnymi akumulatorami.
W modelu VAIO Pro 13 bateria wytrzymuje do 8 godzin pracy, a w modelu VAIO
Pro 11 – nawet 11 godzin. Jeśli to dla Ciebie
za mało, Sony oferuje dodatkowo sprzedawany oddzielnie płaski akumulator

zwiększający wydajność aż do 18 godzin
w przypadku modelu 13-calowego i do niesamowitego poziomu 25 godzin w modelu
11-calowym. Z nowego Ultrabooka możemy więc korzystać bez ładowania nie tylko
podczas wizyty w kawiarni, ale również
w czasie lotu samolotem na drugą półkulę.
Wyczerpującą podróż będziemy mogli
umilić ulubionymi filmami, a wszystko
to bez potrzeby szukania zasilacza!
Jedyny taki obraz

Doskonały, ostry jak brzytwa obraz
zapewnia unikalna, stosowana tylko przez
Sony technologia TRILUMINOS Display
do urządzeń mobilnych, oparta na funkcjonalności znanej z najnowszych telewizorów
BRAVIA. Dzięki niej nie umkną żadne
szczegóły podczas oglądania zdjęć, filmów
lub ulubionych seriali. Z kolei technologia
X-Reality do urządzeń mobilnych analizuje

zawartość obrazu i poprawia ostrość filmów
przez generację brakujących pikseli.
Wygoda użytkowania

Od teraz nie musisz się już
bać literówek. Precyzyjna,
idealnie dopasowana do
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www.plejady.subaru.pl

kształtu dłoni, lekko przechylona
klawiatura zapewnia niewiarygodną
wygodę pisania. Dodatkową zaletą
jest możliwość błyskawicznego łączenia modeli VAIO Pro z urządzeniami
wyposażonymi w technologię NFC.
Aby uzyskać połączenie na przykład

ze słuchawkami Sony, wystarczy zwyczajnie przyłożyć do siebie urządzenia.
W razie problemów z łącznością
bezprzewodową w hotelu lub poza biurem
można skorzystać z podłączanego do zasilacza sieciowego routera Wi-Fi. To niewielkie urządzenie przekształci łącze Ethernet

w prywatny, mobilny hotspot. Do stworzonej w ten sposób sieci Wi-Fi można
równocześnie podłączyć pięć smartfonów,
tabletów i innych urządzeń mobilnych.
Produkty są już dostępne w salonach
Sony w dwóch wariantach: z ekranem o wielkości 11,6” lub 13,3”.
facebook.pl/MagazynPlejady
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WYDARZENIA

tekst: Quiet
zdjęcia: archiwum ForesterLive

FORESTERLIVE /cz. 3/

Dwa kontynenty:
Afryka i Ameryka Południowa

Powoli wycofujemy się z Europy – to już 129. dzień naszej podróży. Przejechaliśmy dotychczas
dokładnie 36 395 km, co daje nieco ponad 1/3 całej długości planowanej trasy.
Z chłodnej, ale bardzo gościnnej Polski, przez Republikę Czeską, kierujemy się z powrotem
do zachodniej części Europy. Tak naprawdę myślami jesteśmy już daleko, na kolejnym kontynencie.
Ale zanim tam dopłyniemy, odwiedzimy ponownie Niemcy, Francję, zajrzymy do Szwajcarii,
by ostatecznie dotrzeć do Holandii – ostatniego w Europie przystanku ForesterLive.

M

ijamy przepiękną Pragę, monumentalny i bardzo nowoczesny
Berlin, cieszymy się świetnej
jakości autostradami, na których
nasz Forester może udowodnić swoje
doskonałe własności jezdne, a jego zawieszenie zaznać nieco spokoju.
Ze Szwajcarii, piętnastego w kolejności
kraju w naszej podróży, odbijamy na chwilę do Monako, aby zobaczyć miejsca, gdzie
odbywa się Rajd Monte Carlo. Na krętych,
górzystych drogach rajdu silniki doświadczają wysokich obciążeń. Przy tej okazji
warto przypomnieć, że olej w silniku
spełnia dwie funkcje: smaru oraz czyściwa,
które zgarnia z wnętrza silnika różnego
rodzaju zabrudzenia. Ze względu na te zabrudzenia trzeba regularnie kontrolować
poziom (i czystość) oleju, gdyż zbyt duża
ilość zanieczyszczeń w oleju sprawia, że
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traci on swoje właściwości. Oczywiście nie
można zapominać o wymianie filtra oleju!
Nasz kolejny rekord: 139. dzień podróży, a licznik wyświetlił równo 40 000 kilometrów! Forester świetnie zniósł palące
słońce Australii i „niekończącą” się zimę
w Europie, a jego kondycja jest wciąż bez
zarzutu. Jesteśmy dobrej myśli, bo kolejny kontynent dostarczy jeszcze innych,
wymagających wyzwań. Teraz tylko
krótka wizyta w urokliwym, pełnym
kanałów Amsterdamie oraz wycieczka po
jego okolicach i… żegnaj Stary Kontynencie, w 150. dniu podróży! A za parę dni…
Witaj Afryko! Trzymajcie za nas kciuki!
Republika Południowej Afryki

42 664 kilometry na liczniku
i 176 dni od startu projektu ForesterLive.
Znajdujemy się w najbardziej

na południe wysuniętej części Afryki.
Trzeci, po Australii i Europie, kontynent
na naszej drodze. Egzotyka Australii
i Afryki jednak trochę się różnią i dlatego
w Johannesburgu dołączają do naszej ekipy
Sam i Andrew, którzy będą naszymi przewodnikami i tłumaczami. Johannesburg to
główny ośrodek finansowy w Afryce Południowej, a tym samym jedno
z głównych źródeł rozwoju tego państwa.
Drogi, które interesują nas szczególnie,
można porównać do tych europejskich
– szerokie jezdnie o dobrej nawierzchni.
Kiedy wyjeżdżamy poza miasto, robi się
mniej tłoczno, ale droga – przynajmniej
ta do Queenstown – jest również dobrej
jakości, dzięki czemu całkiem wygodnie docieramy do kolejnego miasta.
Podróżując przez RPA, zauważamy ogromną popularność zabawek

i gadżetów robionych z drutu: wiatraczki, żyrafy, słonie sprzedawane
są za około dolara, gdzie tylko można
(jak również i tam, gdzie nie można).
Dzisiaj przejeżdżaliśmy przez Cradoc,
obok którego znajduje się wioska
z tradycyjnymi, afrykańskimi chatami – bardzo interesujący widok.
Nie jest dla nikogo tajemnicą, że pomimo swojej zniewalającej urody i bogactwa,
Afryka wciąż jeszcze ma wiele do zrobienia w zakresie choćby technologii. Tym
bardziej zaskakują zmiany, jakie zaszły,
np. w dziedzinie przekazu danych on-line.
Jeszcze kilka lat temu było to ledwie możliwe, a dzisiaj możemy być z Wami w kontakcie niemal na bieżąco. Co prawda,
załadowanie zdjęcia wciąż jeszcze zabiera
mnóstwo czasu, ale pomimo to postęp
w tej dziedzinie jest naprawdę znaczący.

Nie ma co ukrywać – jest gorąco,
a w takich warunkach wygoda to podstawa! Czyli po pierwsze, automatyczna,
dwustrefowa klimatyzacja – to znaczący
atut. Dodatkowo, w naszej ekspedycji fotel kierowcy musi spełniać wiele
bardzo różnych wymagań, gdyż służy
on kilku kierowcom. W Foresterze XT,
którym jedziemy, ten fotel może zmienić
swoje położenie praktycznie w każdej
płaszczyźnie, na rozłożeniu go na płasko
kończąc. Nawet tapicerka (a konkretnie jej struktura i twardość) została
tak zaprojektowana, aby nie męczyła
dodatkowo kierowcy w długich trasach.
W 180. dniu podróży wjeżdżamy do
Cape Town, drugiego po Johannesburgu
miasta w RPA. Droga była raczej wymagająca, sporo remontów i naprawa nieco
nas blokowały, ale pobyt w malowniczym

Cape Town wynagradza wszelkie niedogodności. Zauważyliśmy ciekawą cechę
tutejszych dróg. W Afryce Południowej zakręty są często wyprofilowane w taki sposób, że zewnętrzna część jezdni jest nieco
wyżej. Nie potrzeba tłumaczyć, jakie to
wygodne, kiedy chce się pokonać zakręt
bez zwalniania. Wygląda na to, że wiele
krajów mogłoby się w tym zakresie sporo
nauczyć. To naprawdę zdumiewające!
Dzisiaj licznik pokazuje 45 500 kilometrów, a my docieramy do Przylądka
Dobrej Nadziei. Przepiękny, naturalny rezerwat pełen dzikiej zwierzyny.
Wygodny, bezpieczny samochód,
dzika przyroda, widoki zapierające dech
w piersiach – czego chcieć więcej?
Kiedy podróżowaliśmy przez Europę,
przez całą drogę korzystaliśmy z opon
zimowych. Z tym większą ciekawością
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Dwa kontynenty:
Afryka i Ameryka Południowa

Powoli wycofujemy się z Europy – to już 129. dzień naszej podróży. Przejechaliśmy dotychczas
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M

ijamy przepiękną Pragę, monumentalny i bardzo nowoczesny
Berlin, cieszymy się świetnej
jakości autostradami, na których
nasz Forester może udowodnić swoje
doskonałe własności jezdne, a jego zawieszenie zaznać nieco spokoju.
Ze Szwajcarii, piętnastego w kolejności
kraju w naszej podróży, odbijamy na chwilę do Monako, aby zobaczyć miejsca, gdzie
odbywa się Rajd Monte Carlo. Na krętych,
górzystych drogach rajdu silniki doświadczają wysokich obciążeń. Przy tej okazji
warto przypomnieć, że olej w silniku
spełnia dwie funkcje: smaru oraz czyściwa,
które zgarnia z wnętrza silnika różnego
rodzaju zabrudzenia. Ze względu na te zabrudzenia trzeba regularnie kontrolować
poziom (i czystość) oleju, gdyż zbyt duża
ilość zanieczyszczeń w oleju sprawia, że
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traci on swoje właściwości. Oczywiście nie
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Republika Południowej Afryki
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zmieniliśmy opony na całoroczne, aby
sprawdzić ich zachowanie w gorącym
klimacie, na suchych drogach. Według
naszej oceny świetnie zgrywały się
z zawieszeniem, były bardzo wygodne
i świetnie reagowały na ruchy kierownicy.

wręcz ocaleniem! Co więcej, kierowca
i siedzący obok pasażer mogą dostosować
nawiewy do indywidualnych potrzeb.
Dzisiaj Uanee zawiózł nas do Makgadikgadi Pan. Jest to duże wypłaszczenie
solne, będące pozostałością po słonym
jeziorze. Nie chcieliśmy narażać naszego
Forestera na zbyt długie działalne szkodliwej soli, ale dla kilku efektownych zdjęć
naprawdę było warto! W drodze powrotnej
sprawdzam stan baku. Stacje benzynowe

Namibia

To 186. dzień naszej podróży.
Wjeżdżamy do kolejnego, afrykańskiego kraju – Namibii, która rozciąga się
na obszarze ok. 825 tys. km². Niestety,
wygląda na to, że musimy pożegnać
się z niezłymi drogami, a to oznacza,
że zawieszenie Forestera doświadczy
testów w „naturalnych” warunkach.
Wydmy na pustyni namibijskiej potrafią
sięgać nawet 300 metrów wysokości.
Tutaj, podobnie jak w RPA, dołącza
do nas „człowiek stąd”, czyli Uanee.
Od teraz to on – świetnie zorientowany

w tutejszym terenie – będzie naszym
kierowcą. Miły gość, który podobnie
jak my lubi przygodę. Tak więc nasz
Forester niczym pług przedziera się
przez pustynne piaski. Warunki do jazdy
są po prostu ciężkie – ostre promienie
słoneczne dają się we znaki nawet przez
szyby i jedynie sprawny system klimatyzacji pozwala nam jakoś przetrwać ten
koszmar. Nawiązanie kontaktu z siecią
jest tutaj coraz trudniejsze – chyba poczujemy posmak prawdziwego survivalu.
Z wielką radością, a nawet dumą
możemy powiedzieć, że Forester udanie
pokonał całą ósmą próbę na pustyni
namibijskiej. Tym, co zrobiło na nas
szczególne wrażenie, było zakopanie
się w mocno pofalowanym piasku.
Jedynym racjonalnym wyjściem było
użycie trybu X-MODE. W trudnych
warunkach terenowych system ten elektronicznie sterował jak największą liczbą
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funkcji układu jezdnego, abyśmy powolutku – niemal licząc pojedyncze nacięcia
na bieżnikach naszych opon – mogli
przeturlać się jakieś 20 metrów. Dzięki
X-MODE udało nam się bez szwanku
wyjść z tej niekomfortowej, a na pustyni nawet niebezpiecznej sytuacji.

Rano wyruszamy na przejażdżkę
po Parku Narodowym Etosha. Po kilku
godzinach podziwiania namibijskiej przyrody nagle przed maską wyrósł nam…
prawdziwy, żywy lew! Oczywiście, widzieliśmy lwy setki razy, ale nigdy na wolności
i z tak bliska. Niezapomniane wrażenie!
To już
194. dzień projektu ForesterLive.
Jakże ważny dla
nas, gdyż w drodze do Grootfontein ustanawiamy
nasz kolejny rekord: 50 000 km.
Oznacza to,
że właśnie
w Afryce
osiągnęliśmy
połowę całego,
zaplanowanego

dystansu. Trzymajcie za nas kciuki do samego końca!
Botswana

27 maja – wjeżdżamy do Botswany,
kolejnego kraju na naszej trasie. Powierzchnię ok. 580 000 km2 zamieszkują
ok. 2 miliony ludzi,
zatem sporo miejsca
do życia. Botswanę uważa się za
najbogatszy kraj
Afryki Południowej,
ze względu na obfite
złoża diamentów.
W efekcie wszystko
jest tutaj koszmarnie
drogie, ale ludzie
– na szczęście! – nie
zatracili się jeszcze
w tym bogactwie
i są bardzo mili.

Temperatura powyżej 30°C jest tutaj
czymś zupełnie normalnym. Gorzej jest
w środku lata, kiedy temperatury mogą
osiągać poziom 45–47°C. W takich
okolicznościach, dla nas – ludzi nieprzyzwyczajonych do takich temperatur
– efektywna klimatyzacja Forestera jest

w Afryce nie są nazbyt liczne, dlatego
nie należy opuszczać żadnej okazji do
zatankowania, tym bardziej że często
znajdziemy stację, ale bez paliwa…
Ostatnie większe miasto, jakie mijamy
w Botswanie, to Nelspruit. Panuje tu klimat
subtropikalny, który świetnie nadaje się
do uprawy bananów. Oczywiście, nie mogliśmy się oprzeć i kupiliśmy sobie solidną
kiść na jednej z mijanych plantacji. I wiecie
co? Są o niebo lepsze od tych, które można zjeść poza Afryką, niestety…
Ponownie RPA

Wróciliśmy do RPA, a konkretnie do
Durbanu – trzeciego po Johannesburgu
i Cape Town miasta Południowej Afryki. To dość eleganckie miejsce, znane
z uprawiania sportów wodnych i żeglarstwa
jachtowego. A jeśli o sporty chodzi, to bagażnik Forestera jest dobrze przygotowany do
różnego rodzaju wypraw. Pojemny, z niskim
facebook.pl/MagazynPlejady
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progiem, za pomocą jednego pociągnięcia
dźwigni można złożyć oparcia tylnych foteli.
Po lewej stronie bagażnika znajduje się
12-woltowe gniazdko elektryczne, a w rogach
zamontowane są zaczepy do siatki unieruchamiającej bagaże w trakcie podróży.
Po przejechaniu 15 000 kilometrów na
kontynencie afrykańskim i odwiedzeniu
3 krajów nasza karawana osiągnęła swój
cel. Forester spisywał się świetnie i cała

załoga jest z niego bardzo zadowolona.
Żegnamy się z naszymi opiekunami i wyglądamy już nowego lądu na horyzoncie.
Chile

Bienvenido a Sudamérica! Tak powitał
nas Sergio Utuli – nasz nowy opiekun.
Dotarliśmy bowiem do czwartego kontynentu naszej podróży: Ameryki Południowej. Tutaj, w Chile i Argentynie, planujemy
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przejechać kolejne
10 000 kilometrów.
Startujemy z Santiago, stolicy Chile.
Choć to Ameryka
Południowa, kojarzona ze słońcem
i niekończącą się
fiestą, my zaczynamy
w deszczu i kiepskiej widoczności.
Na szczęście, jak zawsze w takich warunkach, możemy liczyć na niezawodny napęd
naszego Leśnika: Symmetrical AWD,
który w połączeniu z nisko położonym
środkiem ciężkości pojazdu, dzięki zastosowaniu silnika typu bokser, pozwala bezpiecznie dojechać do celu. Po 6 godzinach
docieramy do pięknego miasta Concepcion.
Rozpoczynając podróż w Santiago, nasz licznik wskazuje 57 688 km.

Na wysokości 1300 m n.p.m. przekraczamy granicę chilijsko-argentyńską.
Pomimo górzystego terenu nasz Forester bez
specjalnego wysiłku połyka kolejne kilometry, „eskortowany” wysokimi na metr zwałowiskami śniegu po obu stronach drogi.
Na przejściu granicznym dowiadujemy się,
że samochód z kierownicą z prawej strony
jest tutaj wielką rzadkością. Słyszymy opinie,
że podobno nasza japońska marka nigdy nie
była tutaj wcześniej widziana! Nie chce nam
się to wierzyć, ale chyba nie mamy wyjścia.
Kolejna niespodzianka. Okazuje się,
że do gorącej latem Argentyny zimą

Argentyny, wpisaną na listę światowego
dziedzictwa UNESCO, Puerto Madryn
z przepięknymi plażami wchodzącymi w Atlantyk oraz „miasto szczęścia”
– Mar del Plata. 246. dnia naszej podróży
docieramy do stolicy Argentyny – Buenos
Aires, gdzie nasz Forester wywołał
prawdziwą sensację wśród Argentyńczyków. Dotychczas przejechaliśmy
w Ameryce Południowej ok. 5000 km.
Ostatnim, ważnym wydarzeniem w Argentynie jest kolejny, dziewiąty, filmowany
przejazd testowy. Przede wszystkim zaopatrujemy się w niezbędne medykamenty oraz
wspomniane już butle z tlenem, które pozwolą nam dobrze znieść różnice wzniesień,
bowiem najwyższy punkt testu będzie na
wysokości ok. 4000 m! Zaczynamy na „dachu świata” San Salvador de Jujuy, skąd pojedziemy przez Cuesta de Lipan, drogą pełną
zakrętów, zaczynającą się na wysokości

Auto ma liczne zadrapania i drobne
wgniecenia świadczące o tym, w jak
trudnych warunkach przychodziło
nam niekiedy podróżować i jak dzielnie nasz samochód je zniósł. Jeszcze
ważniejsze jest to, że pomimo tak wielu
przejechanych kilometrów nasz Forester nadal zachowuje się bez zarzutu.
Planując przejazd po górach, zimą,
zaopatrujemy się w potrzebny naszym
zdaniem sprzęt.
Łańcuchy czy
zestaw do naprawy
przebitych opon
zapewne Was nie
dziwią, ale my kupujemy jeszcze… butle
z tlenem. Te ostatnie
ze względu na planowany przejazd przez
Andy, których najwyższy szczyt

przyjeżdża się na narty! Właśnie mijamy
Bariloche, znane miasto w Patagonii,
dokąd zjeżdżają narciarze z różnych stron
świata, aby poszusować z Mount Catedral.
Jedziemy słynną w Argentynie
„Route 40”, która biegnie z południa na
północ kraju. Tutaj też nasz licznik „przekręca” się na liczbę 60 000 km! 60% trasy za
nami. Liczne zakręty, górki i dolinki wręcz
zachęcają do jazdy Subaru, chociaż drogi
w Argentynie trudno zaliczyć do najlepszych. Nawet słynna „czterdziestka” ma
ciągnące się kilometrami odcinki szutrowe.
Ale nie od parady mamy „na pokładzie”
stały napęd wszystkich kół Symmetrical
AWD, a do tego posiłkujemy się niebagatelnym, bo aż 220-milimetrowym prześwitem. Dzięki temu nie doświadczamy żadnych uskoków czy poślizgów, a samochód
mknie przed siebie z równą prędkością.
W kolejnych dniach odwiedzamy
m.in.: lodowiec Perito Moreno – dumę

2192 m n.p.m. Kręta, mokra, czasami z płatami śniegu droga, pełna samochodów ze
względu na zimowe wakacje, skalne ściany
po jednej, a przepaście po drugiej stronie
– adrenaliny nam nie brakowało! I podobnie
jak przy wszystkich poprzednich testach
i próbach nasz Forester nie zawiódł ani razu.
Przez Andy wracamy do Chile, by tam
zakończyć południowoamerykańską przygodę. Na liczniku ponad 68 tysięcy kilometrów, w kalendarzu liczba „257” – tyle minęło już dni naszej podróży. To naturalne,
że chwalimy naszego Forestera, ale jak można tego nie robić, skoro to auto sprawdza się
w każdych warunkach? Ogromne różnice
temperatur, bardzo różne nawierzchnie,
różna wilgotność, różne poziomy ciśnienia
– jak dotychczas, nic nie zdołało go pokonać, a za chwilę osiągniemy 70% naszego
docelowego dystansu. Teraz czekamy już
na powitanie: Welcome to The United States
of America! Trzymajcie za nas kciuki!

– Aconcagua – wznosi się na wysokość 6962 m n.p.m. I choć tak wysoko
zapewne nie dojedziemy, to wolimy
zabezpieczyć się przed wysokościami,
do których nie jesteśmy przyzwyczajeni.
Argentyna

facebook.pl/MagazynPlejady
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wydarzenia

progiem, za pomocą jednego pociągnięcia
dźwigni można złożyć oparcia tylnych foteli.
Po lewej stronie bagażnika znajduje się
12-woltowe gniazdko elektryczne, a w rogach
zamontowane są zaczepy do siatki unieruchamiającej bagaże w trakcie podróży.
Po przejechaniu 15 000 kilometrów na
kontynencie afrykańskim i odwiedzeniu
3 krajów nasza karawana osiągnęła swój
cel. Forester spisywał się świetnie i cała

załoga jest z niego bardzo zadowolona.
Żegnamy się z naszymi opiekunami i wyglądamy już nowego lądu na horyzoncie.
Chile

Bienvenido a Sudamérica! Tak powitał
nas Sergio Utuli – nasz nowy opiekun.
Dotarliśmy bowiem do czwartego kontynentu naszej podróży: Ameryki Południowej. Tutaj, w Chile i Argentynie, planujemy
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przejechać kolejne
10 000 kilometrów.
Startujemy z Santiago, stolicy Chile.
Choć to Ameryka
Południowa, kojarzona ze słońcem
i niekończącą się
fiestą, my zaczynamy
w deszczu i kiepskiej widoczności.
Na szczęście, jak zawsze w takich warunkach, możemy liczyć na niezawodny napęd
naszego Leśnika: Symmetrical AWD,
który w połączeniu z nisko położonym
środkiem ciężkości pojazdu, dzięki zastosowaniu silnika typu bokser, pozwala bezpiecznie dojechać do celu. Po 6 godzinach
docieramy do pięknego miasta Concepcion.
Rozpoczynając podróż w Santiago, nasz licznik wskazuje 57 688 km.

Na wysokości 1300 m n.p.m. przekraczamy granicę chilijsko-argentyńską.
Pomimo górzystego terenu nasz Forester bez
specjalnego wysiłku połyka kolejne kilometry, „eskortowany” wysokimi na metr zwałowiskami śniegu po obu stronach drogi.
Na przejściu granicznym dowiadujemy się,
że samochód z kierownicą z prawej strony
jest tutaj wielką rzadkością. Słyszymy opinie,
że podobno nasza japońska marka nigdy nie
była tutaj wcześniej widziana! Nie chce nam
się to wierzyć, ale chyba nie mamy wyjścia.
Kolejna niespodzianka. Okazuje się,
że do gorącej latem Argentyny zimą

Argentyny, wpisaną na listę światowego
dziedzictwa UNESCO, Puerto Madryn
z przepięknymi plażami wchodzącymi w Atlantyk oraz „miasto szczęścia”
– Mar del Plata. 246. dnia naszej podróży
docieramy do stolicy Argentyny – Buenos
Aires, gdzie nasz Forester wywołał
prawdziwą sensację wśród Argentyńczyków. Dotychczas przejechaliśmy
w Ameryce Południowej ok. 5000 km.
Ostatnim, ważnym wydarzeniem w Argentynie jest kolejny, dziewiąty, filmowany
przejazd testowy. Przede wszystkim zaopatrujemy się w niezbędne medykamenty oraz
wspomniane już butle z tlenem, które pozwolą nam dobrze znieść różnice wzniesień,
bowiem najwyższy punkt testu będzie na
wysokości ok. 4000 m! Zaczynamy na „dachu świata” San Salvador de Jujuy, skąd pojedziemy przez Cuesta de Lipan, drogą pełną
zakrętów, zaczynającą się na wysokości

Auto ma liczne zadrapania i drobne
wgniecenia świadczące o tym, w jak
trudnych warunkach przychodziło
nam niekiedy podróżować i jak dzielnie nasz samochód je zniósł. Jeszcze
ważniejsze jest to, że pomimo tak wielu
przejechanych kilometrów nasz Forester nadal zachowuje się bez zarzutu.
Planując przejazd po górach, zimą,
zaopatrujemy się w potrzebny naszym
zdaniem sprzęt.
Łańcuchy czy
zestaw do naprawy
przebitych opon
zapewne Was nie
dziwią, ale my kupujemy jeszcze… butle
z tlenem. Te ostatnie
ze względu na planowany przejazd przez
Andy, których najwyższy szczyt

przyjeżdża się na narty! Właśnie mijamy
Bariloche, znane miasto w Patagonii,
dokąd zjeżdżają narciarze z różnych stron
świata, aby poszusować z Mount Catedral.
Jedziemy słynną w Argentynie
„Route 40”, która biegnie z południa na
północ kraju. Tutaj też nasz licznik „przekręca” się na liczbę 60 000 km! 60% trasy za
nami. Liczne zakręty, górki i dolinki wręcz
zachęcają do jazdy Subaru, chociaż drogi
w Argentynie trudno zaliczyć do najlepszych. Nawet słynna „czterdziestka” ma
ciągnące się kilometrami odcinki szutrowe.
Ale nie od parady mamy „na pokładzie”
stały napęd wszystkich kół Symmetrical
AWD, a do tego posiłkujemy się niebagatelnym, bo aż 220-milimetrowym prześwitem. Dzięki temu nie doświadczamy żadnych uskoków czy poślizgów, a samochód
mknie przed siebie z równą prędkością.
W kolejnych dniach odwiedzamy
m.in.: lodowiec Perito Moreno – dumę

2192 m n.p.m. Kręta, mokra, czasami z płatami śniegu droga, pełna samochodów ze
względu na zimowe wakacje, skalne ściany
po jednej, a przepaście po drugiej stronie
– adrenaliny nam nie brakowało! I podobnie
jak przy wszystkich poprzednich testach
i próbach nasz Forester nie zawiódł ani razu.
Przez Andy wracamy do Chile, by tam
zakończyć południowoamerykańską przygodę. Na liczniku ponad 68 tysięcy kilometrów, w kalendarzu liczba „257” – tyle minęło już dni naszej podróży. To naturalne,
że chwalimy naszego Forestera, ale jak można tego nie robić, skoro to auto sprawdza się
w każdych warunkach? Ogromne różnice
temperatur, bardzo różne nawierzchnie,
różna wilgotność, różne poziomy ciśnienia
– jak dotychczas, nic nie zdołało go pokonać, a za chwilę osiągniemy 70% naszego
docelowego dystansu. Teraz czekamy już
na powitanie: Welcome to The United States
of America! Trzymajcie za nas kciuki!

– Aconcagua – wznosi się na wysokość 6962 m n.p.m. I choć tak wysoko
zapewne nie dojedziemy, to wolimy
zabezpieczyć się przed wysokościami,
do których nie jesteśmy przyzwyczajeni.
Argentyna

facebook.pl/MagazynPlejady
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PASJE

tekst: Agnieszka Jama (na podstawie korespondencji
z Grzegorzem Jędrzejko)
zdjęcia: subarucollection.blogspot.com

Wielka Impreza
w wersji mini

Zamieszczając niedawno artykuł o miłości częstochowianina Piotra Tomczyka do prospektów
samochodowych, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że poruszy on serca innych osób również pozytywnie
zakręconych na punkcie samochodów marki Subaru. Tuż po naszej publikacji otrzymaliśmy serię
e-maili od pana Grzegorza – dwudziestoletniego kolekcjonera modeli samochodów mieszkającego
i pielęgnującego swe hobby w Bielsku-Białej. Przejdźmy zatem do konkretów…

M

łody bielszczanin po przeczytaniu
artykułu o kolekcjonerze prospektów postanowił pójść w ślady
kolegi i również „ujawnić się” ze swoim
hobby. Jak wszyscy wiemy, modelarstwo
cieszy się dość dużą popularnością wśród
miłośników samochodów na całym świecie. Uwagę naszej redakcji zwrócił jednak
fakt dość wąskiego „wyspecjalizowania
się” pana Grzegorza w tej dziedzinie.
Zbieranie modeli samochodów spod znaku „Plejad” zdaje się być w tym przypadku
określeniem zbyt ogólnym, bo zapaleniec
z Bielska postanowił skupić się przede
wszystkim na ukochanym przez niego
modelu – Imprezie ( nr 25 – 2/2009).
W tym miejscu musimy również
sprecyzować, że większość spośród
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zgromadzonych miniaturek samochodów wykonana jest w skali 1:43.
W korespondencji nadesłanej na
adres „Plejad” pan Grzegorz wyznał,
że motoryzacją zaraził się od swego taty,
który związany był z Fabryką Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej.
Tam też dość ważną funkcję sprawował
swego czasu dziadek bohatera niniejszego
artykułu. To on zabierał swego wnuka na
różnego rodzaju wystawy motoryzacyjne
i inne imprezy, podczas których główną
rolę odgrywały przeróżne samochody.
Mały Grześ dość szybko zwrócił uwagę na
dość charakterystyczny pojazd, który praktycznie zawsze pojawiał się jako jeden
z eksponatów w tego rodzaju miejscach.
Dało się go dość łatwo zauważyć, gdyż na

ogół występował w typowym dla siebie
kolorze niebieskim i był dość kanciasty.
Na dźwięk jego silnika serce chłopca zaczynało bić zdecydowanie szybciej i… przed
miłością do Imprezy nie dało się już uciec!
Marzenia o własnym niebieskim
czteronapędowym „przyjacielu” pan
Grzegorz wciąż jeszcze spełnić nie może.
My jednak wierzymy, że któregoś dnia
będzie mógł zaliczyć je do grona tych
spełnionych. Marzenia przecież lubią
się spełniać! „Chwilowy” brak Imprezy
w skali 1:1 sprawił, że około 5–6 lat temu
bielszczanin wpadł na ciekawy pomysł.
Przekalkulował możliwości swego portfela
i nagle uświadomił sobie, że Imprezę
w skali nieco mniejszej mieć przecież
może. Ba, mógł mieć ich nawet kilka!

I tak to się właśnie zaczęło. Wybór padł
na modele w skali 1:43, a pierwszym ze
zdobytych okazów była czerwono-niebieska Subarynka z Rajdu Wisły z 1999 roku.
Po niej na półce pana Grzegorza z biegiem
czasu „parkowały” kolejne miniaturki ukochanej Imprezy, i nie tylko.
Kolekcjoner nie ukrywa, że w powiększaniu zbioru samochodzików niezwykle
pomocnym narzędziem jest internet – sieć
daje fantastyczne możliwości wirtualnych
wycieczek do zagranicznych sklepów
oferujących szeroką gamę minipojazdów
wykonanych z mniejszą lub większą dbałością o szczegóły, o czym pan Grzegorz
zdążył się już przekonać. Do ulubionych
sprzedawców należą IXO/Altaya, AutoArt
i Trofeu. Pozostałe modele pochodzą od
firm takich jak Ebbro, HPI, J-Collection,
Saico, STI Collection oraz Vitesse/Skid.
Jak przyznaje kolekcjoner, w „zbieractwie”
(bo tak określa swoją pasję) największą
frajdę sprawia mu poszukiwanie upragnionych modeli i sposób ich zdobywania. Dzięki internetowi „polowanie” na
samochodziki można przenieść w odległe
rejony świata, jak np. Japonia czy Singapur,
skąd bez żadnych przeszkód można
następnie zakupione modele sprowadzić
do Bielska. Ogromne możliwości niosą ze
sobą również międzynarodowe portale
aukcyjne, za pośrednictwem których
udaje się nawiązywać ciekawe znajomości
z miłośnikami miniautek, zamieszkującymi przeróżne zakątki świata. To dzięki
takim kontaktom udaje się dotrzeć do
niezwykle rzadkich modeli, a czasami
nawet je zdobyć. W tym miejscu pragniemy dodać, że na aukcjach niektóre
trofea osiągają niewyobrażalne ceny.
W kolekcji pana Grzegorza znaleźć
można modele Imprez ze wszystkich lat
produkcji tego samochodu. Bardzo ciekawym egzemplarzem jest Impreza Concept
w limitowanej ilośći 400 szt., wykonana
tylko na rynek japoński. Jest to model
żywiczny z pozłacaną grawerowaną tabliczką. Dość ciekawym okazem jest także
Impreza S206 firmy Ebbro. Na półce kolekcjonera z Bielska stoją również konwersje
- czyli modele nieprodukowane fabrycznie,
a wykonane na zamówienie: jak na przykład Impreza Roberta Kubicy czy Krzysztofa Hołowczyca w barwach Stomilu.

Ręcznie waloryzowany model na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy (XXI WOŚP).

W chwili obecnej bielszczanin może
poszczycić się kolekcją około pięćdziesięciu malutkich Imprez oraz kilkunastu
innych rajdówek polskich i zagranicznych
kierowców. Jeden z modeli ma dla niego
znaczenie nad wyraz szczególne. Jest nim
całkowicie biały samochodzik – Impreza
WRC Plain Body. O jego ogromnej wartości i wyjątkowości świadczy nie tyle kolor,
co fakt, że został on podarowany młodemu
kolekcjonerowi przez jego drugą połówkę
jako prezent urodzinowy. Jest to jedyny
biały model w zbiorach bielszczanina
i tak już pozostanie. Sprezentowanie tego
wyróżniającego się barwą egzemplarza
przez ukochaną osobę było najlepszym
dowodem na to, że w pełni akceptuje ona
hobby partnera. Ten z kolei wie, jak ważną
i cenną jest owa akceptacja zainteresowań,
nawet jeśli na pierwszy rzut oka mogłyby
się one wydawać dziecinne. Świadomość

Subaru Impreza Gr.A – Toñi Ponce – Rally El Corte
Ingles 1997.

tejże akceptacji jest niesamowicie radosnym odczuciem, którego pan Grzegorz
doświadcza za każdym razem, kiedy jego
wzrok skupia się na Imprezie „Plain Body”.
Białą Imprezę oraz wszystkie inne
modele obejrzeć można na zdjęciach
zamieszczonych na redagowanym
przez kolekcjonera blogu pod adresem subarucollection.blogspot.com .
Strona prowadzona jest pieczołowicie
od maja ubiegłego roku i prezentuje nie
tylko zgromadzone okazy, ale również
uwiecznione na fotografiach ich rzeczywiste odpowiedniki. Do tego dochodzą
ciekawe komentarze blogowicza, które
świetnie dopełniają całości. Niniejszym zachęcamy wszystkich do wirtualnej
wycieczki po zbiorach pana Grzegorza,
jemu samemu życząc natomiast sukcesów w dalszym powiększaniu cennej
kolekcji i… Imprezy w skali 1:1!

Subaru Impreza WRC Kubica / Manfredi Ronde Gomitolo di Lana 2012.
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tekst: Agnieszka Jama (na podstawie korespondencji
z Grzegorzem Jędrzejko)
zdjęcia: subarucollection.blogspot.com

Wielka Impreza
w wersji mini

Zamieszczając niedawno artykuł o miłości częstochowianina Piotra Tomczyka do prospektów
samochodowych, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że poruszy on serca innych osób również pozytywnie
zakręconych na punkcie samochodów marki Subaru. Tuż po naszej publikacji otrzymaliśmy serię
e-maili od pana Grzegorza – dwudziestoletniego kolekcjonera modeli samochodów mieszkającego
i pielęgnującego swe hobby w Bielsku-Białej. Przejdźmy zatem do konkretów…

M

łody bielszczanin po przeczytaniu
artykułu o kolekcjonerze prospektów postanowił pójść w ślady
kolegi i również „ujawnić się” ze swoim
hobby. Jak wszyscy wiemy, modelarstwo
cieszy się dość dużą popularnością wśród
miłośników samochodów na całym świecie. Uwagę naszej redakcji zwrócił jednak
fakt dość wąskiego „wyspecjalizowania
się” pana Grzegorza w tej dziedzinie.
Zbieranie modeli samochodów spod znaku „Plejad” zdaje się być w tym przypadku
określeniem zbyt ogólnym, bo zapaleniec
z Bielska postanowił skupić się przede
wszystkim na ukochanym przez niego
modelu – Imprezie ( nr 25 – 2/2009).
W tym miejscu musimy również
sprecyzować, że większość spośród
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zgromadzonych miniaturek samochodów wykonana jest w skali 1:43.
W korespondencji nadesłanej na
adres „Plejad” pan Grzegorz wyznał,
że motoryzacją zaraził się od swego taty,
który związany był z Fabryką Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej.
Tam też dość ważną funkcję sprawował
swego czasu dziadek bohatera niniejszego
artykułu. To on zabierał swego wnuka na
różnego rodzaju wystawy motoryzacyjne
i inne imprezy, podczas których główną
rolę odgrywały przeróżne samochody.
Mały Grześ dość szybko zwrócił uwagę na
dość charakterystyczny pojazd, który praktycznie zawsze pojawiał się jako jeden
z eksponatów w tego rodzaju miejscach.
Dało się go dość łatwo zauważyć, gdyż na

ogół występował w typowym dla siebie
kolorze niebieskim i był dość kanciasty.
Na dźwięk jego silnika serce chłopca zaczynało bić zdecydowanie szybciej i… przed
miłością do Imprezy nie dało się już uciec!
Marzenia o własnym niebieskim
czteronapędowym „przyjacielu” pan
Grzegorz wciąż jeszcze spełnić nie może.
My jednak wierzymy, że któregoś dnia
będzie mógł zaliczyć je do grona tych
spełnionych. Marzenia przecież lubią
się spełniać! „Chwilowy” brak Imprezy
w skali 1:1 sprawił, że około 5–6 lat temu
bielszczanin wpadł na ciekawy pomysł.
Przekalkulował możliwości swego portfela
i nagle uświadomił sobie, że Imprezę
w skali nieco mniejszej mieć przecież
może. Ba, mógł mieć ich nawet kilka!

I tak to się właśnie zaczęło. Wybór padł
na modele w skali 1:43, a pierwszym ze
zdobytych okazów była czerwono-niebieska Subarynka z Rajdu Wisły z 1999 roku.
Po niej na półce pana Grzegorza z biegiem
czasu „parkowały” kolejne miniaturki ukochanej Imprezy, i nie tylko.
Kolekcjoner nie ukrywa, że w powiększaniu zbioru samochodzików niezwykle
pomocnym narzędziem jest internet – sieć
daje fantastyczne możliwości wirtualnych
wycieczek do zagranicznych sklepów
oferujących szeroką gamę minipojazdów
wykonanych z mniejszą lub większą dbałością o szczegóły, o czym pan Grzegorz
zdążył się już przekonać. Do ulubionych
sprzedawców należą IXO/Altaya, AutoArt
i Trofeu. Pozostałe modele pochodzą od
firm takich jak Ebbro, HPI, J-Collection,
Saico, STI Collection oraz Vitesse/Skid.
Jak przyznaje kolekcjoner, w „zbieractwie”
(bo tak określa swoją pasję) największą
frajdę sprawia mu poszukiwanie upragnionych modeli i sposób ich zdobywania. Dzięki internetowi „polowanie” na
samochodziki można przenieść w odległe
rejony świata, jak np. Japonia czy Singapur,
skąd bez żadnych przeszkód można
następnie zakupione modele sprowadzić
do Bielska. Ogromne możliwości niosą ze
sobą również międzynarodowe portale
aukcyjne, za pośrednictwem których
udaje się nawiązywać ciekawe znajomości
z miłośnikami miniautek, zamieszkującymi przeróżne zakątki świata. To dzięki
takim kontaktom udaje się dotrzeć do
niezwykle rzadkich modeli, a czasami
nawet je zdobyć. W tym miejscu pragniemy dodać, że na aukcjach niektóre
trofea osiągają niewyobrażalne ceny.
W kolekcji pana Grzegorza znaleźć
można modele Imprez ze wszystkich lat
produkcji tego samochodu. Bardzo ciekawym egzemplarzem jest Impreza Concept
w limitowanej ilośći 400 szt., wykonana
tylko na rynek japoński. Jest to model
żywiczny z pozłacaną grawerowaną tabliczką. Dość ciekawym okazem jest także
Impreza S206 firmy Ebbro. Na półce kolekcjonera z Bielska stoją również konwersje
- czyli modele nieprodukowane fabrycznie,
a wykonane na zamówienie: jak na przykład Impreza Roberta Kubicy czy Krzysztofa Hołowczyca w barwach Stomilu.

Ręcznie waloryzowany model na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy (XXI WOŚP).

W chwili obecnej bielszczanin może
poszczycić się kolekcją około pięćdziesięciu malutkich Imprez oraz kilkunastu
innych rajdówek polskich i zagranicznych
kierowców. Jeden z modeli ma dla niego
znaczenie nad wyraz szczególne. Jest nim
całkowicie biały samochodzik – Impreza
WRC Plain Body. O jego ogromnej wartości i wyjątkowości świadczy nie tyle kolor,
co fakt, że został on podarowany młodemu
kolekcjonerowi przez jego drugą połówkę
jako prezent urodzinowy. Jest to jedyny
biały model w zbiorach bielszczanina
i tak już pozostanie. Sprezentowanie tego
wyróżniającego się barwą egzemplarza
przez ukochaną osobę było najlepszym
dowodem na to, że w pełni akceptuje ona
hobby partnera. Ten z kolei wie, jak ważną
i cenną jest owa akceptacja zainteresowań,
nawet jeśli na pierwszy rzut oka mogłyby
się one wydawać dziecinne. Świadomość

Subaru Impreza Gr.A – Toñi Ponce – Rally El Corte
Ingles 1997.

tejże akceptacji jest niesamowicie radosnym odczuciem, którego pan Grzegorz
doświadcza za każdym razem, kiedy jego
wzrok skupia się na Imprezie „Plain Body”.
Białą Imprezę oraz wszystkie inne
modele obejrzeć można na zdjęciach
zamieszczonych na redagowanym
przez kolekcjonera blogu pod adresem subarucollection.blogspot.com .
Strona prowadzona jest pieczołowicie
od maja ubiegłego roku i prezentuje nie
tylko zgromadzone okazy, ale również
uwiecznione na fotografiach ich rzeczywiste odpowiedniki. Do tego dochodzą
ciekawe komentarze blogowicza, które
świetnie dopełniają całości. Niniejszym zachęcamy wszystkich do wirtualnej
wycieczki po zbiorach pana Grzegorza,
jemu samemu życząc natomiast sukcesów w dalszym powiększaniu cennej
kolekcji i… Imprezy w skali 1:1!

Subaru Impreza WRC Kubica / Manfredi Ronde Gomitolo di Lana 2012.
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Benzynowy układ wtryskowy
w BRZ i w nowym Foresterze

Subaru stosuje w swoich samochodach poziomy, przeciwsobny układ silnika.
Jego istota jest następująca: w centrum silnika znajduje się wał korbowy, natomiast tłoki
poruszają się w jednej płaszczyźnie, ale parami, przeciwnymi ruchami po obu stronach wału,
w sposób przypominający ciosy wyprowadzane przez boksera. Te właśnie ruchy spowodowały,
że silnikowi nadano popularną nazwę BOXER.

U

Niezależnie jednak od typu – czy będzie to wspomniany silnik w układzie
bokser, czy też w układzie rzędowym
albo „V” – aby w ogóle mówić o pracy
silnika, musimy dostarczyć mu paliwo.
Po co komu wtrysk paliwa…? Najpierw
nieco historii. W ubiegłym wieku najczęstszym sposobem dostarczania paliwa
do silnika było rozwiązanie gaźnikowe,
w którym – najogólniej rzecz ujmując
– paliwo wlewane było do kolektora ssącego. Z lekcji chemii wiemy, że benzyna
jako ciecz nie jest palna – palne są tylko
jej opary, dlatego w konstrukcjach gaźnikowych często mieszanka paliwowo-po-

kład typu bokser ma kilka istotnych technicznych zalet: niskie
położenie środka masy jednostki,
zwartą budowę i niewielkie drgania
wywoływane przez silnik. Głównym
powodem, dla którego Subaru skupiło się
na rozwoju poziomych, przeciwsobnych
silników, jest to, że wspomniane zalety
wpływają korzystnie na zachowanie
samochodu podczas jazdy. A właśnie ten
aspekt jest dla nas wyjątkowo istotny.

Łącznie wyprodukowano prawie
12 milionów egzemplarzy. Silniki BOXER
pierwszej generacji produkowano w latach
1966–1989. Silniki drugiej generacji
produkowano od roku 1989 (wersja turbodoładowana była w produkcji jeszcze
w roku 2010). Nowy silnik SUBARU
BOXER trzeciej generacji, o oznaczeniu
kodowym FB, zaanonsowano w roku 2010.
Pierwsza generacja silnika
SUBARU BOXER – silnik EA

Po raz pierwszy silnik rodziny EA
pojawił się w modelu Subaru 1000, w roku
1966. W latach 1966–1989 wyprodukowano
ponad 4,1 miliona sztuk tych silników.
W tamtym okresie zaletą silników EA były
kompaktowe wymiary, idealne dla samochodów z przednim napędem. Należy też
podkreślić jeszcze ważniejszy aspekt – był
to silnik, który chętnie i bez dyskomfortu
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I tutaj właśnie dochodzimy do miejsca, gdzie opiszemy układy wtryskowe
w silnikach o oznaczeniu kodowym
FA. Ponawiamy pytanie z poprzednich
akapitów: „Po co komu wtrysk paliwa?”.
Otóż, wtrysk paliwa to sposób dostarczenia
paliwa do silnika spalinowego. Wtrysk paliwa w silnikach zapewnia lepszą kontrolę
dawkowania paliwa w porównaniu z rozwiązaniami gaźnikowymi (dokładniejsze
sterowanie wtryskiwaczami przez odpo-

cewka

umieszczony przed kolektorem
ssącym lub na jego początku. Ten rodzaj zasilania w silnikach Subaru
w ostatnich generacjach nie występował, dlatego nie będziemy się nim
zajmować w niniejszym artykule.
–W
 trysk wielopunktowy (MPI – Multi
Point Injection) jest to zespół
wtryskiwaczy, dostarczający paliwo
do każdego cylindra z osobna,
najczęściej umieszczony jest
w kolektorze ssącym bądź też przed
samymi zaworami ssącymi.
– Wtrysk bezpośredni (DI – Direct Injection) jest to zespół wtryskiwaczy podaprzyłącze elektryczne

paliwo pod ciśnieniem

sprężyna
zaworu
dysza
zaworu

filtr paliwa

obudowa wtryskiwacza
tłoczek zaworu
Gaźniki Weber55DCO, 45DCOE9, 48IDA,
Mikuni Solex50PHH, TWM50mmTB.
fot. Reforma.imufomot/Wikimedia Commons)

Historia silników SUBARU BOXER
Historia silników SUBARU BOXER

System), czyli mechanizm pozwalający dynamicznie zmieniać fazy
rozrządu silnika.

dla kierowcy pracował na wysokich obrotach. To pozwalało uzyskiwać ówczesnym
samochodom Subaru wysokie osiągi.
Druga generacja silnika
SUBARU BOXER – silnik EJ

Silnik rodziny EJ zastosowano po raz
pierwszy w Legacy pierwszej generacji,
w roku 1989. W latach 1989–2010 wyprodukowano 7,6 miliona sztuk tych silników.
Silniki rodziny EJ zachowały własności
jednostek pierwszej generacji SUBARU
BOXER, ale rozszerzono je o zastosowanie zaawansowanego turbodoładowania.
Uzyskano w ten sposób nadzwyczajne
osiągi, co pozwoliło tym jednostkom
uzyskać status silników sportowych.
Trzecia generacja silnika
SUBARU BOXER – silnik FB

Podstawowa własność, czyli zdolność do
bezstresowej pracy na wysokich obrotach,

nie uległa zmianie w nowej rodzinie silników. Dzięki zastosowanym zmianom konstrukcyjnym osiągnięto wyższą sprawność
spalania, lepsze parametry ekologiczne,
a także bardziej płynną i komfortową jazdę.
Charakterystyka nowego
silnika rodziny FB:

– jest to pierwszy od 21 lat całkowicie przeprojektowany benzynowy silnik SUBARU BOXER;
– jest przystosowany głównie
do zasilania atmosferycznego (silnik wolnossący);
– z achowuje podstawowe zalety poprzednich jednostek SUBARU BOXER;
– ma poprawione osiągi i lepszą charakterystykę niż poprzednie jednostki.
– jest przyjazny dla środowiska,
nie tracąc własności jezdnych
samochodu i jego osiągów.

wietrzna nie była do końca spalana. Powodowało to niezbyt dogodne warunki
pracy silnika. Niedoskonałości gaźnika
zaczęto niwelować przez zastosowanie
wtrysku paliwa, który rozpyla i podaje
odpowiednio wydzieloną ilość paliwa.
Na początku 2011 roku pojawiła się (zapowiadana rok wcześniej)
nowa generacja silników benzynowych w Subaru, z oznaczeniem kodowym FB. Pierwszym samochodem
w Europie, który wyposażono w ten
nowy silnik, był Forester ze specyfikacji 11MY, którego premiera na naszym
kontynencie odbyła się w styczniu
2011 roku. Rok później pojawił się
silnik z tej samej rodziny, z oznaczeniem FA. Wspólnymi cechami charakterystycznymi tych silników są:
– łańcuch rozrządu (zamiast paska, który stosowano w silnikach
drugiej generacji: EJ);
– AVCS (Active Valve Control

Schemat przekrojowy wtryskiwacza.

wiedni układ sterujący, obecnie powszechnie – przez komputer sterujący pracą silnika)
i lepsze wymieszanie z powietrzem (przez
rozpylenie pod znacznie większym ciśnieniem i w lepszych warunkach, w porównaniu do gaźnika), co pozwala na jego lepsze
(zupełne i całkowite) spalenie przy mniejszym współczynniku nadmiaru powietrza.
Co nie mniej istotne w duchu tak
bardzo istotnej obecnie ekologii, spaliny
z silnika z wtryskiem zawierają mniej
tlenku węgla, niepożądanych tlenków
azotu i niedopalonych węglowodorów niż
te pochodzące z zasilania gaźnikowego.
Rodzaj układów wtryskowych
możemy podzielić ze względu
na położenie:

– Wtrysk jednopunktowy (SPI – Single
Point Injection, CPI – Central Port
Injection) jest to pojedynczy wtryskiwacz dostarczający paliwo do
wszystkich cylindrów, najczęściej

jący paliwo bezpośrednio do każdego
cylindra z osobna. Z powodu konstrukcji umieszczony jest w głowicy.
Obecnie w Subaru używa się
dwóch typów układów wtryskowych:
wielopunktowego oraz bezpośredniego.
Silnik Subaru BRZ zasilany jest systemem
wtryskowym D-4S. Układ ten posiada
oba systemy wtryskowe, wielopunktowy i bezpośredni, jednocześnie! Z kolei
silnik w najnowszym Foresterze 2.0XT
posiada system DIT (Direct Injection
Turbo). Cóż to takiego? Otóż, układ ten
posiada tylko bezpośredni system
wtryskowy. Jest to połączenie wtrysku
bezpośredniego (DI) turbosprężarką
typu Twin-Scroll. Taki rodzaj układów
wtryskowych to nowość w Subaru.
Dzięki systemowi wtrysku bezpośredniego mieszanka paliwowo-powietrzna jest dobrze przygotowana i dozowana w całym zakresie
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Benzynowy układ wtryskowy
w BRZ i w nowym Foresterze

Subaru stosuje w swoich samochodach poziomy, przeciwsobny układ silnika.
Jego istota jest następująca: w centrum silnika znajduje się wał korbowy, natomiast tłoki
poruszają się w jednej płaszczyźnie, ale parami, przeciwnymi ruchami po obu stronach wału,
w sposób przypominający ciosy wyprowadzane przez boksera. Te właśnie ruchy spowodowały,
że silnikowi nadano popularną nazwę BOXER.

U

Niezależnie jednak od typu – czy będzie to wspomniany silnik w układzie
bokser, czy też w układzie rzędowym
albo „V” – aby w ogóle mówić o pracy
silnika, musimy dostarczyć mu paliwo.
Po co komu wtrysk paliwa…? Najpierw
nieco historii. W ubiegłym wieku najczęstszym sposobem dostarczania paliwa
do silnika było rozwiązanie gaźnikowe,
w którym – najogólniej rzecz ujmując
– paliwo wlewane było do kolektora ssącego. Z lekcji chemii wiemy, że benzyna
jako ciecz nie jest palna – palne są tylko
jej opary, dlatego w konstrukcjach gaźnikowych często mieszanka paliwowo-po-

kład typu bokser ma kilka istotnych technicznych zalet: niskie
położenie środka masy jednostki,
zwartą budowę i niewielkie drgania
wywoływane przez silnik. Głównym
powodem, dla którego Subaru skupiło się
na rozwoju poziomych, przeciwsobnych
silników, jest to, że wspomniane zalety
wpływają korzystnie na zachowanie
samochodu podczas jazdy. A właśnie ten
aspekt jest dla nas wyjątkowo istotny.

Łącznie wyprodukowano prawie
12 milionów egzemplarzy. Silniki BOXER
pierwszej generacji produkowano w latach
1966–1989. Silniki drugiej generacji
produkowano od roku 1989 (wersja turbodoładowana była w produkcji jeszcze
w roku 2010). Nowy silnik SUBARU
BOXER trzeciej generacji, o oznaczeniu
kodowym FB, zaanonsowano w roku 2010.
Pierwsza generacja silnika
SUBARU BOXER – silnik EA

Po raz pierwszy silnik rodziny EA
pojawił się w modelu Subaru 1000, w roku
1966. W latach 1966–1989 wyprodukowano
ponad 4,1 miliona sztuk tych silników.
W tamtym okresie zaletą silników EA były
kompaktowe wymiary, idealne dla samochodów z przednim napędem. Należy też
podkreślić jeszcze ważniejszy aspekt – był
to silnik, który chętnie i bez dyskomfortu
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I tutaj właśnie dochodzimy do miejsca, gdzie opiszemy układy wtryskowe
w silnikach o oznaczeniu kodowym
FA. Ponawiamy pytanie z poprzednich
akapitów: „Po co komu wtrysk paliwa?”.
Otóż, wtrysk paliwa to sposób dostarczenia
paliwa do silnika spalinowego. Wtrysk paliwa w silnikach zapewnia lepszą kontrolę
dawkowania paliwa w porównaniu z rozwiązaniami gaźnikowymi (dokładniejsze
sterowanie wtryskiwaczami przez odpo-

cewka

umieszczony przed kolektorem
ssącym lub na jego początku. Ten rodzaj zasilania w silnikach Subaru
w ostatnich generacjach nie występował, dlatego nie będziemy się nim
zajmować w niniejszym artykule.
–W
 trysk wielopunktowy (MPI – Multi
Point Injection) jest to zespół
wtryskiwaczy, dostarczający paliwo
do każdego cylindra z osobna,
najczęściej umieszczony jest
w kolektorze ssącym bądź też przed
samymi zaworami ssącymi.
– Wtrysk bezpośredni (DI – Direct Injection) jest to zespół wtryskiwaczy podaprzyłącze elektryczne

paliwo pod ciśnieniem

sprężyna
zaworu
dysza
zaworu

filtr paliwa

obudowa wtryskiwacza
tłoczek zaworu
Gaźniki Weber55DCO, 45DCOE9, 48IDA,
Mikuni Solex50PHH, TWM50mmTB.
fot. Reforma.imufomot/Wikimedia Commons)

Historia silników SUBARU BOXER
Historia silników SUBARU BOXER

System), czyli mechanizm pozwalający dynamicznie zmieniać fazy
rozrządu silnika.

dla kierowcy pracował na wysokich obrotach. To pozwalało uzyskiwać ówczesnym
samochodom Subaru wysokie osiągi.
Druga generacja silnika
SUBARU BOXER – silnik EJ

Silnik rodziny EJ zastosowano po raz
pierwszy w Legacy pierwszej generacji,
w roku 1989. W latach 1989–2010 wyprodukowano 7,6 miliona sztuk tych silników.
Silniki rodziny EJ zachowały własności
jednostek pierwszej generacji SUBARU
BOXER, ale rozszerzono je o zastosowanie zaawansowanego turbodoładowania.
Uzyskano w ten sposób nadzwyczajne
osiągi, co pozwoliło tym jednostkom
uzyskać status silników sportowych.
Trzecia generacja silnika
SUBARU BOXER – silnik FB

Podstawowa własność, czyli zdolność do
bezstresowej pracy na wysokich obrotach,

nie uległa zmianie w nowej rodzinie silników. Dzięki zastosowanym zmianom konstrukcyjnym osiągnięto wyższą sprawność
spalania, lepsze parametry ekologiczne,
a także bardziej płynną i komfortową jazdę.
Charakterystyka nowego
silnika rodziny FB:

– jest to pierwszy od 21 lat całkowicie przeprojektowany benzynowy silnik SUBARU BOXER;
– jest przystosowany głównie
do zasilania atmosferycznego (silnik wolnossący);
– z achowuje podstawowe zalety poprzednich jednostek SUBARU BOXER;
– ma poprawione osiągi i lepszą charakterystykę niż poprzednie jednostki.
– jest przyjazny dla środowiska,
nie tracąc własności jezdnych
samochodu i jego osiągów.

wietrzna nie była do końca spalana. Powodowało to niezbyt dogodne warunki
pracy silnika. Niedoskonałości gaźnika
zaczęto niwelować przez zastosowanie
wtrysku paliwa, który rozpyla i podaje
odpowiednio wydzieloną ilość paliwa.
Na początku 2011 roku pojawiła się (zapowiadana rok wcześniej)
nowa generacja silników benzynowych w Subaru, z oznaczeniem kodowym FB. Pierwszym samochodem
w Europie, który wyposażono w ten
nowy silnik, był Forester ze specyfikacji 11MY, którego premiera na naszym
kontynencie odbyła się w styczniu
2011 roku. Rok później pojawił się
silnik z tej samej rodziny, z oznaczeniem FA. Wspólnymi cechami charakterystycznymi tych silników są:
– łańcuch rozrządu (zamiast paska, który stosowano w silnikach
drugiej generacji: EJ);
– AVCS (Active Valve Control

Schemat przekrojowy wtryskiwacza.

wiedni układ sterujący, obecnie powszechnie – przez komputer sterujący pracą silnika)
i lepsze wymieszanie z powietrzem (przez
rozpylenie pod znacznie większym ciśnieniem i w lepszych warunkach, w porównaniu do gaźnika), co pozwala na jego lepsze
(zupełne i całkowite) spalenie przy mniejszym współczynniku nadmiaru powietrza.
Co nie mniej istotne w duchu tak
bardzo istotnej obecnie ekologii, spaliny
z silnika z wtryskiem zawierają mniej
tlenku węgla, niepożądanych tlenków
azotu i niedopalonych węglowodorów niż
te pochodzące z zasilania gaźnikowego.
Rodzaj układów wtryskowych
możemy podzielić ze względu
na położenie:

– Wtrysk jednopunktowy (SPI – Single
Point Injection, CPI – Central Port
Injection) jest to pojedynczy wtryskiwacz dostarczający paliwo do
wszystkich cylindrów, najczęściej

jący paliwo bezpośrednio do każdego
cylindra z osobna. Z powodu konstrukcji umieszczony jest w głowicy.
Obecnie w Subaru używa się
dwóch typów układów wtryskowych:
wielopunktowego oraz bezpośredniego.
Silnik Subaru BRZ zasilany jest systemem
wtryskowym D-4S. Układ ten posiada
oba systemy wtryskowe, wielopunktowy i bezpośredni, jednocześnie! Z kolei
silnik w najnowszym Foresterze 2.0XT
posiada system DIT (Direct Injection
Turbo). Cóż to takiego? Otóż, układ ten
posiada tylko bezpośredni system
wtryskowy. Jest to połączenie wtrysku
bezpośredniego (DI) turbosprężarką
typu Twin-Scroll. Taki rodzaj układów
wtryskowych to nowość w Subaru.
Dzięki systemowi wtrysku bezpośredniego mieszanka paliwowo-powietrzna jest dobrze przygotowana i dozowana w całym zakresie
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zakres działania obu systemów wtryskowych. Na wykresie widać, że wtryskiwacze
wysokiego ciśnienia pracują cały czas,
natomiast praca wtryskiwaczy niskiego
ciśnienia uzależniona jest od obciążenia
silnika oraz jego prędkości obrotowej.
Podwójny system wtryskowy tworzy
optymalną mieszankę w cylindrach,
niezależnie od warunków i zakresu
pracy silnika, bez konieczności użycia
przepustnic TGV czy wkładek SCV
zawirowujących przepływ powietrza.
Dzięki zastosowaniu bezpośredniego
wtrysku paliwa można było zwiększyć
stopień kompresji (12,5:1), bez obawy o spalanie stukowe, ponieważ wtryskiwane do
cylindra paliwo obniża temperaturę powietrza zassanego przez tłok. Ponadto porcję
paliwa można podać bardzo krótko przed
jego zapłonem, co dodatkowo przyczynia
się do ograniczenia spalania stukowego.
Dzieląc porcję wtrysku na dwie
mniejsze dawki – jedną na początku suwu
ssania, drugą na końcu suwu sprężania
– ograniczono o 80% emisję substancji
szkodliwych do atmosfery podczas pracy

że w nowym Foresterze 2.0XT pełnym momentem obrotowym dysponujemy od 2200 do 3800 obr./min.
Rozruch zimnego silnika, podobnie
jak w BRZ, odbywa się dwuetapowo,
by szybko rozgrzać silnik i katalizator,
paliwo podawane jest w dwóch dawkach, na początku suwu ssania oraz na
koniec suwu sprężania. Dzięki temu
że paliwo podawane jest przy zwiększonym ciśnieniu, możliwe jest skrócenie czasu jego podawania, do 0,8 ms
podczas pracy na biegu jałowym
i do 3,8 ms przy pełnym obciążeniu.
Sterownik wtrysków EDU jest zintegrowany z ECM i umieszczony w komorze silnikowej za filtrem powietrza.
Ogólnie rzecz ujmując, zarówno układ
wtryskowy DIT, jak i D-4S mają pozytywny wpływ na ekonomiczność i dynamikę
pojazdu. Ale jak mawiał klasyk, nie ma
róży bez kolców – tym kolcem jest głośniejsza praca wtryskiwaczy wysokiego
ciśnienia. Na szczęście, po obu stronach
kolektora zastosowano specjalne maty
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rze 2.5XT z 2009 roku oraz w nowym Foresterze 2.0XT z roku 2013.
Różnica w pojemności tych silników
to aż pół litra! Z wykresu wynika,

Engine Control Module, czyli komputer sterujący pracą silnika.
Sterownik wtrysków (Electronic Driver Unit) przekształca sygnały niskonapięciowe
otrzymywane z ECM na wysokonapięciowe do sterowania wtryskiwaczami paliwa,
który umieszczony jest w komorze silnikowej.

1

moment obrotowy (Nm)

Układ wtryskowy D-4S

ciśnienia (bezpośredni wtrysk paliwa).
Wtryskiwacze niskiego ciśnienia
ulokowane są w kolektorze dolotowym
i zasilane są pompą paliwową ze zbiornika.
Wtryskiwacze wysokiego ciśnienia
ulokowane są bezpośrednio w głowicy.
Zasilanie odbywa się poprzez pompę wysokiego ciśnienia ulokowaną
w lewej głowicy na ssącym wałku
rozrządu i generuje od 4 do 20 MPa.

paliwa połączono z przepustnicą TGV
oraz doładowaniem powietrza poprzez
turbosprężarkę typu Twin-Scroll.
Wtryskiwacze wysokiego ciśnienia
zamontowane są oczywiście w głowicy, a pompa wysokiego ciśnienia,
podobnie jak w BRZ, zamontowana
jest w lewej. Pompa paliwa w Foresterze
generuje ciśnienie od 0,4 do 15 MPa.
Przy niskiej prędkości obrotowej silnika przepustnica TGV powoduje zawirowanie przepływającego powietrza,
dzięki czemu powstaje optymalna
mieszanka paliwowo-powietrzna, a ilość
spalanego paliwa oraz emisja szkodliwych
gazów do atmosfery ulega zmniejszeniu. Przy wyższych prędkościach
obrotowych turbosprężarka powoduje
zwiększony napływ powietrza do cylindrów, co powoduje, że suw sprężania
rozpoczyna się od wyższej wartości
ciśnienia niż ciśnienie atmosferyczne,
czyniąc pracę silnika szybką i gładką.
Rysunek 3 prezentuje porównanie
momentu obrotowego w Forestemoment obrotowy (Nm)

obrotowym, jak i obciążeniowym silnika.
Producentem wtryskiwaczy stosowanych w układach wtryskowych
w silnikach Subaru jest firma Hitachi.

moc (kW)

zimnego silnika. Ograniczono także
zużycie paliwa, gdyż do silnika podawana jest mieszanka stechiometryczna,
czyli idealny stosunek paliwa do powietrza (bez obawy o spalanie stukowe).
ECM1 kontroluje wartość i czas wtrysku
poszczególnych systemów wtryskowych,
w zależności od obciążenia i prędkości
obrotowej silnika. Do sterowania wtryskami wysokiego ciśnienia służy EDU2.
Jako ciekawostkę można dodać, że
w układzie wtryskowym D-4S po raz
pierwszy użyto świec iskrowych 3-elektrodowych, co pozwala zwiększyć wydajność,
zmniejszając jednocześnie ryzyko awarii.
Rysunek 2 przedstawia nałożone na
siebie wykresy mocy i momentu obrotowego. Patrząc na krzywe, można wywnioskować, że możliwa jest ekonomiczna
jazda tym samochodem. W zakresie
prędkości obrotowej silnika pomiędzy
2700 a 3300 obr./min dysponujemy
maksymalnym momentem obrotowym
silnika, natomiast prawdziwa sportowa
zabawa zaczyna się od 4800 obr./min.

wygłuszające: zakrywające i jednocześnie
tłumiące nieprzyjemny hałas przypominający pracę wtryskiwaczy gazu.
Reasumując – nowe układy wtryskowe w nowych jednostkach napędowych zapowiadają się bardzo obiecująco.
Pozostaje samemu sprawdzić ich wkład
w pracę silnika. Zapraszamy do salonów!
facebook.pl/MagazynPlejady
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i do 3,8 ms przy pełnym obciążeniu.
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pojazdu. Ale jak mawiał klasyk, nie ma
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tekst: JACEK ŁUKASZEWSKI
zdjęcia: JACEK ŁUKASZEWSKI, ADMIS

Miss Polonia, Subaru i after party,

czyli dlaczego lepiej mieć wysokie zawieszenie…
W ramach rozlicznych akcji promocyjnych, które dealer przedsiębrać powinien, w tym roku wpadła
propozycja sponsorowania wyborów Miss Polonia Podlasia. Krótkie ustalenia (wszak temat przyjemny),
koszty (no tu już tak miło nie było…), harmonogramy występów (w tym przedstawicieli sponsorów,
niestety), ulotki reklamowe (oczywiście z logotypem marki!) i na koniec stroje wieczorowe…
Poszły konie po betonie!

N

iejako po drodze okazało się, że organizatorem lokalnej edycji jest firma naszych klientów, więc „po starej już znajomości” padła kolejna
propozycja: zafundujecie jakąś nagrodę,
to macie status Sponsora Platynowego.
Myślę sobie: „Cholera, ten platynowy to
chyba nie od koloru włosów jeszcze? A poza
tym w kontekście młodych dziewczyn słowo
sponsor jakoś nie brzmi…”. Niestety, tu nie
pomogły żadne zaklęcia, ma być
SPONSOR, a jak chce być PLATYNOWY,
to ma ufundować nagrodę. No to ufundował. Nie, nie Subaru (wbrew obiegowej
opinii dealerzy samochodów nie plasują
się w pierwszej setce „Forbesa”… Jak dobrze pomyśleć, to nawet w pierwszym
tysiącu też nie…). Skuter kupiliśmy.
Taki ładny, czarny, Romet Komfort.
Taki po prostu fajny. Jako dodatek do
fajnej dziewczyny pasuje jak ulał, prawda?
Na tym skończyła się część organizacyjna.
Kolejną rundą okazał się wywiad
do lokalnej gazety („Współczesnej”

– pozdrawiam!). Na spotkanie umówiłem się w salonie, gdzie zaplanowano,
oprócz spisania moich złotych myśli,
zrobić sesję zdjęciową nagrody głównej, czyli rzeczonego skutera. O mnie
nic nie mówili, więc się niespecjalnie
przygotowałem (wizualnie, znaczy się,
bo wiedzę o startujących kandydatkach miałem już rozległą z profilami
na Facebooku włącznie, a tu masz!
– Panie Jacku, może stanie Pan
przy motorze i zrobimy zdjęcie?
– Eee… ten… no znaczy się…. A muszę?
– Tak wypada – słyszę od Pani Redaktor.
– No już! Śmigaj i reprezentuj firmę!
– to usłyszałem od Kasi, naszej kierowniczki działu jednośladowego.
No to poszedłem reprezentować.
Mój Boże, jak darli ze mnie łacha1
znajomi na Facebooku… Zdjęcie
w gazecie wyszło mniej więcej z równym wdziękiem jak występ Beyonce na Super Bow (wystarczy wpisać
w wyszukiwarkę…). Nic to jednak,

przeżyłem i chłodno, acz stanowczo
i z godnością, odpierałem docinki.
Czas wyborów zbliżał się wielkimi
krokami (uczciwie powiedziawszy,
dla mnie wlókł się jak żółw, bo nie mogłem się doczekać tych chwil, kiedy piękne kobiety będą paradować po wybiegu,
a w środku będę ja i będę gapił się na te
okazy bez ryzyka, że moja Lepsza Połowa
podbije mi oko – nieczęsta sytuacja
w życiu żonatego faceta, serio). Na jakąś
godzinę przed rewią okazało się, że mianowali mnie Jurorem.
Bomba! (to znaczy,
że nie tylko
MOGĘ gapić
się na

Ponieważ właśnie dopada mnie kryzys wieku średniego to staram się być nowoczesny
werbalnie, niemniej ludziom słabiej zaangażowanym w lingwistykę młodego pokolenia
tłumaczę: „drzeć łacha” znaczy „dworować sobie z czegoś lub kogoś”, „żarty sobie stroić” itp.
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dla mnie wlókł się jak żółw, bo nie mogłem się doczekać tych chwil, kiedy piękne kobiety będą paradować po wybiegu,
a w środku będę ja i będę gapił się na te
okazy bez ryzyka, że moja Lepsza Połowa
podbije mi oko – nieczęsta sytuacja
w życiu żonatego faceta, serio). Na jakąś
godzinę przed rewią okazało się, że mianowali mnie Jurorem.
Bomba! (to znaczy,
że nie tylko
MOGĘ gapić
się na

Ponieważ właśnie dopada mnie kryzys wieku średniego to staram się być nowoczesny
werbalnie, niemniej ludziom słabiej zaangażowanym w lingwistykę młodego pokolenia
tłumaczę: „drzeć łacha” znaczy „dworować sobie z czegoś lub kogoś”, „żarty sobie stroić” itp.
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dziewczyny, ale nawet MUSZĘ – to obowiązek sędziów Miss Polonia!) Ostatnie
przygotowania, Romet na miejscu, BRZ
(no bo przecież cóż innego, jak nie moja
mechaniczna ślicznotka?) pręży spoilery
przed Teatrem, ulotki widoczne, a logo
Subaru wyeksponowane na każdym plakacie. Znaczy się – mogę jechać po żonę.
W domu powitała mnie Młoda i lekko
opadła mi szczęka… Okazuje się, że obecność efektownych obiektów żeńskich działa motywująco na inne obiekty żeńskie
i stają się one również cholernie efektowne
(choć minęło już 12 lat pozbaw… pożycia
znaczy się, pożycia). Ponieważ jestem
facetem, a to oznacza, że jestem próżny do
granic możliwości, nadąłem się jak balon
i z miną „Ona jest ze mną, frajerze!” wprowadziłem Młodą do auta i pojechaliśmy.
Gala rozpoczęła się mniej więcej
o 18 i początkowo przedstawiono sponsorów. Fajnie, słychać o nas, o skuterze,
o Subaru i w ogóle o firmie... Ba, kazali
wstać i się ukłonić (że niby Sponsor to
tak osobiście też jest) – wstałem i się
ukłoniłem, nawet brawo bili! Milutko jak
nigdy. Potem jakiś facet stanął za konsolą
muzyczną i oznajmił, że jest DJ (didżejem
po naszemu) i będzie tę imprezę nagłaśniał.
Fajnie. Potem wyszedł jeszcze jeden i dodał,
że on to będzie śpiewał do tego, co mu ten
pierwszy zagra. Super normalnie… Jak już
wyszedł trzeci (choć jako jedyny zrobił coś
fajnego, bo miał saksofon i wiedział, jak go
używać), to mnie lekko zeźliło. Bo przecież
ja tu nie na koncert przyszedłem, a w ważnej misji! Jurorem byłem, ważne sprawy
miałem roztrząsać, a tu takie coś… W końcu pobrzdąkały sobie chłopaki, wzajemnie
się przedstawiali, wzajemnie oklaskiwali
i kolektywnie oddalili. Uff… Nareszcie!
Zaraz miało się zacząć, gdy wtem…
„A teraz podziękujmy sponsorom za
umożliwienie nam zorganizowania tej
wspaniałej gali! Obejrzyjcie Państwo ich
prezentację!”. OK, to było o nas, więc
z kamienną miną i zastygłym, nieszczerym uśmiechem odbierałem piorunujące
spojrzenia pozostałych gości. Aż miałem ochotę krzyknąć: „Ja przecież też
czekam na dziewczyny!” No, ale nie
wypadało… więc nie krzyknąłem.
W końcu zaczęło się. Dziękowałem
wszystkiemu, co na górze, że jestem facetem!
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Siedziałem przy samym wybiegu i rzec
by można, że miałem
relację „z pierwszego
oka” (ręki pilnowali
czujni ochroniarze,
a także siedząca obok
połowica) i oniemiałem (a trzeba Wam
wiedzieć, że sprzedawcy samochodów
to się zwyczajnie nie zdarza).
Dziewczyny były
młode, piękne, wysokie i każda wyglądała
jak milion dolarów.
Wyszły w wieczorowych kreacjach,
szpilkach przyfot. ADMIS
prawiających o lęk
wysokości, a także biżuterii zgrabnie wkomponowanej w kiecki.
Poczułem się trochę jak Gatsby podczas
jednego z organizowanych przez siebie
melanży2… Blichtr olśnił mnie jak prostego człowieka ze Wschodu (którym, notabene, jestem). Już, już odpływałem z tymi
nimfami jak Hugh Hefner na statku
moich marzeń, gdy koleś z mikrofonem
zaczął coś podśpiewywać w stylu house
i wszystko prysło. Dosłownie. Nastrój, marzenia, atmosfera, a nawet same dziewczyny też prysły. Oficjalnie – żeby się
przebrać, ale ja wiem swoje. Ten facecik
zwyczajnie je wystraszył i one uciekły.
W przerwie zabawiała nas konferansjerka, opowiadając o historii
wyborów miss, reprezentacji regionu,
oprawie artystycznej i innych równie
pasjonujących sprawach. W końcu
światła przygasły, muzyka zaczęła się
zmysłowo sączyć z głośników, panowie
(panie chyba też) wstrzymali oddech i…
„A teraz czas na przedstawienie naszych
sponsorów, bez których dzisiejsza gala nie
mogłaby się odbyć!”. Zapadłem się w fotel,
rozpaczliwie udając, że właśnie coś mi wypadło na podłogę. W duchu modliłem się,
żeby nie napotkać czyjegoś wzroku i nie
dać okazji do zwymyślania „SPONSORA”

fot. ADMIS

za przerywanie pokazu. Myślałem, że mnie
ludzie rozniosą… Szczęściem Subaru
ma na tyle silną i pozytywną konotację, że tym razem mnie oszczędzono,
ale miałem świadomość, że przeciąganie
struny nie leży w moim interesie…
Kolejnym pokazem był pokaz bielizny. Robiłem, co w mojej mocy, żeby
ukryć ślinotok oraz z miną „One nie
robią na mnie wrażenia” (to na użytek
żony) przyglądałem się kolejnym okazom rodu Ewy. A było na co popatrzeć!
Warto wspomnieć, że wbrew panującym obecnie trendom ubiór dziewczyn
nie był wulgarny, a dyskretny i bardzo
zmysłowy. Przyznaję, że byłem pod
dużym wrażeniem, a na koniec pokazu
nawet nie starałem się tego ukryć.
Standardowo w przerwie usłyszeliśmy o wsparciu finansowym udzielonym
przez Sponsorów oraz obejrzeliśmy
film promujący wyżej wymienionych.
Tym razem, pewnie za sprawą pozytywnych emocji krążących w powietrzu, obyło się bez znaczących syknięć,
prychnięć czy spojrzeń bazyliszka.
Kolejnym etapem było głosowanie.
Zabrano nas, jurorów znaczy się, do atelier teatru i w atmosferze skupienia

Za przyczyną podobną jak w przypisie pierwszym podaję tłumaczenie: „melanż” jest
powszechnie stosowanym (obecnie) określeniem „przedniej bibki”, „czadowej imprezki” tudzież
„morowej zabawy”

2

rozpocząłem przegląd wspomnień
i obrazów zarejestrowanych w trakcie
pokazu. I prawie mi wszystko wyszło,
gdy weszła, ustępująca już, Miss Podlasia 2012… No i wszystko diabli wzięli… O koncentracji już nie było mowy,
a wszystko, co chciałem sobie zapamiętać,
uleciało jak bańka mydlana. Dostałem
kwestionariusz i bodajże go nawet wypełniłem i wyszedłem na zewnątrz. Chwilę zajęło, zanim poskładałem myśli do kupy
i korzystając z przerwy, poszedłem obejrzeć
naszą ekspozycję. Znaczy – tak sam siebie
przekonywałem, ale istotnym elementem
prezentacji BRZ-etki była Agnieszka,
hostessa zaproszona do współpracy w tym
dniu. Przysięgam, że bez specjalnych kompleksów mogłaby startować w wyborach.
Skontrolowałem stan ekspozycji
i uspokojony wróciłem na widownię.
Tym razem dziewczyny prezentowały
suknie ślubne. Aż szkoda było patrzeć na
taki potencjał, który miałby zakończyć
się małżeństwem… Na szczęście to była
tylko symulacja i na końcową prezentację wybrano stroje mniej stresujące
mężczyzn. Rozpoczęła się gala finałowa.
Wszystkie dziewczyny weszły na scenę
i był to widok imponujący. Były przemówienia, były prezentacje sponsorów
(ludzie już do nich tak przywykli, że nawet
nie wzbudziło to niczyjego zdziwienia),

fot. ADMIS

a na koniec odczytanie nazwisk finalistek.
Poznaliśmy najpiękniejszą Podlasiankę
– Sylwię Białodzińską, 23-latkę z Augustowa. Dziewczyna wysoka, smukła,
trzymająca się prosto (co nie jest, niestety,
standardem), a do tego zachowująca się
bardzo naturalnie i kobieco. „Taaaak, to
był dobry wybór” – pogratulowałem
sobie w duchu i wszedłem na scenę.
Wejść musiałem, bo wręczałem
nagrodę (gwoli ścisłości – to kluczyki do
tej nagrody, bo wręczenie samego skutera
do rąk własnych Miss uznałem za mało
efektowne). Skuterem na scenę wjechała Kasia i z uśmiechem godnym jednej
z finalistek postawiła Rometa przede
mną. Miałem ułożoną całą przemowę,
że jest nam bardzo miło, że jesteśmy
zaszczyceni i że to Miss jest ozdobą naszej
nagrody. Prawie mi wyszło. Prawie.
Zachowanie przez faceta pełnej koncentracji w bliskiej obecności kilkunastu
najpiękniejszych dziewczyn z regionu
jest arcytrudne, o ile w ogóle możliwe.
Z mojej kwiecistej tyrady ostało się
jedynie „Eeee… proszę, to dla Ciebie…”.
Na szczęście na fotografiach nie widać,
jak się jąkam, więc wyszło fajnie i wyglądam, jakbym był bardzo pewny siebie.
Jakby tę imprezę podsumować,
wyszłoby, że Subaru BRZ ładnie komponuje się akurat z wyborami Miss

Polonia. Dlaczego? To proste: po pierwsze
auto jest nietuzinkowe i podobnie jest
z kandydatkami na Miss. Jedno i drugie
sprawia, że przeciętnemu facetowi głowę
wykręca w kierunku obiektu. Jedno i drugie dobrze się prowadzi (przynajmniej
według zapewnień), jest w zasadzie
tylko jeden dysonans…. BRZ jest bardzo
nisko zawieszona, a tego z całą pewnością nie da się powiedzieć o Miss.
A potem było after party…. Do domu
wróciłem z rozbieganym wzrokiem
i początkami kręczu karku. Niby zwykła
dyskoteka, ale nasycenie ślicznych dziewczyn na metr kwadratowy przekraczało
granice percepcji normalnego mężczyzny.
Wyszedłem lekko zdezorientowany i z szumem w głowie, i to nie tylko z powodu
pochłoniętego alkoholu. Po kilku dniach
mieliśmy bardzo miłą wizytę w salonie.
Przyjechała do nas Miss Podlasia na sesję
fotograficzną. Tym razem mniej więcej wiedziałem, czego się spodziewać, więc udało
mi się opanować jąkanie i drżenie rąk. Ba,
nawet pogadaliśmy sobie z Sylwią i okazało
się, że stereotyp głupiutkiej ślicznotki nie
ma zastosowania akurat w jej przypadku.
Bardzo było miło, bardzo sympatycznie
i z pewnością będę miał co wspominać!
A jak znam siebie, to za lat 30 będę wszystkim opowiadał, że one wszystkie to dla
mnie tam przyszły, a ja wybierałem…
facebook.pl/MagazynPlejady
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dziewczyny, ale nawet MUSZĘ – to obowiązek sędziów Miss Polonia!) Ostatnie
przygotowania, Romet na miejscu, BRZ
(no bo przecież cóż innego, jak nie moja
mechaniczna ślicznotka?) pręży spoilery
przed Teatrem, ulotki widoczne, a logo
Subaru wyeksponowane na każdym plakacie. Znaczy się – mogę jechać po żonę.
W domu powitała mnie Młoda i lekko
opadła mi szczęka… Okazuje się, że obecność efektownych obiektów żeńskich działa motywująco na inne obiekty żeńskie
i stają się one również cholernie efektowne
(choć minęło już 12 lat pozbaw… pożycia
znaczy się, pożycia). Ponieważ jestem
facetem, a to oznacza, że jestem próżny do
granic możliwości, nadąłem się jak balon
i z miną „Ona jest ze mną, frajerze!” wprowadziłem Młodą do auta i pojechaliśmy.
Gala rozpoczęła się mniej więcej
o 18 i początkowo przedstawiono sponsorów. Fajnie, słychać o nas, o skuterze,
o Subaru i w ogóle o firmie... Ba, kazali
wstać i się ukłonić (że niby Sponsor to
tak osobiście też jest) – wstałem i się
ukłoniłem, nawet brawo bili! Milutko jak
nigdy. Potem jakiś facet stanął za konsolą
muzyczną i oznajmił, że jest DJ (didżejem
po naszemu) i będzie tę imprezę nagłaśniał.
Fajnie. Potem wyszedł jeszcze jeden i dodał,
że on to będzie śpiewał do tego, co mu ten
pierwszy zagra. Super normalnie… Jak już
wyszedł trzeci (choć jako jedyny zrobił coś
fajnego, bo miał saksofon i wiedział, jak go
używać), to mnie lekko zeźliło. Bo przecież
ja tu nie na koncert przyszedłem, a w ważnej misji! Jurorem byłem, ważne sprawy
miałem roztrząsać, a tu takie coś… W końcu pobrzdąkały sobie chłopaki, wzajemnie
się przedstawiali, wzajemnie oklaskiwali
i kolektywnie oddalili. Uff… Nareszcie!
Zaraz miało się zacząć, gdy wtem…
„A teraz podziękujmy sponsorom za
umożliwienie nam zorganizowania tej
wspaniałej gali! Obejrzyjcie Państwo ich
prezentację!”. OK, to było o nas, więc
z kamienną miną i zastygłym, nieszczerym uśmiechem odbierałem piorunujące
spojrzenia pozostałych gości. Aż miałem ochotę krzyknąć: „Ja przecież też
czekam na dziewczyny!” No, ale nie
wypadało… więc nie krzyknąłem.
W końcu zaczęło się. Dziękowałem
wszystkiemu, co na górze, że jestem facetem!
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Siedziałem przy samym wybiegu i rzec
by można, że miałem
relację „z pierwszego
oka” (ręki pilnowali
czujni ochroniarze,
a także siedząca obok
połowica) i oniemiałem (a trzeba Wam
wiedzieć, że sprzedawcy samochodów
to się zwyczajnie nie zdarza).
Dziewczyny były
młode, piękne, wysokie i każda wyglądała
jak milion dolarów.
Wyszły w wieczorowych kreacjach,
szpilkach przyfot. ADMIS
prawiających o lęk
wysokości, a także biżuterii zgrabnie wkomponowanej w kiecki.
Poczułem się trochę jak Gatsby podczas
jednego z organizowanych przez siebie
melanży2… Blichtr olśnił mnie jak prostego człowieka ze Wschodu (którym, notabene, jestem). Już, już odpływałem z tymi
nimfami jak Hugh Hefner na statku
moich marzeń, gdy koleś z mikrofonem
zaczął coś podśpiewywać w stylu house
i wszystko prysło. Dosłownie. Nastrój, marzenia, atmosfera, a nawet same dziewczyny też prysły. Oficjalnie – żeby się
przebrać, ale ja wiem swoje. Ten facecik
zwyczajnie je wystraszył i one uciekły.
W przerwie zabawiała nas konferansjerka, opowiadając o historii
wyborów miss, reprezentacji regionu,
oprawie artystycznej i innych równie
pasjonujących sprawach. W końcu
światła przygasły, muzyka zaczęła się
zmysłowo sączyć z głośników, panowie
(panie chyba też) wstrzymali oddech i…
„A teraz czas na przedstawienie naszych
sponsorów, bez których dzisiejsza gala nie
mogłaby się odbyć!”. Zapadłem się w fotel,
rozpaczliwie udając, że właśnie coś mi wypadło na podłogę. W duchu modliłem się,
żeby nie napotkać czyjegoś wzroku i nie
dać okazji do zwymyślania „SPONSORA”

fot. ADMIS

za przerywanie pokazu. Myślałem, że mnie
ludzie rozniosą… Szczęściem Subaru
ma na tyle silną i pozytywną konotację, że tym razem mnie oszczędzono,
ale miałem świadomość, że przeciąganie
struny nie leży w moim interesie…
Kolejnym pokazem był pokaz bielizny. Robiłem, co w mojej mocy, żeby
ukryć ślinotok oraz z miną „One nie
robią na mnie wrażenia” (to na użytek
żony) przyglądałem się kolejnym okazom rodu Ewy. A było na co popatrzeć!
Warto wspomnieć, że wbrew panującym obecnie trendom ubiór dziewczyn
nie był wulgarny, a dyskretny i bardzo
zmysłowy. Przyznaję, że byłem pod
dużym wrażeniem, a na koniec pokazu
nawet nie starałem się tego ukryć.
Standardowo w przerwie usłyszeliśmy o wsparciu finansowym udzielonym
przez Sponsorów oraz obejrzeliśmy
film promujący wyżej wymienionych.
Tym razem, pewnie za sprawą pozytywnych emocji krążących w powietrzu, obyło się bez znaczących syknięć,
prychnięć czy spojrzeń bazyliszka.
Kolejnym etapem było głosowanie.
Zabrano nas, jurorów znaczy się, do atelier teatru i w atmosferze skupienia

Za przyczyną podobną jak w przypisie pierwszym podaję tłumaczenie: „melanż” jest
powszechnie stosowanym (obecnie) określeniem „przedniej bibki”, „czadowej imprezki” tudzież
„morowej zabawy”
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rozpocząłem przegląd wspomnień
i obrazów zarejestrowanych w trakcie
pokazu. I prawie mi wszystko wyszło,
gdy weszła, ustępująca już, Miss Podlasia 2012… No i wszystko diabli wzięli… O koncentracji już nie było mowy,
a wszystko, co chciałem sobie zapamiętać,
uleciało jak bańka mydlana. Dostałem
kwestionariusz i bodajże go nawet wypełniłem i wyszedłem na zewnątrz. Chwilę zajęło, zanim poskładałem myśli do kupy
i korzystając z przerwy, poszedłem obejrzeć
naszą ekspozycję. Znaczy – tak sam siebie
przekonywałem, ale istotnym elementem
prezentacji BRZ-etki była Agnieszka,
hostessa zaproszona do współpracy w tym
dniu. Przysięgam, że bez specjalnych kompleksów mogłaby startować w wyborach.
Skontrolowałem stan ekspozycji
i uspokojony wróciłem na widownię.
Tym razem dziewczyny prezentowały
suknie ślubne. Aż szkoda było patrzeć na
taki potencjał, który miałby zakończyć
się małżeństwem… Na szczęście to była
tylko symulacja i na końcową prezentację wybrano stroje mniej stresujące
mężczyzn. Rozpoczęła się gala finałowa.
Wszystkie dziewczyny weszły na scenę
i był to widok imponujący. Były przemówienia, były prezentacje sponsorów
(ludzie już do nich tak przywykli, że nawet
nie wzbudziło to niczyjego zdziwienia),

fot. ADMIS

a na koniec odczytanie nazwisk finalistek.
Poznaliśmy najpiękniejszą Podlasiankę
– Sylwię Białodzińską, 23-latkę z Augustowa. Dziewczyna wysoka, smukła,
trzymająca się prosto (co nie jest, niestety,
standardem), a do tego zachowująca się
bardzo naturalnie i kobieco. „Taaaak, to
był dobry wybór” – pogratulowałem
sobie w duchu i wszedłem na scenę.
Wejść musiałem, bo wręczałem
nagrodę (gwoli ścisłości – to kluczyki do
tej nagrody, bo wręczenie samego skutera
do rąk własnych Miss uznałem za mało
efektowne). Skuterem na scenę wjechała Kasia i z uśmiechem godnym jednej
z finalistek postawiła Rometa przede
mną. Miałem ułożoną całą przemowę,
że jest nam bardzo miło, że jesteśmy
zaszczyceni i że to Miss jest ozdobą naszej
nagrody. Prawie mi wyszło. Prawie.
Zachowanie przez faceta pełnej koncentracji w bliskiej obecności kilkunastu
najpiękniejszych dziewczyn z regionu
jest arcytrudne, o ile w ogóle możliwe.
Z mojej kwiecistej tyrady ostało się
jedynie „Eeee… proszę, to dla Ciebie…”.
Na szczęście na fotografiach nie widać,
jak się jąkam, więc wyszło fajnie i wyglądam, jakbym był bardzo pewny siebie.
Jakby tę imprezę podsumować,
wyszłoby, że Subaru BRZ ładnie komponuje się akurat z wyborami Miss

Polonia. Dlaczego? To proste: po pierwsze
auto jest nietuzinkowe i podobnie jest
z kandydatkami na Miss. Jedno i drugie
sprawia, że przeciętnemu facetowi głowę
wykręca w kierunku obiektu. Jedno i drugie dobrze się prowadzi (przynajmniej
według zapewnień), jest w zasadzie
tylko jeden dysonans…. BRZ jest bardzo
nisko zawieszona, a tego z całą pewnością nie da się powiedzieć o Miss.
A potem było after party…. Do domu
wróciłem z rozbieganym wzrokiem
i początkami kręczu karku. Niby zwykła
dyskoteka, ale nasycenie ślicznych dziewczyn na metr kwadratowy przekraczało
granice percepcji normalnego mężczyzny.
Wyszedłem lekko zdezorientowany i z szumem w głowie, i to nie tylko z powodu
pochłoniętego alkoholu. Po kilku dniach
mieliśmy bardzo miłą wizytę w salonie.
Przyjechała do nas Miss Podlasia na sesję
fotograficzną. Tym razem mniej więcej wiedziałem, czego się spodziewać, więc udało
mi się opanować jąkanie i drżenie rąk. Ba,
nawet pogadaliśmy sobie z Sylwią i okazało
się, że stereotyp głupiutkiej ślicznotki nie
ma zastosowania akurat w jej przypadku.
Bardzo było miło, bardzo sympatycznie
i z pewnością będę miał co wspominać!
A jak znam siebie, to za lat 30 będę wszystkim opowiadał, że one wszystkie to dla
mnie tam przyszły, a ja wybierałem…
facebook.pl/MagazynPlejady
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S13MFOR13
Kubek FORESTER
Cena: 33 zł
Czarny, matowy kubek ceramiczny z sylwetką
nowego Forestera.

S13LW
Portfel skórzany SUBARU
Cena: 127 zł
Elegancki portfel z wytłoczonym logo SUBARU,
wykonany z najwyższej jakości
wyselekcjonowanej skóry naturalnej w kolorze
czarnym. Połączenie wyjątkowego stylu
z funkcjonalnością. Posiada przegródki na karty
kredytowe, transparentne miejsce na dowód
rejestracyjny, dwie przegródki na banknoty, itp.
Wymiary: 12,5 cm × 10 cm × 2 cm

S13OPASKA
Opaska odblaskowa SUBARU
Cena: 10 zł
Bądź widoczny podczas pieszych wędrówek lub biegania,
jazdy na rowerze czy też rolkach. Praktyczna opaska
odblaskowa zwiększy twoje bezpieczeństwo po zmroku.
Dzięki swoim właściwościom idealnie dopasowuje się
zarówno do ręki lub nogi, ale także do ramy roweru.
Bardzo łatwa w zastosowaniu, a jednocześnie idealnie
trzyma się na swoim miejscu.
Wymiary: długość 30 cm, szerokość 3 cm

S13TBRZ
T-shirt biały SUBARU BRZ
Cena: 78 zł
Biała koszulka z krótkim rękawem wykonana
w 100% z wysokogatunkowej bawełny,
z wizerunkiem Subaru BRZ na klatce
piersiowej, wyhaftowanym białą nitką logo
SUBARU na karku oraz napisem BRZ na
prawym rękawku. Już teraz możesz stać się
posiadaczem tego wyjątkowego modelu.
Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

S13TFOR
T-shirt biały SUBARU FORESTER
Cena: 78 zł
Biała koszulka z krótkim rękawem wykonana
w 100% z wysokogatunkowej bawełny,
z wizerunkiem Subaru FORESTER na klatce
piersiowej, wyhaftowanym białą nitką logo
SUBARU na karku oraz napisem FORESTER
na prawym rękawku.
Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

S13TSM
T-shirt biały SUBARU
Wykonana z bawełny o wysokiej gramaturze
(210 g/m2) koszulka z krótkim rękawem
z dużym napisem SUBARU na klatce
piersiowej oraz wyhaftowanym białym logo
SUBARU na karku.
Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL

S13FLM
Polar męski czarny SUBARU
Wygodny, ciepły polar z zapinanymi kieszeniami na bokach.
Haftowane białe logo SUBARU na piersi oraz karku.
Gramatura: 260 g/m2.
Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Zapraszamy na stronę
Sklepu Internetowego Subaru Import
Polska oraz na nasz profil na Facebooku.
www.sklep.subaru.pl

facebook.pl/Sklep.Subaru
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S13PARKER
Pióro wieczne Parker SUBARU
Cena: 110 zł
Pióro wieczne SUBARU to połączenie elegancji i funkcjonalności.
Wykonane z mosiądzu polakierowanego na czarno z wygrawerowanym
logo SUBARU pióro wieczne z chromowanym wykończeniem.
Wyposażone w stalówkę ze stali nierdzewnej w rozmiarze M (medium).
W zestawie nabój z atramentem w kolorze niebieskim.
Długość zamkniętego pióra: 14 cm, długość bez skuwki: 11,7 cm

S13PATROL
Czapka patrolówka FORESTER
Cena: 38 zł
Czarna czapka typu „patrolówka” z transparentnym
haftem FORESTER. Średnica regulowana za pomocą
metalowej sprzączki.

65

sklepik

S13MFOR13
Kubek FORESTER
Cena: 33 zł
Czarny, matowy kubek ceramiczny z sylwetką
nowego Forestera.

S13LW
Portfel skórzany SUBARU
Cena: 127 zł
Elegancki portfel z wytłoczonym logo SUBARU,
wykonany z najwyższej jakości
wyselekcjonowanej skóry naturalnej w kolorze
czarnym. Połączenie wyjątkowego stylu
z funkcjonalnością. Posiada przegródki na karty
kredytowe, transparentne miejsce na dowód
rejestracyjny, dwie przegródki na banknoty, itp.
Wymiary: 12,5 cm × 10 cm × 2 cm

S13OPASKA
Opaska odblaskowa SUBARU
Cena: 10 zł
Bądź widoczny podczas pieszych wędrówek lub biegania,
jazdy na rowerze czy też rolkach. Praktyczna opaska
odblaskowa zwiększy twoje bezpieczeństwo po zmroku.
Dzięki swoim właściwościom idealnie dopasowuje się
zarówno do ręki lub nogi, ale także do ramy roweru.
Bardzo łatwa w zastosowaniu, a jednocześnie idealnie
trzyma się na swoim miejscu.
Wymiary: długość 30 cm, szerokość 3 cm

S13TBRZ
T-shirt biały SUBARU BRZ
Cena: 78 zł
Biała koszulka z krótkim rękawem wykonana
w 100% z wysokogatunkowej bawełny,
z wizerunkiem Subaru BRZ na klatce
piersiowej, wyhaftowanym białą nitką logo
SUBARU na karku oraz napisem BRZ na
prawym rękawku. Już teraz możesz stać się
posiadaczem tego wyjątkowego modelu.
Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

S13TFOR
T-shirt biały SUBARU FORESTER
Cena: 78 zł
Biała koszulka z krótkim rękawem wykonana
w 100% z wysokogatunkowej bawełny,
z wizerunkiem Subaru FORESTER na klatce
piersiowej, wyhaftowanym białą nitką logo
SUBARU na karku oraz napisem FORESTER
na prawym rękawku.
Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

S13TSM
T-shirt biały SUBARU
Wykonana z bawełny o wysokiej gramaturze
(210 g/m2) koszulka z krótkim rękawem
z dużym napisem SUBARU na klatce
piersiowej oraz wyhaftowanym białym logo
SUBARU na karku.
Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL

S13FLM
Polar męski czarny SUBARU
Wygodny, ciepły polar z zapinanymi kieszeniami na bokach.
Haftowane białe logo SUBARU na piersi oraz karku.
Gramatura: 260 g/m2.
Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Zapraszamy na stronę
Sklepu Internetowego Subaru Import
Polska oraz na nasz profil na Facebooku.
www.sklep.subaru.pl

facebook.pl/Sklep.Subaru

64

S13PARKER
Pióro wieczne Parker SUBARU
Cena: 110 zł
Pióro wieczne SUBARU to połączenie elegancji i funkcjonalności.
Wykonane z mosiądzu polakierowanego na czarno z wygrawerowanym
logo SUBARU pióro wieczne z chromowanym wykończeniem.
Wyposażone w stalówkę ze stali nierdzewnej w rozmiarze M (medium).
W zestawie nabój z atramentem w kolorze niebieskim.
Długość zamkniętego pióra: 14 cm, długość bez skuwki: 11,7 cm

S13PATROL
Czapka patrolówka FORESTER
Cena: 38 zł
Czarna czapka typu „patrolówka” z transparentnym
haftem FORESTER. Średnica regulowana za pomocą
metalowej sprzączki.

65

PISZĄ O NAS

pod zderzakami i na progach sprawiają,
że Outbackiem można wyjechać na bezdroża. W tej wersji nie ma wprawdzie centralnego dyferencjału i reduktora – za rozdział
momentu między osiami odpowiada
sprzęgło wielopłytkowe – ale na piachu,
błocie czy szutrach Subaru zachowuje się
swobodnie. Podobnie jest na zwykłych
drogach, gdzie zapewnia komfort pięcioosobowej rodzinie. Jest uniwersalny jak SUV,
ale znacznie lepiej od niego się prowadzi.

nr 07/2013

„Wirtualna pomoc”
(Outback 2.0D)
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Możliwości terenowe

Outback nie ma ani reduktora, ani centralnego dyferencjału. Nie przeszkadza mu
to jednak w swobodnym pokonywaniu szutrowych tras czy leśnych duktów. Zaletą jest
też duży, 200-milimetrowy prześwit. (…)
Podsumowanie

Outback ma wszystko co potrzeba,
by jazda nim sprawiała dużo przyjemności na każdej drodze. Dość mocny
diesel, sprytna skrzynia biegów i napęd 4x4 tworzą zgrany zespół. (…)

Top Gear

(…) Połączenie diesla z bezstopniowym
automatem w przypadku Outbacka okazuje
się zaskakująco przyjemnym rozwiązaniem.
Wielokrotnie narzekaliśmy na działanie
skrzyń bezstopniowych, które przez zmuszanie silnika do utrzymywania wysokich
obrotów podczas przyspieszania skutecznie
zniechęcały do dynamicznej jazdy. (…)
Subaru najwyraźniej wyciągnęło właściwe wnioski i tak dopasowało oprogramowanie skrzyni, że teraz jej praca przypomina
bardziej tradycyjny automat z siedmioma
(w tym przypadku wirtualnymi) przełożeniami. W momencie głębszego wciśnięcia
pedału gazu można odnieść wrażenie
redukcji biegu – daje się nawet odczuć
delikatne szarpnięcie, a auto wyraźnie
nabiera wigoru. Przyspiesza płynnie i dzięki
symulowanej zmianie przełożeń dźwięk
silnika nie jest uciążliwy. Co ciekawe do
redukcji biegu dochodzi także podczas
jazdy pod górę i zjazdu ze wzniesienia.
W tym ostatnim przypadku pozwala to na
hamowanie silnikiem. Lineartronic oferuje
także tryb manualny, w którym przełożenia można szybko zmieniać łopatkami
przy kierownicy, choć trzeba przyznać,
że działanie automatu jest na tyle dobre,
że ręcznym operowaniem biegami nie
trzeba sobie zawracać głowy. Wysokoprężny bokser dostarcza 350 Nm momentu
obrotowego w zakresie 1600–2400 obr./min,
co sprawia, że Outback jest elastyczny i chętnie nabiera prędkości. (…)
Wysoki moment obrotowy, stały
napęd na cztery koła, stosunkowo duży
200-milimetrowy prześwit oraz osłony

a wirtualne przełożenia są zmieniane jak
w tradycyjnych automatach. Można je także
przełączać łopatkami przy kierownicy.

www.moto.onet.pl
(2013-06-12)

„Subaru Outback Boxer
Diesel Lineartronic”
(Outback)

Połączenie 150-konnego diesla z bezstopniową skrzynią i napędem na obie
osie dało zaskakująco dobry efekt. (…)
Nadwozie/wnętrze

W roku modelowym 2013 Outback
przeszedł delikatny face lifting. W nadwoziu zmieniono m.in. atrapę, zderzak
przedni ze światłami przeciwmgłowymi, a we wnętrzu detale wykończenia
i kolorystykę tapicerek. W ramach opcji
pojawił się również nowy system multimedialny z nawigacją. Urody nie oceniamy, za to ilość miejsca dla pięciorga
pasażerów i ich bagażu jest wzorowa.
Dobra jest także jakość wykończenia.
Jazda na szosie

Charakterystyczne zawieszenie zapewnia dobry komfort jazdy, i choć auto nieco
wychyla się na szybko pokonywanych
zakrętach, nie ma problemów z jego opanowaniem. Odpowiednie oprogramowanie
bezstopniowego automatu Lineartronic
sprawia, że podczas dynamicznej jazdy silnik nie utrzymuje stale wysokich obrotów,

www.exoticcars.pl
(2013-10-06)

„Subaru Forester 2.0 XT Comfort
– test”
(Forester 2.0XT)
Tło

Większy, lepszy, bardziej dopracowany.
Czy Forester czwartej generacji to nadal
auto, jakie znamy, czy już typowy, masowy
przedstawiciel segmentu modnych SUV-ów?
Ważny zwrot w historii tego auta nastąpił
w 2008 roku wraz z premierą modelu trzeciej
generacji. Dłuższe i, co istotniejsze, wyższe
nadwozie, przestronniejsze wnętrze i bardziej
cywilizowana kabina oraz po raz pierwszy
w historii – silnik Diesla: Forester nie chciał
już być radykalnym niszowcem, ale stać się
pełnoprawnym graczem na rynku. (…)
Ciało

Podobnie jak było to w momencie zmiany z pierwszej generacji na drugą, tak i teraz
Forester w czwartej odsłonie wygląda bardziej na lifting poprzednika, niż kompletnie
nowy model. Nie dajmy się jednak zwieść

pozorom: to zupełnie nowe auto, w którym
ewolucja wyglądu ma służyć jedynie ugruntowaniu jego wizerunku na rynku. W porównaniu ze starym Foresterem, istotną
liczbą jest 35 – o tyle mm zwiększyła się długość auta (teraz 4595 mm) i jego wysokość
(do 1795 mm). Z racji dzielenia płyty podłogowej z nowym XV, rozstaw osi stał się hojniejszy o 25 mm (aktualnie 2640 mm), a na
szerokość „Leśnik” zajmuje teraz o 15 mm
więcej miejsca (dokładnie 1735 mm).
Co równie istotne, ale zauważalne
dopiero w momencie postawienia obok
sobie obydwu ostatnich generacji, zmieniły
się także proporcje górnej części nadwozia:
słupki A zaczynają się o 200 mm wcześniej,
a dach znacznie szybciej zaczyna opadać.
Kreuje to mniej pudełkowaty, a bardziej
dynamiczny odbiór auta, kierując go
w stronę podobnie kreślonych konkurentów. Wraz z tymi zmianami udało się też
powiększyć powierzchnię szyb, co pozytywnie wpływa nie tylko na doświetlenie
wnętrza, ale przede wszystkim poprawia
widoczność i wrażenie przestronności.
Całość została także z większą pieczołowitością nakreślona, pojawiło się wiele
dobrych detali, których brakowało poprzednikowi. Przód stał się zdecydowanie bardziej
charakterny i masywny, z wyrazistym
grillem i kloszami świateł. Wersja 2.0XT ma
dodatkowo agresywniejszy przedni zderzak
– z pionowymi imitacjami chwytów powietrza i lepiej zaakcentowaną centralną sekcją.
(…) Hojniejszy rozstaw osi oznacza
więcej miejsca na nogi – szczególnie
z tyłu, o 23 mm. Przemodelowano
także podłogę samą w sobie, gospodarując dodatkową przestrzeń na stopy.
Powiększył się także bagażnik przy
komplecie pasażerów – z 450 do 505 l.
Dusza

Forester 2.0XT ma na swoich miejscach
dwa bardzo ważne składniki: mocny,
turbodoładowany silnik oraz świetny,
mechaniczny napęd na obie osie.
(…) Subaru naprawdę dobrze opanowało konstruowanie skrzyń bezstopniowych
i ta w Foresterze jest zdecydowanie jedną
z najlepszych na rynku. Bardzo sprawnie
reaguje na stopień wdepnięcia pedału gazu ustawiający igłę obrotomierza
na optymalnych obrotach. (…)

Japończycy wyposażyli Forestera w układ
SI-Drive, znany np. z Imprezy STI i pozwalający kierowcy wybierać spośród trzech
trybów pracy – Intelligent, Sport i Sport
Sharp, wpływających na pracę napędu,
czułość przepustnicy, stopień wspomagania
układu kierowniczego oraz działanie
skrzyni biegów. I nie da się ukryć, że właśnie
możliwość szerokiej kontroli nad tą ostatnią
daje największą frajdę.
Intelligent jest najlepszy do miasta i na
spokojną trasę. Skrzynia utrzymuje silnik
na możliwie najniższych obrotach, gwarantując rozsądne spalanie (…). Sport za
to podbija trochę wyżej obroty silnika,
na jakich normalnie pracuje, dając tym
samym większy zapas mocy, który jest
szybciej dostępny – tutaj także plusem jest
bardziej wyczulony pedał gazu. Sport Sharp
za to zmienia kompletnie sposób pracy
skrzyni – zamiast bezstopniowej, staje się
ona automatem z ośmioma zaprogramowanymi przełożeniami. Teraz wszystko
działa jeszcze szybciej – igła obrotomierza
wędruje non stop jak szalona przez cały
cyferblat obrotomierza (...). Pedał gazu staje
się bardzo czuły, a stopień wspomagania
układu kierowniczego – mocno osłabiony.
Współżycie

O tym, że każdy kolejny Forester stawał
się jeszcze bardziej SUV-opodobny, można
poznać nie tylko po wyglądzie nadwozia,
ale również po pozycji za kierownicą. (…)
Subaru, a przede wszystkim Forestery,
to także bardzo skuteczne auta terenowe.
Najnowszy model otrzymał do pomocy
układ napędowy X-Mode, potrafiący
rozdzielać moc nie tylko pomiędzy osie,
ale także i poszczególne koła. Dodatkowo,
do zabaw w terenie bardzo pomocny okaże
się układ wspomagający zjazd HDC (Hill
Descent Control). Pracę tego wszystkiego można obserwować na wyświetlaczu
na szczycie konsoli środkowej. (…)
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Werdykt

Forester po raz kolejny stał się
bardziej dopracowanym, dojrzalszym
autem. Jest przestronny i przyjazny
rodzinie, a w wersji 2.0XT okazuje się
być naprawdę sprawnym środkiem
transportu: komfortowym i z odpowiednim zapasem mocy. (…)

facebook.pl/MagazynPlejady

facebook.pl/MagazynPlejady
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bardziej tradycyjny automat z siedmioma
(w tym przypadku wirtualnymi) przełożeniami. W momencie głębszego wciśnięcia
pedału gazu można odnieść wrażenie
redukcji biegu – daje się nawet odczuć
delikatne szarpnięcie, a auto wyraźnie
nabiera wigoru. Przyspiesza płynnie i dzięki
symulowanej zmianie przełożeń dźwięk
silnika nie jest uciążliwy. Co ciekawe do
redukcji biegu dochodzi także podczas
jazdy pod górę i zjazdu ze wzniesienia.
W tym ostatnim przypadku pozwala to na
hamowanie silnikiem. Lineartronic oferuje
także tryb manualny, w którym przełożenia można szybko zmieniać łopatkami
przy kierownicy, choć trzeba przyznać,
że działanie automatu jest na tyle dobre,
że ręcznym operowaniem biegami nie
trzeba sobie zawracać głowy. Wysokoprężny bokser dostarcza 350 Nm momentu
obrotowego w zakresie 1600–2400 obr./min,
co sprawia, że Outback jest elastyczny i chętnie nabiera prędkości. (…)
Wysoki moment obrotowy, stały
napęd na cztery koła, stosunkowo duży
200-milimetrowy prześwit oraz osłony

a wirtualne przełożenia są zmieniane jak
w tradycyjnych automatach. Można je także
przełączać łopatkami przy kierownicy.

www.moto.onet.pl
(2013-06-12)

„Subaru Outback Boxer
Diesel Lineartronic”
(Outback)

Połączenie 150-konnego diesla z bezstopniową skrzynią i napędem na obie
osie dało zaskakująco dobry efekt. (…)
Nadwozie/wnętrze

W roku modelowym 2013 Outback
przeszedł delikatny face lifting. W nadwoziu zmieniono m.in. atrapę, zderzak
przedni ze światłami przeciwmgłowymi, a we wnętrzu detale wykończenia
i kolorystykę tapicerek. W ramach opcji
pojawił się również nowy system multimedialny z nawigacją. Urody nie oceniamy, za to ilość miejsca dla pięciorga
pasażerów i ich bagażu jest wzorowa.
Dobra jest także jakość wykończenia.
Jazda na szosie

Charakterystyczne zawieszenie zapewnia dobry komfort jazdy, i choć auto nieco
wychyla się na szybko pokonywanych
zakrętach, nie ma problemów z jego opanowaniem. Odpowiednie oprogramowanie
bezstopniowego automatu Lineartronic
sprawia, że podczas dynamicznej jazdy silnik nie utrzymuje stale wysokich obrotów,

www.exoticcars.pl
(2013-10-06)

„Subaru Forester 2.0 XT Comfort
– test”
(Forester 2.0XT)
Tło

Większy, lepszy, bardziej dopracowany.
Czy Forester czwartej generacji to nadal
auto, jakie znamy, czy już typowy, masowy
przedstawiciel segmentu modnych SUV-ów?
Ważny zwrot w historii tego auta nastąpił
w 2008 roku wraz z premierą modelu trzeciej
generacji. Dłuższe i, co istotniejsze, wyższe
nadwozie, przestronniejsze wnętrze i bardziej
cywilizowana kabina oraz po raz pierwszy
w historii – silnik Diesla: Forester nie chciał
już być radykalnym niszowcem, ale stać się
pełnoprawnym graczem na rynku. (…)
Ciało

Podobnie jak było to w momencie zmiany z pierwszej generacji na drugą, tak i teraz
Forester w czwartej odsłonie wygląda bardziej na lifting poprzednika, niż kompletnie
nowy model. Nie dajmy się jednak zwieść

pozorom: to zupełnie nowe auto, w którym
ewolucja wyglądu ma służyć jedynie ugruntowaniu jego wizerunku na rynku. W porównaniu ze starym Foresterem, istotną
liczbą jest 35 – o tyle mm zwiększyła się długość auta (teraz 4595 mm) i jego wysokość
(do 1795 mm). Z racji dzielenia płyty podłogowej z nowym XV, rozstaw osi stał się hojniejszy o 25 mm (aktualnie 2640 mm), a na
szerokość „Leśnik” zajmuje teraz o 15 mm
więcej miejsca (dokładnie 1735 mm).
Co równie istotne, ale zauważalne
dopiero w momencie postawienia obok
sobie obydwu ostatnich generacji, zmieniły
się także proporcje górnej części nadwozia:
słupki A zaczynają się o 200 mm wcześniej,
a dach znacznie szybciej zaczyna opadać.
Kreuje to mniej pudełkowaty, a bardziej
dynamiczny odbiór auta, kierując go
w stronę podobnie kreślonych konkurentów. Wraz z tymi zmianami udało się też
powiększyć powierzchnię szyb, co pozytywnie wpływa nie tylko na doświetlenie
wnętrza, ale przede wszystkim poprawia
widoczność i wrażenie przestronności.
Całość została także z większą pieczołowitością nakreślona, pojawiło się wiele
dobrych detali, których brakowało poprzednikowi. Przód stał się zdecydowanie bardziej
charakterny i masywny, z wyrazistym
grillem i kloszami świateł. Wersja 2.0XT ma
dodatkowo agresywniejszy przedni zderzak
– z pionowymi imitacjami chwytów powietrza i lepiej zaakcentowaną centralną sekcją.
(…) Hojniejszy rozstaw osi oznacza
więcej miejsca na nogi – szczególnie
z tyłu, o 23 mm. Przemodelowano
także podłogę samą w sobie, gospodarując dodatkową przestrzeń na stopy.
Powiększył się także bagażnik przy
komplecie pasażerów – z 450 do 505 l.
Dusza

Forester 2.0XT ma na swoich miejscach
dwa bardzo ważne składniki: mocny,
turbodoładowany silnik oraz świetny,
mechaniczny napęd na obie osie.
(…) Subaru naprawdę dobrze opanowało konstruowanie skrzyń bezstopniowych
i ta w Foresterze jest zdecydowanie jedną
z najlepszych na rynku. Bardzo sprawnie
reaguje na stopień wdepnięcia pedału gazu ustawiający igłę obrotomierza
na optymalnych obrotach. (…)

Japończycy wyposażyli Forestera w układ
SI-Drive, znany np. z Imprezy STI i pozwalający kierowcy wybierać spośród trzech
trybów pracy – Intelligent, Sport i Sport
Sharp, wpływających na pracę napędu,
czułość przepustnicy, stopień wspomagania
układu kierowniczego oraz działanie
skrzyni biegów. I nie da się ukryć, że właśnie
możliwość szerokiej kontroli nad tą ostatnią
daje największą frajdę.
Intelligent jest najlepszy do miasta i na
spokojną trasę. Skrzynia utrzymuje silnik
na możliwie najniższych obrotach, gwarantując rozsądne spalanie (…). Sport za
to podbija trochę wyżej obroty silnika,
na jakich normalnie pracuje, dając tym
samym większy zapas mocy, który jest
szybciej dostępny – tutaj także plusem jest
bardziej wyczulony pedał gazu. Sport Sharp
za to zmienia kompletnie sposób pracy
skrzyni – zamiast bezstopniowej, staje się
ona automatem z ośmioma zaprogramowanymi przełożeniami. Teraz wszystko
działa jeszcze szybciej – igła obrotomierza
wędruje non stop jak szalona przez cały
cyferblat obrotomierza (...). Pedał gazu staje
się bardzo czuły, a stopień wspomagania
układu kierowniczego – mocno osłabiony.
Współżycie

O tym, że każdy kolejny Forester stawał
się jeszcze bardziej SUV-opodobny, można
poznać nie tylko po wyglądzie nadwozia,
ale również po pozycji za kierownicą. (…)
Subaru, a przede wszystkim Forestery,
to także bardzo skuteczne auta terenowe.
Najnowszy model otrzymał do pomocy
układ napędowy X-Mode, potrafiący
rozdzielać moc nie tylko pomiędzy osie,
ale także i poszczególne koła. Dodatkowo,
do zabaw w terenie bardzo pomocny okaże
się układ wspomagający zjazd HDC (Hill
Descent Control). Pracę tego wszystkiego można obserwować na wyświetlaczu
na szczycie konsoli środkowej. (…)
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Werdykt

Forester po raz kolejny stał się
bardziej dopracowanym, dojrzalszym
autem. Jest przestronny i przyjazny
rodzinie, a w wersji 2.0XT okazuje się
być naprawdę sprawnym środkiem
transportu: komfortowym i z odpowiednim zapasem mocy. (…)
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Xperia™ Tablet Z
odkryj wszystkie atuty Sony
w tablecie
W liczącej zaledwie 6,9 mm grubości,
zachwycającej gładkimi powierzchniami
obudowie Xperia™ Tablet Z, Sony zamknęło
swoje doświadczenia w dziedzinie multimediów. Tak szczelnie, że możesz z niego
korzystać nawet w wannie lub w kuchni,
bo ani woda, ani kurz nie zepsują Ci frajdy.

BE MOVED

Sony, make.believe i Walkman są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. Xperia jest znakiem towarowym
lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Mobile Communications AB. © Sony Mobile Communications, 2013
*Zdjęcie i treść jedynie do celów ilustracyjnych.

