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To zadziwiające skądinąd 
słowo (jak by nie było słowo 
roku 2016) w coraz więk-

szym stopniu kształtuje życie społeczne 
nowoczesnych demokracji. Słowo – 
moim zdaniem – zadziwiające, gdyż tak 
naprawdę post-prawda nie jest niczym 
innym aniżeli znane już sprzed czasów 
szkoły podstawowej… kłamstwo.

O ile jednak kłamstwo obarczone jest 
czysto pejoratywnym ładunkiem emocjo-
nalnym, pod etykietą post-prawdy żyje 
sobie dobrze i znalazło drogę tak do salo-
nów politycznych, jak i codziennego życia 
obywateli. Różnica polega na tym, że pu-
blikowanie post-prawdy zostało publicz-
nie zaakceptowane, nie wpływa negatyw-
nie na wizerunek osoby takie post-prawdy 
rozpowszechniającej. Przynajmniej tak 
długo, jak długo nasze ogólne poglądy 
na życie, czy na politykę w szczególności, 
są zgodne z poglądami takiej osoby. Inny-
mi słowy post-prawda to po prostu kłam-
stwo w garniturze. A pod garniturem… 
nagiej prawdy nie widać. Nie dość, że nie 
widać, to nawet nie chcemy jej widzieć.

Nazwijmy więc rzeczy po imieniu: je-
steśmy zalewani tak ogromnym potokiem 
kłamstw, że nawet gdyby ktoś pokusił 
się o szukanie prawdy, to jej znalezienie 
sprawia coraz więcej trudności. Tworzony 
jest zakłamany świat, zakłamana rze-
czywistość, w której nagie fakty, rzetelne 
analizy, badania naukowe przestają mieć 
istotne znaczenie. Problem pojawia się do-
piero wtedy, gdy ta zakłamana rzeczywi-
stość zaczyna kształtować relacje społeczne 
i polityczne. Te prawdziwe. Te, które final-
nie decydują o tym, jak naprawdę żyjemy.

Jednym z pierwszych autorów, 
który zdefiniował pojęcie post-praw-
dy, był Steve Tesich. Na zakończenie 
swego eseju na ten temat napisał:

„Nagle stajemy się prototypami ludzi, 
o jakich totalitarne monstra dotychczas 
mogły tylko marzyć. Do tej pory dyktatorzy 

musieli włożyć sporo pracy w to, by ukryć 
prawdę. My, przez nasze działania, poka-
zujemy, że nie jest to już dłużej koniecz-
ne. Uzyskaliśmy zdolności pozwalające 
odebrać prawdzie jakiekolwiek znaczenie. 
(…) jako wolni ludzie, zdecydowaliśmy 
się żyć w świecie «post-prawdy»”.

Obserwując poziom „dyskusji” 
zwykłych internautów w mediach 
społecznościowych, czy też przemó-
wień polityków, ale – niestety – także 
artykułów w klasycznych mediach, 
nasuwa się smutny wniosek, że niestety 
p. Tesich mógł mieć rację. Zbyt chętnie, 
bez jakiejkolwiek refleksji, „podajemy 
dalej” zwykłe kłamstwa tylko dlatego, 
że są zgodne z naszymi poglądami. 
Bez sprawdzania wierzymy we wszelkie 
świństwa, jeżeli tylko dotyczą naszych 
„wrogów”. Nieważne, czy chodzi o „tam-
tych” polityków, czy o ludzi, których 
sami znamy, ale nie darzymy sympatią. 
W takich przypadkach także notoryczni 
kłamcy nagle stają się w naszych oczach 
rzecznikami obiektywnej prawdy.

Kto wie, być może wzorem niektó-
rych państw zachodnich pojawią się 
portale internetowe, które zajmą się 
właśnie tym tematem: odkrywaniem 
kłamstw i ich piętnowaniem. A do-
póki tej pomocy brak, patrzmy tym 
bardziej krytycznie na zasypujące nas 
informacje. W ich ocenie nie kierujmy 
się emocjami, lecz używajmy jedynego 
w swoim rodzaju daru natury: rozumu.

Bo w innym wypadku kiedyś 
dojdzie do tragedii. Najpóźniej wów-
czas, gdy okaże się, że wjeżdżając 
na skrzyżowanie, daliśmy się okła-
mać… sygnalizacji świetlnej.

Życzę Państwu – i sobie też – 
aby udawało nam się rozpoznawać 
kłamstwa, a emocje pozostawiać 
w sferze doznań pozytywnych.

Witold Rogalski
Dyrektor  Subaru Import Polska

NA POCZĄTEK

Post-prawda
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1 grudnia Fuji Heavy Industries poinfor-
mowało o kolejnych sukcesach  Subaru 
w ostatniej edycji badań w ramach 

Japońskiego Programu Oceny Nowych Sa-
mochodów (JNCAP). Najnowsza Impreza, 
Legacy, Outback, Forester, Levorg oraz 
WRX S4 (specyfikacje japońskie) bez trudu 
poradziły sobie z nowym, rozszerzonym 

zestawem testów przygotowanych na rok 
podatkowy 2016, zdobywając najwyższe 
obecnie odznaczenie – tytuł Advanced Sa-
fety Vehicle z dwoma plusami (ASV++).

Badania JNCAP mające na celu ocenę 
skuteczności systemów bezpieczeństwa 
prewencyjnego samochodów standardowo 
obejmowały weryfikację autonomicznego 

systemu hamowania awaryjnego (AEBS), kiedy 
„celem” był inny pojazd oraz systemu mającego 
na celu zwiększenie bezpieczeństwa jazdy 
przez ostrzeganie przed niezamierzonym 
zjechaniem z własnego pasa ruchu (LDWS). 
Podobnie jak miało to miejsce w poprzedniej 
edycji testów, ocenie poddana została również 
widoczność z tyłu pojazdu. Jurorzy przyjrzeli 

się zatem uważnie obrazowi, jaki przeka-
zywany jest kierowcy z kamery cofania.

Nowością wartą drugiego plusa w tytule było 
natomiast badanie, w którym oceniano działanie 
systemu ostrzegania i hamowania awaryjnego 
w momencie, gdy samochód poruszający się 
z prędkością 10–60 km/h zbliżał się do manekina 
(udającego pieszego przechodzącego przez jezd-
nię). Wszystkie testowane modele  Subaru wypo-
sażone w system EyeSight przeszły również i ten 

komplet testów bez najmniejszych zastrzeżeń. 
To przesądziło o nadaniu im tytułu ASV++.

Warto odnotować, że od momentu wdroże-
nia przez JNCAP testu obejmującego systemy 
bezpieczeństwa prewencyjnego (w roku po-
datkowym 2014) wszystkie testowane przez 
agencję modele  Subaru wyposażone w EyeSight 
zdobywały zawsze najlepsze możliwe oceny.

Badania JNCAP po raz kolejny zorganizowa-
ne zostały przez japońskie Ministerstwo 

Gruntów, Infrastruktury, Transportu i Tury-
styki oraz Państwową Agencję ds. Bezpie-
czeństwa Drogowego i Pomocy Ofiarom Wy-
padków. O sukcesie samochodów spod znaku 
Plejad również i tym razem zdecydowała 
obecność systemu EyeSight w ich wyposaże-
niu. Rozwiązanie to zyskało uznanie japoń-
skich ekspertów już w poprzednich edycjach 
testów i jak widać – ponownie zasłużyło na 
wyróżnienie.

Sześć modeli  Subaru z tytułem ASV++

Amerykański Insurance Institute for 
Highway Safety (IIHS) po raz kolejny wy-
różnił samochody spod znaku Plejad ty-

tułem (TSP+). Zaszczyt ten przypadł tym razem 
w udziale Legacy, Outbackowi i Foresterowi1.

W minionym roku Instytut IIHS postanowił 
jeszcze bardziej zaostrzyć kryteria oceny po-
jazdów i przyznawania im tytułu TSP+, biorąc 
dodatkowo pod lupę ich reflektory. Jak się bowiem 
okazuje, nie we wszystkich samochodach pełnią 
one swoją rolę tak, jak powinny, a przecież sta-
nowią jeden z podstawowych elementów, które 
decydują o bezpieczeństwie jazdy po zmroku. 
Reflektory, w które wyposażone są amerykańskie 
specyfikacje Legacy, Outbacka i Forestera (mo-
dele produkowane od października 2016 roku), 

nowy test przeszły pomyślnie i spotkały się 
z uznaniem ekspertów Instytutu, zdobywając 
tym samym tytuł Top Safety Pick z plusem.

Wszystkie trzy modele poradziły sobie 
również rewelacyjnie z kompletem pięciu 
podstawowych testów IIHS, mających na celu 
ocenę poziomu bezpieczeństwa podróżnych 
podczas niebezpiecznych sytuacji na drodze. 
Amerykańscy eksperci dokładnie przyjrzeli 
się zachowaniu każdego z pojazdów w dwóch 
różnych przypadkach zderzenia czołowego, 
w sytuacji uderzenia w jego bok oraz przy da-
chowaniu. Zweryfikowali oni także zachowanie 
zagłówków i siedzeń w chwili uderzenia w tył 
samochodu. Legacy, Outback i Forester we 
wszystkich wymienionych testach otrzymały 
najwyższą możliwą do uzyskania ocenę – „dobrą”. 
Ponadto samochody te uzyskały najwyższą notę 
„superior” w badaniu mającym na celu ocenę 

rozwiązań pomagających kierowcy uniknąć 
zderzenia, czyli systemów bezpieczeństwa 
prewencyjnego. O wspaniałych wynikach 
wymienionych modeli przesądziła jak zwykle 
obecność systemu EyeSight na ich pokładzie.

Spełniając zaostrzone kryteria IIHS, ja-
pońska marka po raz kolejny udowodniła, 
że jej samochodom warto powierzyć swoje 
bezpieczeństwo na czas podróży i z pewno-
ścią dołoży ona wszelkich starań, by kolejne 
modele  Subaru mogły niebawem dołączyć do 
grona cieszących się tytułem TSP+.

14 grudnia Fuji Heavy Industries poinformowało, że globalna 
sprzedaż samochodów  Subaru wyposażonych w system 
EyeSight przekroczyła już milion egzemplarzy! Siedmiocy-

frowy wynik udało się osiągnąć po ośmiu latach i siedmiu miesiącach od 
chwili premiery rozwiązania na japońskim rynku w maju 2008 roku.

Opracowany przez japońskich specjalistów  Subaru system EyeSight 
zachowuje się jak cyfrowa „druga para oczu”. Obserwując drogę, na pod-
stawie trójwymiarowego obrazu z kamery stereoskopowej, czuwa on nad 
bezpieczeństwem kierowcy i pasażerów. W chwili wykrycia potencjalnego 
niebezpieczeństwa ostrzega kierowcę, a w sytuacji krytycznej potrafi 
wyhamować samochód, aby uniknąć kolizji. Rozwiązanie cieszy się wciąż 
rosnącym zainteresowaniem osób decydujących się na zakup samocho-
dów  Subaru, czemu nietrudno się dziwić. Wystarczy przyjrzeć się wynikom 
analiz przeprowadzonych przez japoński Instytut ds. Badania Wypadków 
Drogowych i Analizy Danych (ITARDA) na reprezentatywnej grupie 10 000 
samochodów. Z danych zebranych przez Instytut wynika, że w przypadku 
pojazdów wyposażonych w system EyeSight zdecydowanie, bo aż o 61%, 
mniej było wypadków, których uczestnicy (w tym piesi) odnieśli obrażenia 
lub ponieśli śmierć, niż miało to miejsce w podobnej reprezentatywnej grupie 

samochodów, które owego systemu nie posiadały. Po wyeliminowaniu 
przypadków z udziałem pieszych i skupieniu się na zdarzeniach, w których 
uczestniczyły jedynie pojazdy, wynik był jeszcze lepszy. W tym przypadku 
okazało się, że EyeSight na pokładzie to aż o 84% mniej wypadków.

Z zalet systemu EyeSight korzystać mogą już kierowcy w Japonii, USA, 
Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Dostępny jest on również w Europie, 
a od niedawna – w Chinach. Rozwiązanie cieszy się dużym uznaniem eksper-
tów weryfikujących bezpieczeństwo samochodów w ramach najbardziej 
wymagających programów oceny na świecie. W ostatniej edycji testów sys-
temów bezpieczeństwa prewencyjnego przeprowadzonych przez Insurance 
Institute for Highway Safety (IIHS) w USA wszystkie modele  Subaru wypo-
sażone w EyeSight (w specyfikacji amerykańskiej 2017) uzyskały najwyższą 
notę („superior”). Tym samym dołączyły one do grona pojazdów noszących 
tytuł Top Safety Pick+ (TSP+). Modele  Subaru z EyeSight na pokładzie świet-
nie wypadły również w rozszerzonych badaniach w ramach Japońskiego 
Programu Oceny Nowych Samochodów (JNCAP) mających na celu ocenę 
poziomu bezpieczeństwa prewencyjnego pojazdów, zdobywając tym razem 
tytuł Advanced Safety Vehicle z dwoma plusami (ASV++). Ponadto w ubie-
głorocznej edycji badań przeprowadzonych przez Euro NCAP maksymalna 
liczba pięciu gwiazdek przyznana została Levorgowi z systemem EyeSight, 
jedynemu testowanemu wówczas modelowi spod znaku Plejad.

Tytuł TSP+ dla Legacy, Outbacka i Forestera EyeSight × milion

PLEJADY NR 70 PLEJADY 1/2017facebook.pl/MagazynPlejadywww.plejady. subaru.pl

1  W AMERYKAŃSKIEJ SPECYFIKACJI 2017, WYPOSAŻONYM 
OPCJONALNIE W SYSTEM EYESIGHT
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W nadchodzącym sezonie  Subaru Poland Rally Team wystawi w całym cyklu RSMP 
dwie identyczne  Subaru Imprezy STI R4, do których wsiądzie dwóch bardzo mło-
dych, ale utalentowanych kierowców: Marcin Słobodzian i Mikołaj „Miko” Marczyk. 

Pilotem Marcina będzie Jakub Wróbel, a na prawym fotelu w rajdówce Miko zobaczy-
my Sebastiana Dwornika. Koordynatorem zespołu został w sezonie 2017 doświadczony 
Jacek Wyrzykowski, a dyrektorem sportowym Wacław Kostecki ze Szkoły Jazdy  Subaru. 

SPRT wystartuje we wszystkich sześciu eliminacjach Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostw Polski. Pierwszą z nich będzie kwietniowy Rajd Świdnicki. Warto przypomnieć, 
że SPRT działa nieprzerwanie od 2002 r., a pierwszym kierowcą teamu był Leszek Kuzaj. 
Partnerami SPRT w sezonie 2017 będą: Keratronik, Eneos, Raiffeisen Leasing i SJS.

Więcej informacji na profilu zespołu:  facebook.com/SPRTpl. 

SPRT powraca na trasy RSMPImpreza – Samochód Roku 2016–2017

Impreza otrzymała w Japonii tytuł Sa-
mochodu Roku (2016–2017). To już 
drugi taki tytuł dla Subaru (poprzedni 

w 2003 roku otrzymał model Legacy).
Bazująca na nowej globalnej platformie 

Subaru Impreza została zaprojektowana 
tak, by dostarczać kierowcy i pasażerom 
jak najwięcej radości z jazdy, jednocześnie 
zapewniając spokój podróżowania. Najnowo-
cześniejsze technologie, zastosowane przy 
tworzeniu modelu, podnoszą zarówno jakość 

podróżowania, jak i poziom bezpieczeństwa 
podróżujących. Impreza to pierwszy japoński 
samochód z poduszką powietrzną chroniącą 
pieszych w wyposażeniu standardowym 
(dotyczy specyfikacji japońskiej – JDM). 

Już po miesiącu od wprowadzenia modelu 
na rynek, co miało miejsce 13 października 
2016 r., zamówienia okazały się ponad czte-
rokrotnie większe niż planowane 2500 egz. 
– FHI otrzymało ich 11 050. Godnym uwagi 
jest fakt, że wśród zamawiających jest 

51% klientów, którzy nie posiadali wcze-
śniej Subaru. Jest to sygnał jednoznacznie 
wskazujący, iż model ten przyciąga w Japonii 
szerokie grono nowych odbiorców Subaru.

„Otrzymanie tak wyjątkowego wyróż-
nienia jest dla Imprezy wielkim zaszczytem” 
– powiedział Yasuyuki Yoshinaga, prezes 
FHI. „Chciałbym podziękować wszyst-
kich naszym Klientom, dostawcom oraz 
udziałowcom za ich wsparcie dla Subaru, 
jak również wszystkim, którzy mieli swój 

wkład w ten sukces. Będziemy kontynu-
ować nasze dążenia do zwiększania radości 
z podróżowania i osiągania spokoju umysłu 
wszystkich naszych Klientów” – dodał.

Do udziału w programie „Japoński Sa-
mochód Roku 2016–2017” mogły zostać 
zaklasyfikowane wyłącznie samochody 
zapowiedziane bądź wprowadzone na rynek 
pomiędzy 1 listopada 2015 a 31 października 
2016 r., których planowana sprzedaż miesięcz-
na miała wynieść minimum 500 egz. 

Kalifornijska organizacja Kelley Blue 
Book (KBB) opublikowała niedaw-
no na swojej stronie internetowej 

wyniki rankingu „2017 Best Resale 
Value Awards”. Na liście wyróżnionych 
samochodów, które po pięciu latach ich 
typowego użytkowania tracą najmniej 
na swej wartości, znalazły się modele 
 Subaru nagrodzone tym samym tytułem 
w roku ubiegłym: Impreza, Legacy i WRX.

Modele japońskiej marki w specyfikacji 
2017 zajęły pierwsze miejsca w trzech 
spośród dwudziestu dwóch zestawień 
Best Resale Value Awards, przygotowa-
nych dla poszczególnych kategorii po-
jazdów. Impreza nie miała sobie równych 
w grupie samochodów kompaktowych, 
a Legacy wśród samochodów średniej 

wielkości. WRX okazało się natomiast 
niekwestionowanym numerem jeden 
w segmencie sportowych samocho-
dów kompaktowych. Podobnie jak rok 
wcześniej, model ten znalazł się również 
w prestiżowej grupie Top 10, czyli w zesta-
wieniu dziesięciu modeli różnych marek, 
których cena po pięciu latach eksploatacji 
wynosi średnio 50% ceny wyjściowej.

Kelley Blue Book działa na amery-
kańskim rynku od 1926 roku. Wydawany 
przez nią przewodnik zawiera dokładne 
dane na temat cen nowych pojazdów, 
trafne prognozy dotyczące ich warto-
ści po pierwszych latach użytkowania 
oraz analizy kosztów utrzymania opra-
cowane przez jednych z najlepszych 
znawców rynku motoryzacyjnego. 

KBB ponownie wyróżnia 3 Subaru

Subaru w Tajlandii

W połowie stycznia Fuji Heavy Indu-
stries poinformowało o planach 
rozpoczęcia produkcji samochodów 

 Subaru w Tajlandii. W tym celu firma zdecy-
dowała się utworzyć joint venture i rozpo-
cząć współpracę z TC Manufacturing and 
Assemby (Thailand) Co., Ltd. (TCMA TH) – 
spółki córki Tan Chong International Ltd. 
Luty jest pierwszym miesiącem realizacji 
japońsko-tajlandzkich planów i otwiera 
kolejny ważny rozdział w historii FHI.

Kroki podjęte przez FHI mają na celu 
wzmocnienie pozycji i dalszy rozwój marki 
 Subaru w Azji Południowo-Wschodniej. 
Obecnie w tej części świata samochody 
spod znaku Plejad produkowane są (w sys-
temie completely knocked down – CKD) 
w zakładzie montażowym Tan Chong Motor 
Assemblies Sdn. Bhd. w Malezji. Z tam-
tejszych taśm produkcyjnych zjeżdżają 
modele XV i Forester. Powstające obecnie 

joint venture o nazwie Tan Chong  Subaru 
Automotive (Thailand) Co., Ltd., w któ-
rym 74,9% udziałów będzie miała firma 
TCMA TH, a 25,1% FHI, z pewnością 
pomoże dotrzeć japońskiej marce do 
kierowców sąsiadującej z Malezją Taj-
landii. Plany zakładają wyprodukowanie 
pierwszych samochodów  Subaru na li-
cencji FHI w tym kraju już w 2019 roku.

Montaż japońskich pojazdów w male-
zyjskich i tajlandzkich zakładach idealnie 
wpisuje się w założenia FHI przyjęte 
w maju 2014 roku. Obecność marki  Subaru 
na rozwijającym się rynku Azji Południo-
wo-Wschodniej została już dostrzeżona. 
W najbliższym czasie należy zatem dokła-
dać wszelkich starań, by silnie ugruntować 
jej tamtejszą pozycję. Decyzja o rozpo-
częciu produkcji samochodów spod znaku 
Plejad w Tajlandii jest kolejnym krokiem, 
który z pewnością się temu przysłuży.

AKTUALNOŚCI
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Rekordowy grudzień w USA

Styczeń przyniósł wiele powodów do 
radości  Subaru w Ameryce. Okazało się 
bowiem, że miniony rok, a w szczegól-

ności jego ostatni miesiąc, był pod wieloma 
względami rekordowym, jeśli chodzi o sprzedaż 
samochodów spod znaku Plejad w USA.

Grudniowe podsumowanie dwunastu mie-
sięcy 2016 roku wykazało wzrost sprzedaży 
samochodów  Subaru w USA o 5,6%. Wynik 
na poziomie 615 132 egzemplarzy jest najlep-
szym w historii japońskiej marki na amerykań-
skim rynku. Miniony rok był już ósmym rokiem 
z rzędu, w którym  Subaru udało się pobić rekord 
sprzedaży swoich pojazdów, i dziewiątym, 
w którym marka mogła cieszyć się jej wzrostem. 
Do tego niebywałego sukcesu przyczyniło się 
przede wszystkim rosnące zainteresowanie 
Amerykanów Foresterem, Legacy, Outbackiem 
i XV (w Ameryce Północnej nazywanego 

Crosstrekiem). Każdemu z wymienionych mo-
deli udało się w minionym roku pobić rekord 
sprzedaży. Z opublikowanych danych wynika, 
że zdecydowanie największą popularnością 
wśród amerykańskich kierowców nadal cieszyły 
się Forester i Outback, których sprzedaż sięgnęła 
odpowiednio 178 593 i 182 898 egzempla-
rzy. W odniesieniu do 2015 roku wzrosła ona 
odpowiednio o 1,9% i 20,1% (!). XV Crosstrek 
kończył 2016 rok z wynikiem 95 677 sprze-
danych egzemplarzy, natomiast Legacy – 
65 306. W ubiegłym roku w USA zakupionych 
zostało ponadto 55 238 Imprez w specyfikacji 
2017 oraz 33 279 pojazdów z serii WRX i STI.

Warto podkreślić, że grudzień 2016 roku może 
poszczycić się swoimi własnymi rekordami – 
sprzedano w nim aż 63 177 samochodów spod 
znaku Plejad, czyli o 12,3% więcej niż w grudniu 
2015 roku. Dla japońskiej marki był to jak dotąd 

najlepszy miesięczny wynik sprzedaży w historii 
jej obecności w USA. Ostatni miesiąc ubiegłego 
roku był jednocześnie szóstym miesiącem z rzę-
du, w którym na zakup samochodów  Subaru 
zdecydowało się ponad 50 000 Amerykanów 
i sześćdziesiątym pierwszym, w którym odnoto-
wano wzrost sprzedaży w stosunku do miesiąca 
poprzedzającego. Miał on również szczególne 
znaczenie dla Outbacka. To właśnie w grudniu 
na zakup tego modelu zdecydowało się ponad 
20 000 amerykańskich kierowców. Tym samym 
Outback został pierwszym pojazdem spod znaku 
Plejad, któremu udało się osiągnąć tak rewelacyj-
ny miesięczny wynik sprzedaży w USA. Grudzień 
2016 roku był również wyjątkowym miesiącem 
dla XV Crosstrek – upłynął on pod znakiem 
rekordowego popytu na ten model. Ponadto 
był on zdecydowanie najlepszym grudniem 
w historii sprzedaży Forestera i Legacy.

Na początku stycznia w Kanadzie 
i Australii opublikowano wy-
niki dotyczące ubiegłorocznej 

sprzedaży samochodów spod znaku Plejad 
w tych krajach. Na obu rynkach  Subaru 
odnotowało kolejne rekordy, co świadczy 
o ciągłym wzroście zainteresowania tam-
tejszych kierowców japońską marką.

Z opublikowanych danych dotyczących 
Kanady wynika, że po raz pierwszy w historii 
roczna sprzedaż samochodów  Subaru w tym 
kraju przekroczyła 50 000 egzemplarzy. 
Na ich zakup w 2016 roku zdecydowało się aż 
50 190 Kanadyjczyków. W stosunku do roku 
poprzedniego sprzedaż pojazdów spod znaku 
Plejad wzrosła o 7,7%. Tym samym jej rekord 
pobity został w Kanadzie po raz piąty z rzę-
du. Do tak świetnego rezultatu przyczyniły 
się wyniki uzyskane w grudniu – w ostatnim 

miesiącu ubiegłego roku na zakup samocho-
dów  Subaru zdecydowało się aż 3704 Ka-
nadyjczyków, czyli o 9,8% więcej niż w tym 
samym czasie rok wcześniej. Szczególne zna-
czenie miał tu ogromny wzrost popytu na WRX 
STI – w stosunku do grudnia 2015 roku zainte-
resowanie tym modelem wzrosło aż o 52,7%!

W ubiegłym roku najchętniej wybie-
ranym przez Kanadyjczyków modelem 
był Forester. Na jego zakup zdecydowało 
się aż 13 798 kierowców. Na drugim miej-
scu uplasował się Outback z wynikiem 
11 255 sprzedanych egzemplarzy. Trzecim 
modelem cieszącym się ogromnym zainte-
resowaniem był XV (w Ameryce Północnej 
nazywany Crosstrekiem) – w minionym roku 
zakupiło go 9723 kanadyjskich kierowców.

Ciekawie przedstawia się również 
statystyka dotycząca ubiegłorocznego 

popytu na samochody  Subaru w Australii. 
W 2016 roku sprzedano ich tam łącznie 
47 018, odnotowując wzrost sprzedaży 
o 7,8% w stosunku do roku poprzedniego. 
Podobnie jak w Kanadzie, największą popular-
nością wśród kierowców najmniejszego kon-
tynentu świata cieszył się Forester. Trafił on 
w ręce 13 407 użytkowników (+11,5% w sto-
sunku do 2015 r.). Zbliżonym zainteresowa-
niem cieszył się Outback, na zakup którego 
zdecydowało się 12 207 Australijczyków 
(+11,7% w stosunku do 2015 r.). Sprzedaż XV 
sięgnęła z kolei 8290 egzemplarzy (+15,7% 
w stosunku do 2015 r.). Rok 2017 z pew-
nością okaże się wyjątkowym dla Imprezy 
nowej generacji, o czym świadczyć może 
jej entuzjastyczne przyjęcie w krainie kan-
gurów. W grudniu zrealizowano aż 765 za-
mówień na ten właśnie model!

System  EyeSight, dostępny w Polsce 
w modelach Outback i Levorg, zo-
stał nagrodzony w plebiscycie Auto 

Lider 2016 jako Innowacja Techniczna!
Tytuł jest potwierdzeniem tego, że głosujący docenili filozofię 

bezpieczeństwa  Subaru i wszystkie pięć filarów bezpieczeństwa: 
aktywne, pasywne, prewencyjne, pokolizyjne i bezpieczeństwo 
przez edukację. Więcej o filozofii bezpieczeństwa  Subaru moż-
na dowiedzieć się na stronie  bezpieczne. subaru.pl .

Kolejne rekordy sprzedaży w Kanadzie i Australii

Bezpieczeństwo najwyższej próby!

Wdniach 8–10 grudnia Fuji Heavy Industries zaprezentowało 
swoje proekologiczne inicjatywy na jednej z najwięk-
szych wystaw poświęconych środowisku naturalnemu 

i energii organizowanych w Japonii – EcoPro 2016. Międzynarodo-
wa impreza zorganizowana została w tokijskim centrum wysta-
wowym Tokyo Big Sight i przyciągnęła rzesze zwiedzających.

FHI, które na EcoPro prezentowało się już po raz ósmy w historii, 
na swoim stoisku przedstawiło szereg niezwykle ciekawych rozwią-
zań mogących przysłużyć się ochronie środowiska. Jednym z nich 
była koncepcja wykorzystania zużytych opon, otrzymywanych od 
dealerów  Subaru, jako materiału do wykładania chodników i dróg. 
Drugim z odpadów pochodzących z pojazdów, który zdaniem eksper-
tów FHI można z powodzeniem wykorzystać ponownie, jest zużyty 
olej. Pomysł zastosowania go jako paliwa do ogrzewania szklarń, 
w których uprawiane są kwiaty, został również przedstawiony na to-
kijskiej wystawie, spotykając się z dużym zainteresowaniem. FHI po-
dzieliło się także ekologicznymi inicjatywami i osiągnięciami swoich 
zagranicznych przedstawicielstw, podkreślając ich ogromną troskę 
o sprawy związane z ochroną naszej planety. Ta część prezentacji sku-
piona była głównie na wysiłkach  Subaru w Ameryce mających na celu 
zmniejszenie ilości składowisk odpadów na terenie amerykańskich 
parków narodowych oraz na działaniach  Subaru w Chinach skupionych 
na zachowaniu różnorodności biologicznej obszarów chronionych.

EcoPro 2016 było również świetną okazją do zaprezentowania w mię-
dzynarodowym gronie najnowszej Imprezy, która zadebiutowała na ja-
pońskich drogach 25 października. Samochód stworzony został z udzia-
łem nowych technologii, które przekładają się na jego jakość i bezpie-
czeństwo na najwyższym poziomie.  EyeSight na pokładzie (japońska spe-
cyfikacja posiada ten system jako wyposażenie standardowe) i specjalna 
poduszka powietrzna mająca na celu ochronę pieszego otwierają długą 
listę zalet Imprezy Sport, które z pewnością spodobają się kierowcom. 
Na wystawie zwrócono uwagę na zastosowanie bezpośredniego wtry-
sku paliwa. Takie rozwiązanie decyduje o poprawie parametrów zużycia 
paliwa, co idealnie wpisuje się w proekologiczną działalność FHI.

Ekologiczne rozwiązania FHI 
na tokijskiej wystawie

Zgodnie z informacją z poprzedniego wydania, szefowie Fuji Heavy 
Industries (koncernu, w którego skład wchodzi producent samo-
chodów  Subaru) postanowili w ciągu tego roku dokonać ważnej 

zmiany. Od początku kwietnia cały koncern przyjmie nazwę  Subaru 
Corporation. Ponadto ze względu na ciągły wzrost zapotrzebowania 
na samochody spod znaku Plejad koncern (obecnie jeszcze występu-
jący pod nazwą FHI) rezygnuje z dodatkowej działalności – produkcji 
silników przemysłowych, występujących pod marką  Subaru Robin.

Jak można przypuszczać, japoński zakład produkujący całą bardzo 
bogatą gamę silników Robin zostanie przystosowany do produkcji 
samochodów lub ich komponentów. Dotychczasowe moce produkcyj-
ne  Subaru w Japonii są już wykorzystane w stu procentach. Fabryka 
 Subaru w Indianie (USA) także się rozbudowuje, ale mimo wszyst-
ko zwiększenie wydajności kosztem jakości nie wchodzi w grę.

Nie oznacza to, że FHI porzuca produkcję silników przemysło-
wych oraz agregatów takich jak generatory prądu i pompy cieczy. 
Jest to działalność dochodowa, a marka Robin ma dzięki wielolet-
niej pracy ustaloną pozycję na świecie oraz niemałą wartość. Poza 
tym niewskazane byłoby pozostawienie sobie samym dotych-
czasowych klientów, użytkowników sprzętu  Subaru Robin.

Część mocy produkcyjnych tej marki zostanie (wraz z prawami do 
produkcji i sprzedaży silników) przetransferowana do chińskich za-
kładów, dotychczas współpracujących z FHI. Ale to nie koniec zmian: 

od października 
2017 r., czyli po 
zakończeniu pro-
dukcji silników 
Robin przez FHI, 
ich wybrana grupa 
będzie wytwarza-
na przez koncern 
Yamaha. Chodzi tu 
o oddział Yamahy 
znany jako Yamaha 
Motor Power Products Co., Ltd. (dotychczas konkurencyjny wobec 
 Subaru Robin), który przejmie technologię i prawa do produkcji trzech 
modeli silników przemysłowych – EH65, EH72 oraz EH65V. Są to jedne 
z większych uniwersalnych silników, o dwucylindrowym układzie V, 
stosowane w dużych generatorach i maszynach roboczych. Yamaha 
będzie miała prawa do sprzedaży tych maszyn na całym świecie.

Druga część umowy między Yamahą i FHI przewiduje przekazanie 
koncernowi Yamaha 100% udziałów w dotychczasowym amerykańskim 
oddziale sprzedaży i serwisu silników oraz urządzeń Robin ( Subaru Indu-
strial Power Products w Illinois). Dzięki temu Yamaha przejmie wszystkie 
obowiązki obsługi posprzedażnej klientów  Subaru Robin w USA, rozsze-
rzając przy tym swoją aktywność na rynku północnoamerykańskim. 

FHI koncentruje się na samochodach

NG Polska i Eneos dołączają do Subariady!

 

Nippon Oil& Energy (właściciel marki ENEOS) i  Subaru Import Polska są 
partnerami już od 2015 roku. Mający swoją siedzibę w centrum Tokio kon-
cern JX Nippon Oil& Energy to największy i najstarszy energetyczny kon-

cern w Japonii. Od teraz ENEOS stał się także oficjalnym sponsorem Subariady!
Dodatkowo dwie tegoroczne edycje wyprawy, 9. i 10. Subariada, odbędą się pod 

czujnym okiem „National Geographic”! Najbardziej znany magazyn podróżniczy ob-
jął nad nimi patronat. Dziennikarze National Geographic Polska wezmą udział w wy-
prawie i opiszą ją na łamach magazynu „National Geographic Traveler”. Z relacją 
i filmem będzie też można się zapoznać na  www.national-geographic.pl . 
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TARGI tekst: JERZY DYSZY

Tokyo Auto Salon jest coroczną 
imprezą wystawienniczą, promującą 
przemysł samochodowy w Japonii. 

W tym roku odbyła się ona w dniach od 
13 do 15 stycznia w kompleksie tar-
gowym Makuhari (Makuhari Messe 
International Convention Complex).

Tokyo Auto Salon ma długą historię – 
tegoroczna wystawa była już 35. z kolei. 
Salon ten ma charakter tuningowo-
-sportowy, od samego początku przed-
stawia przede wszystkim ideę wszelkiego 
rodzaju przeróbek i dostosowywania do 
indywidualnych wymagań samochodów, 
które stają się tym bardziej interesujące, 

im mniej są seryjne. Jak wiemy, na całym 
świecie wytworzył się wokół tuningu 
prężny, bardzo zaawansowany przemysł, 
i nie inaczej jest w Japonii. Można więc 
powiedzieć, że kraj ten jest jednym 
z najmocniejszych ośrodków wszelkiego 
rodzaju techniki tuningowej, zarówno 
o charakterze sportowo -wyczynowym, 
jak i stylistycznym. Wielcy japońscy 
producenci samochodów nie odżegnują 
się od tego trendu, a wręcz przeciwnie – 
starają się zainteresować coraz to nowe 
rzesze klientów nie tylko swymi wielko-
seryjnymi produktami, ale także właśnie 
wszelkimi propozycjami typu „custom”, 

czyli produktami wytwarzanymi 
jednostkowo lub na zamówienie.

Tym razem przez wspomniane trzy dni 
ok. 450 wystawców przedstawiało swe auta 
i rozwiązania techniczne ponad trzystu ty-
siącom widzów. W halach Makuhari poja-
wiło się co najmniej 850 pojazdów. Nie za-
brakło wśród nich szerokiej oferty  Subaru.

Pamiętamy, że głównym tuningo-
wym ramieniem  Subaru jest firma STI, 
czyli  Subaru Technica International. 
Dlatego wszystkie wyczynowe i kon-
cepcyjne modele pokazywane podczas 
tokijskiego Auto Salonu noszą przydo-
mek STI. Tym razem było ich osiem, 

z czego połowa to modele wyczynowe, 
startujące w istotnych dla promocji firmy 
(głównie w Japonii) seriach wyścigowych 
i rajdowych. W tej grupie najbardziej 
interesujące były samochód wyścigowy 
WRX STI, startujący w Nürburgring 
Challenge, oraz  Subaru BRZ GT 300 dla 
serii wyścigowych Super GT. Wyścigo-
we WRX STI opromienione jest sławą 
dwóch kolejnych zwycięstw w wyścigu 
24 godziny Nürburgring (w klasie SP3T), 
co doskonale świadczy zarówno o trwało-
ści samochodów  Subaru, jak i o poziomie 
przygotowania wyczynowego przez STI.

Wśród modeli koncepcyjnych samo-
chodów ze sportowymi, ale drogowymi, 
czyli dostępnymi dla zwykłych klientów 
modyfikacjami, wymienić należy  Subaru 
BRZ STI Sport Concept,  Subaru WRX S4 
STI Sport Concept,  Subaru Levorg Sport 
STI Performance oraz  Subaru Impreza G4 

STI Performance. O ile samochody, takie 
jak BRZ, WRX i Impreza, są naturalnymi 
obiektami dla ulepszeń opracowywanych 
przez STI, to interesujące jest, że w ręce 
tuningowców tej firmy dostał się także Le-
vorg. Wiemy oczywiście, że w Japonii 
dostępna jest mocna, dwulitrowa (turbo) 
wersja Levorga, ale przecież w założe-
niu miał to być pojazd komfortowo-
-rodzinny. Tymczasem tutaj – przeróbki 
zwiększające osiągi oraz specjalne części 
do zawieszenia, poprawiające prowadze-
nie auta, z zachowaniem (jak podano) 
szczególnego komfortu jazdy. Czyżby 
Levorg podejmował konkurencję z takimi 
samochodami jak np. Audi S/RS 4?

Natomiast modele STI Sport (BRZ 
oraz WRX) pokazane podczas to-
kijskiego Auto Salonu dopracowane 
zostały głównie pod względem detali 
stylistycznych nadwozia i kabiny oraz 

oczywiście zachowania na drodze. W tym 
przypadku chodzi zatem nie o wrażenia 
czysto sportowe, a o poczucie najwyż-
szej jakości wykończenia i komfortu.

Nie wiemy oczywiście, czy nowe propo-
zycje STI wejdą do choćby małoseryjnej 
produkcji oraz czy ewentualnie będą 
dostępne w Europie i w Polsce. Możemy 
domyślać się, że to drugie jest raczej wąt-
pliwe, szczególnie jeżeli zaproponowane 
zmiany wymagają dodatkowej, europej-
skiej homologacji. Po prostu – za mały 
rynek. Z drugiej jednak strony z pewno-
ścią pewna liczba zindywidualizowanych 
egzemplarzy  Subaru z pewnością znala-
złaby klientów także na naszym terenie. 
Tuningowy tokijski Auto Salon odbywał 
się pod hasłem „Kultura samochodu”, 
co sugeruje, że dla Japończyków samocho-
dy są nie tylko narzędziem do transportu. 
W Europie działa to chyba podobnie.

Kultura samochodu – 
Tokyo Auto Salon 2017
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Robert Kardzis: Panowie! Dokonaliście 
rzeczy niezwykłej, niecodziennej! 
Ściskając mocno kciuki i wierząc w Was 
w chwilach radości, a przede wszystkim 
w czasach kryzysów (co wielokrotnie 
podkreślaliśmy na łamach „Plejad”), 
liczyliśmy, że nadejdzie kiedyś taki 
Turniej Czterech Skoczni, w którym 
dacie z siebie wystarczająco dużo, 
by nas kompletnie zaskoczyć! Proszę 
przyjąć nasze gratulacje i wyrazy 
podziwu za to, czego dokonaliście. 
A korzystając z okazji, chciałbym prosić 
pana Macieja i pana Piotra o krótki, 
ekskluzywny wywiad dla „Plejad”.

Maciej Kot, Piotr Żyła: Między 
Wisłą a Zakopanem1 będziemy bardzo 
zajęci, ale proszę dzwonić – na pew-
no znajdziemy czas na rozmowę.

I tak właśnie, na co dzień, przebiega 
nasza współpraca z ambasadorami marki 
 Subaru, współtwórcami wielkiego sukcesu 

polskich skoków narciarskich podczas 
65. TCS. Wciąż pozostają młodymi, 
skromnymi ludźmi, bez aspiracji do 
gwiazdorstwa, świadomymi wagi swoich 
osiągnięć, ale też mocno stąpającymi 
po ziemi. Zresztą dotyczy to wszyst-
kich skoczków, którzy byli w ekipie 
rozgrywanego na przełomie roku 
TCS. Przypomnijmy klasyfikację 
końcową: Kamil Stoch (1), Piotr 
Żyła (2), Maciej Kot (4), Dawid 
Kubacki (15), Stefan Hula (20), 
Jan Ziobro (31) i Klemens 
Murańka (50). Pięciu Polaków 
w pierwszej „dwudziestce” 
końcowej klasyfikacji!

To dzięki tym spor-
towcom mamy okazję być 
świadkami ważnej zmiany 
jakościowej w polskich 
skokach narciarskich. 
Kiedyś tylko Adam Małysz, 
a do niedawna Kamil Stoch 
znali to uczucie, kiedy skacze 
się samemu, kiedy cała uwaga 

i presja skupiona jest na jednym zawodniku. 
Kiedy – jako jedyny – kwalifikuje się, albo 
kiedy po pierwszej serii jest się już jedynym 
reprezentantem w stawce. Zupełnie inaczej 
jest, kiedy do konkursu kwalifikują się 
wszyscy koledzy z ekipy, a co najmniej 
połowa z nich bierze udział w drugiej serii. 
Nasuwa się porównanie do „rozprowadza-
nia” lidera w peletonie kolarskim – im wię-
cej naszych, tym mniej obcych konkuren-
tów, tym większa szansa wybicia rywali 
z rytmu, a nawet pozbawienia ich kwalifika-
cji. I choć wydawałoby się, że o tym, jak taka 
sytuacja wzmacnia morale zawodników, na-
wet nie trzeba mówić, to rzeczywistość me-
dialna zdaje się wciąż tkwić w innej epoce…

Kiedy 6 stycznia 2017 r. w Bischofshofen 
Kamil Stoch oddaje swój ostatni skok, 
ogromny sukces Polaków staje się faktem. 
Chwilę potem, na wizji pada jakże „pięk-
ne”, jakże polskie i jakże medialne zdanie: 
„Niemożliwe stało się możliwe!”. Dzien-
nikarze, komentatorzy – wszyscy zgodnie 
potwierdzają, że wydarzyło się coś, co wy-
darzyć się nie mogło. Tym stwierdzeniem 
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65. Turniej Czterech Skoczni 
dla trzech Polaków!
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cały czas trzymaliśmy poziom, a reszta – 
z konkursu na konkurs – skakała coraz 
gorzej. Nie wiem, czy to było związane ze 
zmęczeniem, które pojawia się w miarę 
upływu czasu. A może nie radzili sobie 
z presją. Dla nas to przygotowanie, które 
zrobiliśmy w Zakopanem przed turnie-
jem: spokojne treningi i ustabilizowanie 
formy miało naprawdę duże znaczenie. 

Druga sprawa to takie „psychologiczne pod-
chody”, jak chociażby ta z kombinezonami. 
Wszyscy mieliśmy jednakowe kombinezony 
w kolorze, jakiego nikt inny nie miał. Oczy-
wiście, że kolor kombinezonów nie wydłuża 
skoków, ale jednak działa na psychikę rywa-
li. Widząc, że my mamy coś innego i nagle 
skaczemy bardzo dobrze, zaczynają myśleć, 
analizować i w efekcie nie skupiają się 

na tym, na czym powinni, czyli na skokach. 
Wprowadziliśmy trochę zamętu w szeregi 
przeciwników i to też miało znaczenie. 
Trzecia sprawa to atmosfera w zespole, któ-
ra jest naprawdę bardzo dobra, bez zbędnej 
presji nakładanej przez trenera na zawod-
ników. Trener wręcz tę presję zrzucał na ry-
wali, na Norwegów, Austriaków, mówiąc 
dziennikarzom, że to nie Kamil jest fawory-
tem. Wreszcie samo zaplanowanie Turnieju 
pod względem logistyki, odpoczynku, 
treningów, przygotowania fizycznego było 
naprawdę świetnie przemyślane. W efekcie 
nie myśleliśmy o Turnieju Czterech Skoczni, 
ale raczej o Turnieju składającym się 
z czterech konkursów. Każdy konkurs był 
oddzielnym, niezależnym wydarzeniem, do 
którego się przygotowywaliśmy od począt-
ku do końca. Wracaliśmy po konkursie i od 
nowa realizowaliśmy założony plan przed 
kolejnym. Z psychologicznego punktu 
widzenia to bardzo korzystne podejście.

P.Ż.: Myślę, że wszystko, że każdy ele-
ment się do tego przyłożył: na pewno ciężki 
trening, na pewno przygotowanie mentalne, 
bo to też jest bardzo ważne. Na pewno praca 
całego sztabu, który też ciężko pracuje, 
aby zapewnić nam jak najlepsze warunki 
na skoczniach i poza nimi. Poza tym nie 
było „spiny”, trener niczego nie narzucał, 
bo wystarczająca presja była ze strony 
mediów i kibiców. Każdy z nas wiedział, 
co ma zrobić i starał się jak najlepiej zrobić 
swoje. Ja, po korektach pozycji najazdo-
wej, zacząłem mieć prędkości powyżej 
średniej. W moim przypadku to na pewno 
był ważny element końcowego sukcesu.

R.K: Drodzy Panowie, kiedy w minio-
nych latach prowadziliśmy długie roz-
mowy na łamach „Plejad”, obaj byliście 
w innym miejscu swoich karier. Dzisiaj 
jesteście żywymi przykładami tego, 
że kryzys – jak chyba mało co przyna-
leżny skokom narciarskim – macie za 
sobą. Nowy rok jest wciąż w rozbiegu, 
wciąż mamy czas decyzji, postano-
wień – co powiedzielibyście tym z nas, 
którzy bardzo chcą, bardzo się starają, 
a jednak im jeszcze nie wychodzi. 
Jaka jest Wasza recepta na kryzys?

M.K.: Oczywiście jeśli chodzi o mnie, to 
mam nadzieję, że kryzys został zażegnany 
i idę już tylko w dobrą stronę (śmiech). 

rozpoczynają się wywiady z polskimi 
bohaterami wieczoru, a oni – nieco oszo-
łomieni – potwierdzają często, że dokonali 
czegoś niemożliwego. Po chwili, kiedy 
emocje nieco opadają, pytam siebie: „Zaraz, 
o co chodzi? Że to niby taka przenośnia, 
wyraz skromności, wrodzona delikatność? 
A może przyleciała dobra wróżka i spra-
wiła, że Polacy odnieśli ogromny sukces 
w bardzo prestiżowej dla skoków narciar-
skich imprezie? Tak z niczego? Udało się 
tym razem? Jakoś tak wyszło? Łut  szczę-
ścia? Szczęśliwy zbieg okoliczności?”. Szczę-
ście, owszem, jest potrzebne, ale – jak zwy-
kło się mówić – sprzyja ono lepszym, 
a lepszym – na tym poziomie rywalizacji – 
po prostu trzeba być. Może czas wreszcie 
przestać uprawiać negatywną motywację, 
uciekać od brania odpowiedzialności, cho-
wać się za choćby i realnymi trudnościami.

R.K.: No to jak, Panowie – czy rzeczy-
wiście stało się coś niemożliwego, 
coś, czego ani wy, ani my, kibice, 
nie mieliśmy prawa oczekiwać?

M.K.: Tak, słyszałem, że w ten sposób 
opisywano nasz sukces, ale ja uważam, 
że to nie do końca jest prawdziwe. Przecież 
ciężko pracowaliśmy na ten sukces. Trener 
tak zaplanował nasze przygotowania, aby 
na Turnieju pokazać się z jak najlepszej 
strony. Można zatem uczciwie powie-
dzieć, że wynik był realizacją założone-
go planu i solidnej, ciężkiej pracy…

P.Ż.: No tak, wszyscy powtarzali, 
że niemożliwe stało się realne (śmiech). 
Ale przecież pracowaliśmy ciężko przez 
całe lato i nawet tamte pierwsze, letnie 
starty, też służyły temu, abyśmy później 
mogli odnosić sukcesy. To „niemożliwe” 
zostało przez nas wypracowane. Na Tur-
niej przyszła dobra forma, oddawaliśmy 
dobre skoki, a przede wszystkim byliśmy 
stabilni, bo Turniej odbywa się na czte-
rech skoczniach, ma cztery konkursy 
i trzeba oddać osiem skoków na możliwie 
najwyższym poziomie. No i pokazali-
śmy, że potrafimy skakać na wysokim 
poziomie… No i stało się… (śmiech).

M.K.: Myślę, że często używa się takich 
określeń, nie do końca będąc świadomym 
ich znaczenia. „Udało się wygrać”, „udało 
się wskoczyć na podium”, nawet sami 
zawodnicy tak się wyrażają, a to przecież 

sugeruje jakiś łut szczęścia, a nie osiągnię-
cie konkretnego wyniku. Myślę, że w te-
gorocznym TCS było właśnie inaczej. I na-
wet, jeśli zabrzmi to nieskromnie, warto 
powiedzieć: tak, wywalczyłem to miejsce!

R.K: W czym upatrują Panowie 
powodu tego, że na tak trudnej, 
wymagającej żelaznej kondycji, 

maksymalnej koncentracji i opa-
nowania emocji imprezie, tak 
wiele tak pięknie się zgrało?

M.K.: Patrząc na przebieg całego Tur-
nieju, byliśmy reprezentacją, która skakała 
najrówniej. To jest bardzo ważne na ta-
kim turnieju, bo początek – na przykład 
w wykonaniu Austriaków i Niemców – był 
naprawdę bardzo mocny. Jednak to my 
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samochody były niezmiennie kochane 
i spisywały się każdego dnia tak samo 
dobrze, aby dawały dużo radości i za 
każdym razem, kiedy siadamy za kółkiem, 
był uśmiech od ucha do ucha i żeby było 

co wspominać i co opowiadać, i żeby ten 
rok był jeszcze lepszy niż poprzedni.

P.Ż.: A ja jednak przede wszyst-
kim życzę zdrowia, bo kiedy jesteśmy 
zdrowi, to wszystko inne można sobie 

wypracować. Każdy sam najlepiej wie, 
co jest mu w życiu najbardziej potrzebne 
i tego właśnie wszystkim życzę (śmiech).

R.K.: Gratuluję i dziękuję za rozmowę!

Na podstawie moich wciąż skromnych 
doświadczeń chciałbym powiedzieć, 
że warto walczyć o swoje, warto walczyć 
o marzenia, bo marzenia są właśnie po to, 
aby je realizować. Nikt nie powiedział, że re-
alizacja marzeń jest sprawą prostą i łatwą, 
ale warto jest próbować, by dowiedzieć się, 
jak to jest znaleźć się po drugiej stronie. Jeśli 
nie spróbujemy, to się tego nie dowiemy. 
Ważne są tutaj na pewno cierpliwość 
i pokora, których nigdy za wiele i tego 
naprawdę trzeba się nauczyć. I zapewniam, 
że jeśli będziemy cierpliwie pracowali, 
tak uczciwie i solidnie, a do tego włożymy 
też w naszą pracę dużo serca (bo serce jest 
bardzo ważne), to pewnego dnia zasko-
czy i wszystko zacznie się układać.

P.Ż.: Trzeba walczyć i nie poddawać 
się – to jest podstawa. Po prostu trzeba 
robić swoje i cierpliwie czekać. Na przy-
kład mnie, w ubiegłym roku, bardzo tej 
cierpliwości brakowało i chciałem, aby 
poprawa formy przyszła natychmiast. 
W tym roku tej cierpliwości mam więcej 
i to chyba właśnie dzięki cierpliwości 
udało mi się przejść przez tamten gorszy 
czas. Zatem trzeba wierzyć i robić swoje!

R.K: Panowie! Wielkie dzięki, że zna-
leźliście dla nas czas, dokładnie trzy 
dni przed konkursem w Zakopanem. 
Macie może coś do przekazania 
Waszym fanom spod znaku Plejad?

M.K.: Przede wszystkim chciałbym 
życzyć wszystkim zdrowia, bo ono jest 
bezcenne. Po drugie szczęścia, bo – 
jak wiemy – na Titanicu wszyscy byli 
zdrowi, tylko im szczęścia zabrakło. 

Cierpliwości i samozaparcia w dążeniu 
do spełniania marzeń. Realizacji wszel-
kich celów i planów. Natomiast wszyst-
kim miłośnikom  Subaru – którym 
sam jestem – chciałbym życzyć, aby ich 
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Rajd Barbórka to tradycyjne zakończenie sezonu motorsportowego w Polsce. Od dwóch 
lat jest ono dla  Subaru Poland Rally Team nietypowe. Starty w mistrzostwach Europy (ERC) 
sprawiły, że krótki, pokazowy rajd w stolicy jest jedną z niewielu okazji, by pokazać się polskim 
kibicom. Po zdobyciu tytułów w kategorii ERC 2 zespół wraz z załogą – Wojtkiem Chuchałą 
i Danielem Dymurskim – pokazał, że nie zwolnił tempa i nie dopadła go zimowa stagnacja.

Sezon zakończony na podium

Choć Rajd Barbórka nie należy do 
żadnego cyklu, nie zdobywa się 
w nim punktów ani nie walczy 

o tytuły, to jego prestiżu nie trzeba 
nikomu tłumaczyć. Do Warszawy zjeż-
dża się wtedy cała śmietanka polskich 
kierowców, którzy na co dzień często 
startują w zupełnie odrębnych cyklach. 
Co prawda króciutki rajd wokół beczek, 
krawężników i taśm nie jest miarodajny, 
to jednak warunki wszyscy mają zbliżone 
i można ocenić umiejętności poszcze-
gólnych zawodników. Przed startem 
urzędujący mistrzowie Europy kategorii 
ERC 2 byli pełni optymizmu. – Aż trud-
no uwierzyć, że jesteśmy już na finiszu 
sezonu! Mam wrażenie, że jeszcze nie tak 
dawno wsiadałem do naszej  Subaru Im-
prezy STI na Gran Canarii i ruszałem do 
pierwszego odcinka specjalnego tegorocz-
nych mistrzostw Europy. Ten rok był dla 
nas niezwykle udany i cieszę się, że wraz 
z Lopezem i całym zespołem osiągnęli-
śmy wyznaczone nam cele, zdobywając 
tytuły w ERC 2. Teraz przyszła pora 
podziękować zarówno naszym partne-
rom, dzięki którym tegoroczne starty nie 
byłyby możliwe, jak i kibicom, którzy przez 
cały sezon wspierali nas całym sercem – 
mówił Wojtek Chuchała. Wtórował mu 
pilot, Daniel Dymurski: – W tym sezonie 
startowaliśmy w naszym kraju tylko raz, 
podczas Rajdu Rzeszowskiego, więc fajnie 
będzie po raz kolejny ścigać się w szpalerze 
polskich kibiców. Organizatorzy przygo-
towali zupełnie nowy odcinek specjalny 
wokół Centrum Warsaw Expo i jestem 
ciekaw, jaką będzie miał charakterystykę. 
Z Barbórką łączą mnie bardzo miłe wspo-
mnienia. Triumfowałem w niej pięciokrot-
nie, a cztery razy zwyciężyłem w Kryte-
rium Asów na ulicy Karowej, przyszła 
więc pora, by i z Wojtkiem pokusić się tutaj 

o dobry wynik i razem zapisać kolejną kar-
tę w historii naszych wspólnych startów.

Zawodnikom  Subaru Poland Rally 
Team zadania nie ułatwiali rywale, 
którzy wyposażeni byli przede wszystkim 
w nowe, przygotowane z myślą wyłącznie 
o sporcie auta R5 i stanowili niezwy-
kle silną konkurencję. Wywodząca się 
z samochodu seryjnego  Subaru Impreza 
STI wymagała więc pewnej, precyzyjnie 
prowadzącej ją ręki i znakomicie dobra-
nego ogumienia na zabrudzony asfalt 
o zmiennej przyczepności. Wojtek i Daniel 
znakomicie wywiązali się ze swoich 
zadań i w samej końcówce rajdu wyrwali 
2. miejsce w klasyfikacji generalnej, poko-
nując całą armadę aut R5 i wielu zdolnych 
konkurentów. – Udowodniliśmy dzisiaj, 
że jesteśmy drugą najlepszą polską załogą 
i znakomitym zespołem. To bardzo przy-
jemne uczucie, szczególnie po zdobyciu mi-
strzostwa Europy. Naszemu N-grupowemu 
 Subaru jest zdecydowanie bliżej do modelu 
seryjnego, niż do auta klasy R5. Gdy  Subaru 
Imprezy święciły swoje największe triumfy 
w motorsporcie, to rajdówek naszych rywali 
nie było nawet na deskach kreślarskich. 
Mają nad nami przewagę pod wieloma 
względami, ale my korzystamy z dobrego 
napędu  Subaru, który dodaje nam skrzydeł 
na odcinkach specjalnych – mówił po 
rajdzie Wojtek Chuchała. – Konkurencja 
była w tym roku niezwykle silna i było 
trudno z nią walczyć, ale nie złożyliśmy 
broni. Od pierwszego odcinka specjalnego 
jechaliśmy równym tempem, niektóre frag-
menty nieco odpuściliśmy, szczególnie tam, 
gdzie można było złapać kapcia i zrujno-
wać cały wysiłek włożony w start. Mu-
szę przyznać, że na finałowym przejeździe 
„Bemowa” postawiliśmy wszystko na jedną 
kartę. Pogoda również nam nie pomagała 
– nie pamiętam tak deszczowej Barbórki. 

Podsumowując – mistrzowie ERC (Kajetan 
Kajetanowicz i Jarek Baran, mistrzowie Eu-
ropy i zwycięzcy Rajdu Barbórka – przyp. 
red.) i ERC 2 są na czele, a my potwierdzi-
liśmy naszą szybkość, którą w tym sezonie 
pokazaliśmy już nie raz. Mamy powody 
do radości – uzupełnił Daniel Dymurski.

W sobotni wieczór pozostało do roze-
grania już tylko słynne Kryterium Asów 
na ulicy Karowej. Wojtek i Daniel po raz 
kolejny wykonali na nim znakomitą pracę 
i pozwoliła ona na zajęcie wysokiego, 
5. miejsca. – Kryterium Asów jak zawsze 
przyniosło wiele pozytywnych emocji, 
nawet jeśli nasz czas nie był szczytem ma-
rzeń. Sądzę, że wraz z Lopezem daliśmy 
miły dla oka pokaz na najsłynniejszej 
rajdowej ulicy w Polsce. Jazda 
naszym  Subaru była jak 
zawsze bardzo przy-
jemna i chcieliśmy 
postawić nią jak 
„najsmaczniej-
szą” wisienkę na 
szczycie tortu, 
którym był nasz 
występ w Raj-
dzie Barbórka. 
Chciałbym 
jeszcze raz 
serdecznie 
podzięko-
wać całemu 
Zespołowi 
za ciężką 
pracę podczas 
tegorocznego sezonu 
w mistrzostwach Eu-
ropy, a naszym Partnerom: 
Keratronik, Eneos, Raiffeisen Leasing, 
Franke, oraz SJS za wsparcie bez którego 
wspólne sukcesy nie byłyby możliwe – 
podsumował Wojtek Chuchała. 
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W sezonie 2016 jako pilot wy-
konał duży krok do przodu. 
Wraz z Wojtkiem Chuchałą 

i  Subaru Poland Rally Team startował 
w kategorii produkcyjnej Rajdowych Mi-
strzostw Europy (ERC 2). Polacy wspólnie 
odnieśli pięć zwycięstw, a Lopez zdobył 
tytuł mistrzowski w kategorii pilotów.

Wacław Stawiarski: Skąd 
Lopez wziął się w rajdach?

Daniel Dymurski: To długa historia. 
Dawno, dawno temu, kiedy miałem pewnie 
z 8 lat, mój tata zabrał mnie na Rajd Polski. 
Pamiętam, że był to odcinek „Żdanów – 
Młynów”. Te wszystkie kolorowe i głośne 
rajdówki mnie zauroczyły. Po powrocie do 
domu sprawdziłem wszystkie możliwe ga-
zety i wycinałem wszystkie artykuły zwią-
zane z rajdem (szkoda, że gdzieś to przepa-
dło). Od tamtej pory męczyłem tatę co roku, 
pytałem, kiedy będzie rajd i czy zabierze 
mnie ponownie. Z racji tego, że w tamtych 
latach Rajd Polski odbywał się niemalże pod 
moim domem, na Dolnym Śląsku, to jak 
tylko podrosłem, wyjazdy z tatą zamieniły 
się w wyprawy rowerowe z kolegami z pod-
stawówki. Z czasem pojawiły się marzenia, 
że fajnie by było zostać kierowcą rajdowym. 
Gdy już zdałem egzamin na prawo jazdy, ja-
sne było, że kolejnym krokiem będzie próba 
swoich sił w rajdach amatorskich. Wówczas 
przekonałem się, jak bardzo chcę to robić 
i jak długa i trudna droga przede mną.

W.S.: Myślałeś o karierze kierowcy 
czy od razu o pilotowaniu?

D.D.: Cóż, pewnie nie będę oryginalny, 
jak powiem, że początkowe nadzieje miałem 
związane właśnie z karierą kierowcy. Ale, jak 
wiemy, życie weryfikuje plany i tak też było 
w moim przypadku. Moja „kariera” kierow-
cy nie trwała nawet dwóch lat, ale w tym 

czasie zdążyłem już dosłownie z każdej 
strony poobijać samochód rodziców (wielkie 
dzięki dla taty za jego udostępnienie, ale chy-
ba sam nie podejrzewał, że tak wyeksploatu-
ję naszego rodzinnego Opla Kadetta GT). 
Wydawałem absolutnie wszystkie pienią-
dze na opony, felgi, paliwo, wpisowe itp., 
aż doszedłem do okresu studiów. Wtedy 
musiałem zdecydować: studia albo rajdy. 
Chyba nie byłem na tyle odważny, aby po-
stawić na sport, a ponieważ chciałem iść 
na studia, tak też zdecydowałem. To ozna-
czało koniec ze startami za kierownicą.

W.S.: Postanowiłeś więc wybrać 
„tańszą” opcję startów, czyli rolę pilota. 
Jak wspominasz czasy startów ze 
swoim pierwszym kierowcą, Mariuszem 
Pelikańskim, oraz rajdy z początku 
XXI wieku tuż po odejściu ze świata 
motorsportu sponsorów tytoniowych?

D.D.: Właśnie gdy odwiesiłem kask 
i odłożyłem rękawice, okazało się, że kask 
długo nie będzie wisiał, ponieważ pojawił 
się „Pelikan”, który zaproponował wspól-
ny start. Oczywiście tym razem miałem 
wystąpić w roli pilota. Pamiętam, gdy późno 
wieczorem w piątek przyjechał z propozycją 
startu następnego dnia rano. Bez namysłu 
padła odpowiedź: „Jasne, o której wyjeż-
dżamy?”. Wówczas był to Fiat 126p, którym 
udało nam się rano przed imprezą przeje-
chać treningowo jeden plac z mnóstwem 
pachołków, żeby przekonać się, że powinno 
być dobrze. Rajd wygraliśmy w swojej klasie 
i z marszu powstał pomysł startu następnego 
dnia. W niedzielę również wygraliśmy w kla-
sie, ale było też pudło w generalce, choć nie 
pamiętam już miejsca. Przy takim początku, 
jasne było, że się dogadamy. Mieliśmy wiele 
pracy, a pochodząc z niewielkiej miejscowo-
ści, jaką są Ząbkowice Śląskie, nie mieli-
śmy dostępu do profesjonalnych teamów 

rajdowych. Wszystkie kroki, jakie stawiali-
śmy, były naszym dziełem i naszym wyobra-
żeniem. Począwszy od planowania, szukania 
budżetu, organizowania wyjazdów, komple-
towania całego teamu, a skończywszy na sa-
modouczaniu się zarówno w jeździe, jak i pi-
lotażu. Absolutnie nie było nas stać na taki 
krok jak Puchar PZM w 2001 roku czy RSMP 
w 2002 roku, ale spotkaliśmy wtedy na 
swojej drodze życzliwych ludzi, którzy w nas 
wierzyli i bezinteresownie chcieli pomóc.

W.S.: Pomoc życzliwych Wam ludzi 
jak i zaangażowanie sponsorów na 
dobre rozpędziło Waszą karierę…

D.D.: Dzięki firmie Metpol z Pozna-
nia udało się zrealizować nasze ówczesne 
marzenia. Starty w pełnym cyklu RSMP, 
początkowo w Pucharze Peugeota 206 
(lata 2002–2003), a później w rajdówce 
z prawdziwego zdarzenia, czyli w Peugeocie 
206 S1600 (lata 2004–2005). Już w pierwszym 
roku startów zaowocowało to wygranymi 
rajdami, a w 2003 r. przypieczętowaniem na-
szej ciężkiej pracy wywalczonym pierwszym 
w karierze mistrzostwem Polski. Naszym 
kolejnym ważnym krokiem w rajdowej 
karierze był angaż do zespołu Peugeot Sport 
Polska. Teraz, z perspektywy czasu, myślę, 
że nie do końca wykorzystaliśmy naszą szan-
sę, ale wpływ na to miało wiele czynników.

W.S.: W jaki sposób trafiłeś na 
prawy fotel u Tomka Kuchara?

D.D.: Gdy w roku 2006 zaliczyliśmy 
z Pelikanem debiut w RSMP samochodem 
4×4, a występ zakończył się dla nas przed-
wcześnie, było już wiadomo, że dalsze star-
ty staną pod znakiem zapytania… Na se-
zon 2007 wskoczyłem na „prawy fotel” do 
Maćka Rzeźnika, a w listopadzie 2007 r. 
zadzwonił do mnie Tomek z propozycją 
wspólnego treningu. Trening chyba się 

ROZMOWY rozmawiał:  WACŁAW STAWIARSKI/SPRT

Daniel Dymurski to jeden z najbardziej doświadczonych polskich pilotów rajdowych. 
Znany w środowisku jako „Lopez”, przez ponad 15 lat regularnie startował w Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostwach Polski.
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Pilot na miarę mistrzostw Europy 
– rozmowa z Danielem Dymurskim



udał, ponieważ wystartowaliśmy w Bar-
bórce 2007, którą wygraliśmy. I tak z Tom-
kiem staliśmy się przez następne 8 lat 
nierozłączni, aż do początku zeszłego 
roku, gdy on przeniósł się do rallycrossu, 
a ja rozpocząłem starty w  Subaru Poland 
Rally Team z Wojtkiem Chuchałą.

W.S.: Jak wspominasz starty 
z Tomkiem Kucharem?

D.D.: Rozpoczęliśmy je i zakończy-
liśmy Rajdem Barbórka, który wygrali-
śmy aż pięć razy. Mówiąc o regularnych 
startach, kiedy zaliczyliśmy wspólnie 
kilkadziesiąt rajdów w różnych samocho-
dach, powiem, że był to okres pełen nie-
spodziewanych zwrotów akcji. Były chwile 
radości, kiedy miałem 
okazję po raz pierwszy 
w karierze stanąć na naj-
wyższym stopniu podium 
w wygranym w 2010 roku 
Rajdzie Elmot, ale 
i smutku, kiedy walcząc 
o mistrzostwo Polski 
w sezonie 2009, ostat-
niego dnia kończącego 
sezon Rajdu Dolnoślą-
skiego awarii uległ silnik 
w naszej rajdówce. Czas 
moich startów z Tom-
kiem wspominam bardzo 
dobrze, był to dla mnie 
okres wielu ważnych raj-
dowych lekcji, z których 
dużo wyciągnąłem.

W.S.: Co sprawiło, że tak długo 
byliście załogą pomimo bardzo 
odrębnych charakterów?

D.D.: Myślę, że właśnie przez te 
odrębne charaktery w wielu momentach 
bardzo dobrze się uzupełnialiśmy i dzięki 
temu mogliśmy osiągać zamierzone cele.

W.S.: Czy brałeś u kogoś lekcje „pilo-
tażu”, czy miałeś swojego mentora?

D.D.: Tak jak już wcześniej wspomnia-
łem, byliśmy samoukami. Teraz wiem, 
że to nie było właściwe, ale w tamtym cza-
sie nie miałem innych możliwości. Z wielu 
rzeczy nie zdawaliśmy sobie sprawy. 
Oczywiście podziwiałem takich pilotów 
jak Maciej Wisławski, Andrzej Górski czy 

Jarek Baran, ale nie miałem możliwości 
uczyć się od nich, mogłem tylko mieć 
nadzieję, że zajdę kiedyś tak daleko jak oni.

W.S.: Jak po 15 latach startów 
oceniasz formę Rajdowych Samo-
chodowych Mistrzostw Polski?

D.D.: Dzisiejsze rajdy na pewno mają 
dużo mniejszy rozmach niż te z począt-
ku XXI wieku. Zespołom rajdowym jest 
trudniej, brakuje prężnych sponsorów 
i nie ma transmisji telewizyjnych, tak jak 
to było 15 lat temu. Różnice naprawdę są 
zauważalne, a zmiany nastąpiły w wielu 
aspektach. Przede wszystkim kiedyś były 
inne budżety, a zawodników wspiera-
ło wiele dużych koncernów, chociażby 

tytoniowych. Wszystko odbywało się na 
dużo większą skalę. Obecnie pozyskanie 
partnerów do współpracy podczas projek-
tów związanych ze sportem motorowym 
jest o wiele trudniejsze. Oczywiście wpływ 
na to ma wiele czynników, chociażby 
inna, trudniejsza sytuacja gospodarcza, 
a w firmach najłatwiej jest obciąć wydatki 
związane z marketingiem. Doświadczy-
łem tego również z drugiej strony, gdy 
zajmowałem się marketingiem w pew-
nej bardzo dużej firmie. Miałem wtedy 
również drobny wkład w to, żeby reklama 
znalazła się na samochodzie rajdowym, 
ale kiedy przyszedł kryzys gospodarczy, 
takie właśnie wydatki zostały obcięte, 
a środki przeniesione na inne wydatki.

W.S.: Prowadzisz szkolenia w zakresie 
bezpiecznej jazdy – co Twoim zdaniem 
jest najczęstszym błędem kierowców?

D.D.: Zwracanie uwagi na to jak jeżdżą 
inni kierowcy, wytykanie ich błędów 
i uważanie, że nie potrafią prowadzić auta, 
a sami zrobiliby lepiej. Tacy kierowcy 
powinni podejść krytycznie do własnej 
jazdy i zobaczyć, jak sami się zachowują 
na drodze. Oczywiście jest to bardzo 
trudne, bo często na szkoleniach spo-
tykam się z kierowcami, którzy nawet 
nie mieli świadomości, że źle wykonują 
konkretne manewry. Właśnie dlatego 
szkolenia z zakresu techniki doskonalenia 
jazdy są potrzebne i przydatne. Wypadki 
z udziałem młodych, niedoświadczonych 

kierowców mogą być 
spowodowane systemem, 
według którego ich się 
szkoli. Pamiętajmy, że są 
oni dodatkowo zwykle 
nieświadomi ryzyka. 
Absolutnie nie wrzucam 
do jednego worka wszyst-
kich szkół i instruktorów, 
ale wiem z własnego 
doświadczenia, że szko-
lenia często przebiegają 
w kierunku zdania egza-
minu, a nie prawidłowych 
zachowań i umiejętności 
za kierownicą. Można 
pomyśleć, że dawno 
zdałem egzamin na 
prawo jazdy i mogę nie 
wiedzieć, co mówię, 

ale jednak spotykam na szkoleniach 
świeżych kierowców i wyciągam wnio-
ski na podstawie tego, co obserwuję…

W.S.: Na co należy zwrócić uwagę, 
chcąc być lepszym kierowcą?

D.D.: Przede wszystkim uświadomić 
sobie, że każdemu może przytrafić się 
błąd. Nie jesteśmy nieomylni i to, że ktoś 
powie, że zrobił za kierownicą milion 
kilometrów i nie miał wypadku, to o ni-
czym nie świadczy. Na drogach mamy 
coraz więcej szybkich samochodów, które 
często są w posiadaniu nieświadomych 
kierowców. Tak więc nie bądźmy zawsze 
pewni, że jesteśmy bezpieczni i zwracaj-
my uwagę na to, jak jeżdżą inni. Mam tu 
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W.S.: Czy pomimo wieloletniego 
doświadczenia w pilotowaniu jest coś, 
czego się w ubiegłym roku nauczyłeś?

D.D.: Zawsze wychodzę z założenia, że 
nie należy się zamykać na nowe doświad-
czenia, tylko być na wszystko otwartym. 
Ubiegły rok był dla mnie rokiem nauki 
pod szyldem Rajdowych Mistrzostw Euro-
py. W zdobywaniu przeze mnie doświad-
czenia na „prawym fotelu” nastąpił pewien 
punkt zwrotny. Stało się tak za sprawą An-
drzeja Górskiego, który wtedy dbał o cały 
 Subaru Poland Rally Team i sprawował 
nad nim pieczę, ale nie możemy zapo-
mnieć o tym, że wiele lat spędził w szyb-
kich rajdówkach i z równie szybkimi kie-
rowcami. Poza tym zawsze uważałem go 
za świetnego pilota, zarówno w samocho-
dzie rajdowym, jak i poza nim. Tak więc, 
gdy przyszło nam współpracować, miałem 
możliwość podszlifować mój warsztat 
i to pod okiem naprawdę bardzo dobrego 
i doświadczonego zawodnika. Skorzy-
stałem z tego w 100%, za co chciałem mu 
w tym miejscu serdecznie podziękować.

W.S.: Jak na Twoje coraz dłuższe wojaże 
reagowała rodzina, żona i córeczka?

D.D.: Moje wyjazdy na rajdy oraz 
szkolenia wiązały się z dość dużą liczbą 
dni poza domem, tym samym moja żona 
i córeczka zdane były tylko na siebie. 
Oczywiście mogę liczyć na bardzo dużą 
wyrozumiałość i życzliwość mojej kocha-
nej żony. Bardzo jej za to dziękuję i jestem 
wdzięczny, że mogę cały czas kontynuować 
i rozwijać moją sportową pasję. Pojawienie 
się w 2016 roku w moim kalendarzu tak 
wspaniałego cyklu, jakim są mistrzostwa 
Europy, dołożyło kolejną cegiełkę do 
moich nieobecności w domu. Rajdy te 
charakteryzują się tym, że są dłuższe, a do-
datkowo wiąże się z nimi też dłuższe po-
dróżowanie na nie (z Polski na miejsce do-
celowe). Córeczka jest przyzwyczajona do 
moich częstych nieobecności. Ale w tam-
tym roku skończyła 7 lat i widziałem, 
że coraz bardziej tęskniła i częściej 
dopytywała się, kiedy w końcu wrócę…

W.S.: Dziękuję Ci za rozmowę.

również na myśli większą, bezinteresow-
ną życzliwość wobec siebie. Często mam 
takie wrażenie, że na polskich drogach 
zamiast sobie pomagać, nawzajem sobie 
szkodzimy. Podsumowując, jest tyle 
ważnych czynników, które wpływają 
na bezpieczeństwo, że wywiad ze mną 
mógłby być w całości temu poświęcony. 
A tak zupełnie poważnie, to zacho-
wujmy zawsze trzeźwość umysłu.

W.S.: Jak wyglądało Twoje 
dołączenie do szeregów 
 Subaru Poland Rally Team?

D.D.: Telefon od Andrzeja Górskiego, 
prowadzącego SPRT, otrzymałem pod 
koniec stycznia 2016 roku i po naszej 
rozmowie udałem się do Krakowa na 
spotkanie z dyrektorem Witoldem 
Rogalskim. Bardzo szybko doszliśmy 
do porozumienia i tak zostałem pilotem 
Wojtka. W zespole od razu poczułem 
się znakomicie, a podjęcie wspólnego 
wyzwania – walki o mistrzostwo Europy 
ERC 2 – było właściwym krokiem.

W.S.: Jak przebiegało „dopasowy-
wanie się” do opisu Wojtka?

D.D.: „Siemanko” ma bardzo czytelny 
i precyzyjny opis, co z pewnością sprawiło, 
że dopasowanie do niego nie było trudne. 
Pewne elementy musiałem jednak dykto-
wać nieco inaczej, niż byłem przyzwycza-
jony przez ostatnie lata. Dokładnie rzecz 
ujmując, Wojtek oczekuje bardzo precy-
zyjnych informacji i każdy szczegół ma dla 
niego znaczenie. To są klarowne, istotne 
elementy, tym bardziej że startujemy 
w nowych dla nas rajdach i parafrazując: 
„jakość tkwi w szczegółach”. Dobry opis 
jest o tyle istotny, że gdy robimy go po raz 
pierwszy, to notuję wszystko to, co Wojtek 
powie, a już podczas drugiego przejazdu 
musimy to w całości zweryfikować i ewen-
tualnie nanieść poprawki. Po tych dwóch 
powtórzeniach każdej z prób wszystko 
musi się zgadzać, ponieważ potem czeka 
nas już tylko rywalizacja w rajdówce, i to 
znacznie szybszym tempem! Trzeba też 
nieustannie zwracać uwagę na przepisy 
ruchu drogowego, choć często – zwłaszcza 
na rajdach szutrowych – organizatorzy 
wprowadzają niższe maksymalne prędko-
ści, niż to wynika ze znaków drogowych.
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DANIEL DYMURSKI BYŁ ZAWODNIKIEM SPRT W SEZONIE 2016, A O TEGOROCZNYCH PLANACH ZESPOŁU MOŻNA 
PRZECZYTAĆ W AKTUALNOŚCIACH NA STRONIE 9. ORAZ NA PROFILU ZESPOŁU:  FACEBOOK.COM/SPRTPL .
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Otrzymaliśmy nawet zaproszenie do 
jednego z zespołów, co miło połechtało 
nasze ego, chociaż uznaliśmy to raczej 
za nieświadomość zapraszających…

Na wieczornym szkoleniu pilotów 
dostaliśmy za to prawdziwy hit! Coś, 

co nieśmiało podejrzewaliśmy 
(czyli poprowa-

dzenie 

części prób na terenie poligonu w Drawsku 
Pomorskim), zostało oficjalnie potwier-
dzone. Co tam czołgi, dzielni amery-
kańscy chłopcy i żubry! Pobawimy się 
w największej piaskownicy w Europie!

Piątkowy start zamienił co najmniej 
część spokojnego nadmorskiego mia-
steczka w kocioł na miarę bliskowschod-
niego bazaru. Synchronizowanie zegar-
ków, nerwowe porządkowanie „kwitów” 

i starty wszystkich tras z jednego miej-
sca, prosto na przelotową drogę 

przez Dźwirzyno – obłęd! 
Ciśnienie od razu skacze 

nam w górę i zaczyna-
my trasę z bojowym 

nastawieniem.
Pierwsza 

dojazdówka 
wydaje się 

być formal-
nością 

(prosto i w lewo w bramę), a jednak 
udaje nam się ów skręt minąć. Chyba 
za bardzo popuściliśmy nerwy, zamiast 
jechać „na spokojnie”. Dobrze, że ostrze-
żenie było tylko tak łagodne. Zawracamy 
i wjeżdżamy na teren fortu w Rogowie. 
W tym momencie uświadamiamy sobie, 
że wybrzeże Bałtyku to jednak nie 
Kalifornia, a zamiast piaszczystej plaży 
widzimy las trzcin i błotnisty odcinek 
próby sportowej. Może chociaż trafią się 
te dziewczyny w bikini? Po przestrze-
leniu zjazdu nie ma czasu na oglądanie 
trasy i od razu podjeżdżamy na start. 
Próba, a w zasadzie dwie próby, bo mimo 
że umiejscowione jedna po drugiej 
klasyfikowane są oddzielnie, różnią się od 
siebie bardzo mocno. Najpierw jedziemy 
dość szybki i luźno wygrodzony odcinek 
po twardej łące, później czeka na nas 
nieco przeprawowa część w rozjeżdżonym 
błocie. Jedziemy jako jedna z ostatnich 
załóg i głębokie koleiny, do których 
zsuwamy się na drugim odcinku, chwi-

lami powodują, że auto wisi na płycie 
podłogowej. Rada jest jedna – trzymać 
gaz i kciuki za to, żeby opony dały radę 
ciągnąć półtorej tony do przodu, nawet 

szorując brzuchem niczym waleń 
wyrzucony na plażę. Błoto i trzci-

ny fruwają ponad dachem, 
silnik ryczy przez prze-

lotowy wydech. 

ZLOT PLEJAD tekst:  ŁUKASZ „IWAN” KOWALCZUK

Piasek, bikini i Abramsy, 
czyli trasa terenowa 
na XIII Zlocie Plejad

„Dźwirzyno… Gdzie to w ogóle jest?” – taka pierwsza myśl 
przyszła nam do głowy, kiedy usłyszeliśmy o lokalizacji tegorocznego Zlotu Plejad. 
Szybkie śledztwo wykazało, że Plejady spędzimy nad morzem! Przed oczami od razu 
stanęła nam wizja wjazdów na strome wydmy, piaszczyste sosnowe lasy i jazda wzdłuż 
brzegu, z kołami po ośki w wodzie. Do tego wiedzieliśmy, że w tym roku auto przygotowane 
jest perfekcyjnie, więc co mogłoby się nie udać? Plaża, bikini, zimne piwo i naprzód! 
Rzeczywistość zweryfikowała takie pomysły… 
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Mały przedsmak tego, co prawdopo-
dobnie było udziałem osób jadą-
cych „szosową”, dostaliśmy, jadąc 

na Zlot. Niektóre z dróg w okolicach Piły 
aż same prosiły się, żeby sprawdzić trzy-
manie choćby i terenowej opony… Z kolei 
wysokie i miękkie zawieszenie skutecznie 
zniechęcało nas do szukania granicy 
tego, co da się, ale nie powinno robić.

Polskie Wybrzeże powitało nas mgłą 
i temperaturą o kilkanaście stopni niższą 
niż w centrum kraju… W sumie do 
Dźwirzyna dotarliśmy akurat na czas, 
żeby zakwaterować się, opatulić porząd-
nie (ciężka sprawa, mając w walizce tylko 
hawajskie spodenki i koszulki) i dotrzeć na 
„wcześniakową” imprezę. Wieczór upłynął 
pod znakiem buńczucznych, bojowych 

zapowiedzi, szydery i żartów, przeplecio-
nych z konsumpcją tak obfitą, że zupełnie 
godną turbodoładowanego  Subaru.

Czwartek od rana wypełniły towa-
rzyskie spotkania, powitania i dowia-
dywanie „kto, czym i jak” w tym roku 
jedzie. Masa śmiechu, przybitych piątek 
i nadrabiania zaległości ze stale do-
jeżdżającymi Plejadowiczami. Ba! 
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Zlotu. Niestety nieoryginalne uszczelki 
głowic, jedyne dostępne w Europie, nie 
wytrzymały nawet pierwszego dnia Plejad.

Tymczasem jesteśmy w lesie. I to do-
słownie. Wyznaczamy mniej więcej kieru-
nek, który powinniśmy obrać, i ruszamy 
śladem pozostawionym prawdopodobnie 
przez pojazdy używane podczas wycinki 
drzew. Drogę, którą wcześniej jechaliśmy, 
udaje nam się odnaleźć, ale żeby nie było 
zbyt słodko, dzielą nas od niej dwa dość 
głębokie rowy. Dosłownie, słysząc w gło-
wie uciekające sekundy, znosimy kamienie 
i gałęzie, aby chociaż trochę wypełnić nimi 
przeszkodę. Tutaj niestety długość auta 
działa na naszą niekorzyść, a zadrzewienie 
uniemożliwia bardziej wymyślne ma-
newry niż prostopadłe natarcie. Po kilku 

minutach walki stawiamy wszystko na jed-
ną kartę – albo przejedziemy, albo będzie-
my potrzebowali kogoś, kto nas wyciągnie! 
Plejadowóz trze najpierw przednim, 
potem tylnym zderzakiem i urywa jeden 
z dodatkowych halogenów, ale przejeż-
dża oba zagłębienia bez problemu!

Ustalamy kierunek i jedziemy do 
następnej próby sportowej, przy oka-
zji zwiedzając malownicze mokradła. 
Raczej nikt w tym roku nie jechał przed 
nami w tym miejscu, ale teraz pozostaje 
nam tylko zacisnąć zęby i napierać.

Na start PS -a wjeżdżamy z marszu. 
Znów nie ma czasu na planowanie i ogląda-
nie próby. Jest za to stres i pośpiech, ale rów-

nocześnie satysfakcja, że jednak udało 
nam się dojechać do kolejnego punktu.

Ogień, zanim auto się zagotuje!
Przejeżdżamy odcinek krzycząc do 

siebie w trakcie, dosłownie rozpierani ad-
renaliną. Udało się! Nadal jesteśmy w grze, 
a do tego zaliczamy całkiem niezły czas.

Jedziemy dość długą dojazdówką 
na następną próbę, tym razem na zalicze-
nie. Tutaj nie ma znaczenia czas, ale sam 
fakt przejazdu. Przed odcinkiem mamy też 
chwilę, aby ponaprawiać rozrywane przez 
ciśnienie węże wodne i ostudzić samochód.

Próba poprowadzona jest w pięk-
nym pagórkowatym lesie i składa się ze 

stromych zjazdów i wjazdów na przemian. 
W takim miejscu z powodzeniem moż-
na by kręcić sceny do Władcy Pierścieni 
czy rodzimego Wiedźmina. Z jednej 
strony żałujemy, że nie ma tu pomiaru cza-
su, z drugiej mamy świadomość, że przy 
bliskości drzew, obecności pni na trasie 
i stromości wzniesień nie zabrakłoby tu 
strat w sprzęcie. Jedziemy więc spokojnie 
za Foresterem chłopaków z „Burnout 
Magazine” (wbrew pozorom umieją 
spokojnie) i chłoniemy widoki za szybą.

Na skraju lasu mijamy lekko zagu-
bioną załogę Forestera i podpowiadamy 
jej drogę. Okazuje się, że nie jesteśmy 
ostatnimi na trasie. Wykonujemy serię 

W tym momencie Kalifornia przestała nam 
być do czegokolwiek potrzebna. „Jedź!” – 
wrzeszczymy wspólnie z Marcinem i za 
chwilę rzeczywiście wjeżdżamy na metę. 
Czas nie jest szałowy, próby pojechaliśmy 
zbyt zachowawczo, ale za to całe nerwy 
spłynęły z nas momentalnie. Nikt nie 
mówił, że będzie łatwo. I bardzo dobrze!

Wyjeżdżamy z próby i od razu zatrzy-
mujemy się kilkaset metrów dalej, żeby 
w muzeum militariów znaleźć odpowiedzi 
na pytania z karty drogowej. Wbiegamy 
do budynku razem z załogą 228 i przez 
chwilę napastujemy kustosza o podpo-
wiedzi. Z jednej strony eksponatów do 
oglądania jest cała masa, z drugiej taki już 

urok Plejad, że większość miejsc nale-
żałoby później ponownie odwiedzić, już 
bez pośpiechu (i w sumie dokładnie taki 
jest zamysł Organizatora). Tymczasem 
mamy odpowiedzi i znów skupiamy się 
na zegarku, roadbooku i drodze na następ-
ną próbę. Na miejsce docieramy akurat, 
aby zobaczyć latającego Forestera.

Meta odcinka usytuowana jest tuż po 
wjeździe na ok. 1,5 -metrową stromą skarpę. 
Dziewczyny z jednej z załóg do ostatniego 
metra nie odpuszczały gazu i metę po pro-
stu przeleciały, zaraz za nią ryjąc przodem 
w ziemię. Ode mnie 10 punktów za styl, tyle 
samo za wolę walki i również 10 dla Foreste-
ra za twardość. Ledwo uwierzyłem, widząc, 

jak ów odjeżdża o własnych siłach, a jedyną 
stratą jest nadkole z tworzywa sztucznego!

Trasa tej próby poprowadzona jest 
w piaszczystej i pełnej garbów niecce. Klu-
czem do zwycięstwa jest operowanie gazem, 
hamulcem i przenoszeniem środka ciężkości 
tak, aby jak najdłużej trzymać kontakt kół 
z gruntem. Dodatkowo odcinek wygrodzo-
ny jest dość wąsko i łatwo o przewrócenie 
tyczki. Marcin momentami jedzie na mili-
metry, ale udaje nam się uniknąć większych 
błędów i docieramy sprawnie do końca. 
Niestety w kwestii stylu podczas przecięcia 
mety dajemy sobie maksymalnie 4 punkty…

Odstawiamy Plejadowóz na parking 
i biegniemy wypełnić zadania, których cała 

masa czeka w pobliżu. W naszej załodze 
pilot na trasie jest co prawda „umysło-
wym”, za to poza wozem musi już robić 
za „fizycznego”. Rozwiązujemy logiczne 
układanki, wspinamy się drabinkę speleo, 
łoimy (prawdopodobnie krzyżacki) hełm 
mieczem, a nawet ganiamy wrogie MIG -i po 
niebie, na chwilę stając się pilotem my-
śliwca… Kiedy ostatecznie wracamy do 
samochodu, półkubełkowy fotel wydaje mi 
się wygodniejszy niż jakakolwiek kanapa.

W lewo, przed trafostacją, na szuter
Zjeżdżamy z głównej drogi i po kilku 

metrach, wstrzymując oddech, mijamy się 
z wypadającym zza zakrętu Outbackiem. 

Było ciasno… W tym samym momencie 
z kurzu przed nami wyjeżdża kolejny 
Subarak. Trasa turystyczno -terenowa 
pokonuje ten odcinek w przeciwnym kie-
runku, o czym właśnie się przekonujemy. 
Z większą uwagą przejeżdżamy kolejne za-
kręty, aż w pewnym momencie zatrzymu-
jemy się na leśnym skrzyżowaniu. Miejsce 
nijak nie pasuje do książki drogowej, więc 
po krótkiej analizie wiemy już, że jesteśmy 
poza trasą. Mijając się z Tur -Ter, musiałem 
w kurzu przegapić jakiś skręt. Zastanawia-
my się chwilę nad sytuacją i w tym samym 
momencie widzimy, jak wskazówka tem-
peratury cieczy chłodzącej powoli wędruje 
do góry. Wbrew założeniom nie udało 
nam się uniknąć problemów technicznych, 
które ciągnęły się za nami do samego końca 
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Z kolei na jednym z prostych odcinków 
piaszczystej drogi, przejeżdżając przez 
wzniesienie, czujemy, jak tył auta odrywa 
się od ziemi. Plejadowóz przez ułamek 
sekundy zamiata tyłem w lewo, w pra-
wo, po czym uspokaja się po błyska-
wicznej kontrze Marcina. Spoglądamy 
na siebie z szeroko otwartymi oczami 
i przez chwilę nie mówimy ani słowa.

Dojeżdżamy do kolejnej próby „na za-
liczenie”. Tym razem do pokonania jest 
ciek wodny, wygrodzony wąsko tyczkami, 
i fragment piaszczystej trasy. Przejeżdża-
my całość spokojnie, w niemal emeryckim 
tempie, oszczędzając auto, i po chwili jeste-
śmy na kolejnej malowniczej dojazdówce. 
Na ilość odcinków na poligonie zdecydo-
wanie nie możemy narzekać. Przed nami 
dwa kolejne na czas i jeden za zaliczenie, 
wszystkie usytuowane nad brzegiem 
sporego zbiornika wodnego. Do zaliczenia 
jest wijący się podjazd pod wzniesienie, 
a następnie droga w dół. To samo wzgórze, 

ale z innej strony atakujemy za chwilę 
na próbie czasowej. Początek odcinka to 
bardzo piaszczysty fragment prowadzący 
wzdłuż pagórka. Niestety na jego końcu 
głębokie, wypełnione sypkim piaskiem 
koleiny powodują, że stajemy praktycznie 
w miejscu. Plejadowóz wygrzebuje się 
powoli i za moment odzyskuje częściową 
trakcję, wspinając się na zbocze. Na górze 
odcinek jest sporo twardszy i wreszcie 
nabieramy prędkości. Jest tu dość nierów-
no, więc nasze kaski raz po raz uderzają 
w słupki, a auto podskakuje na wyrypie. 
Kiedy po raz drugi docieramy do piaszczy-
stego fragmentu, mamy tym razem sporo 
większą prędkość i przebijamy się siłą 
rozpędu. Jeszcze tylko krótki sprint i meta.

Na następną próbę wjeżdżamy praktycz-
nie z marszu. Trasa wydaje się prosta – naj-
pierw mała pętla, a potem objechać wzgórze 
i na metę na szczycie. Idziemy ogniem, ze 
standardowym spowolnieniem na rozry-
tym prawym, przed podjazdem do mety. 
Teraz wiemy już, że w takich miejscach fine-
zję trzeba odłożyć na bok i po prostu zawie-
rzyć w moc. Na finiszu okazuje się, że tak-
tyka poskutkowała. Wykręciliśmy najlepszy 
czas na tej próbie! Szybko pakujemy do 
Plejadowozu nasz przenośny warsztat wyję-
ty przed przejazdem, a w pobliskim bajorku 
uzupełniamy do 5 -litrowych baniek zapasy 
wody do chłodzenia. Tym razem śmierdzą-
cej, aż odrzuca. Ten zapaszek będzie nam 
towarzyszył z bagażnika do końca dnia.

Jadąc na następny odcinek, zaliczamy 
dwa zadania w jednym miejscu. Jedno, 
od Organizatora, polegające na identy-
fikacji poligonowych mostów, i drugie, 
fakultatywne, związane ze zmianą koła. 
Prawdopodobnie w którymś z grząskich 
miejsc trochę piasku dostało się między 
felgę a oponę i rozszczelniło koło. Przy 
okazji mamy możliwość zobaczyć płynące-
go kanałem węża oraz odpowiedzieć 
na szereg pytań przypadkowo spotkanej 
rodziny. Wyglądają na mocno zawie-
dzionych informacją, że nasz „rajdowy 
potwór” ma tylko 130 koni mechanicz-
nych. Ta wiadomość w zasadzie kończy 
naszą rozmowę. Gdyby tylko wiedzieli, 
jakie to konie! Przymusowy postój zamy-
kamy w przyzwoitym tempie – coś między 
zespołem Williamsa a serwisem M -sportu.

Droga prowadzi nas na typową poli-
gonową „płaszczatkę”, tyle że przeska-
lowaną kilka razy w górę. Na Drawsku 
wszystko jest ogromne. Próbę sportową 
wytyczono przez pełne pagórków wrzo-
sowisko, poprzecinane drogami. I tym 
razem pilot stanowił nie tylko zbędny 
balast. Dodatkowo meta umiejscowio-
na została tuż za szczytem wzniesienia, 
więc aby zatrzymać się w odpowiednim 
miejscu, trzeba było rozważnie zapla-
nować ostatnie hamowanie. Na piasz-
czystym, rozrytym przez auta nawrocie 
w ⅔ trasy praktycznie stajemy i mielimy 
kołami w miejscu. Po chwili udaje nam 
się wyjechać, jednak nawet dobry prze-
jazd reszty odcinka, jak i idealny wjazd 
na trudną metę nie pozwalają na uzyska-
nie satysfakcjonującego czasu. Na pocie-
szenie zostają nam widoki, które nawet 
na moment nie zniżają poziomu. Mimo 
że to tylko zamknięty teren poligonu, 
kiedy toczymy się wśród burej niskiej 
roślinności i żółtych kwiatów, na chwi-
lę możemy poczuć się jak na końcu 
świata. Jedziemy powoli z opuszczonymi 
szybami i przy wtórze leniwego burcze-
nia boksera delektujemy się chwilą.

Niestety, to już ostatni etap przejazdu 
przez poligon. Jeszcze tylko fragment 
drogi wyłożonej ażurowymi, betonowymi 
prefabrykatami, na której nieco męczy-
my się, aby nie „spaść” kołami z trasy. 
Elementy dostosowane są szerokością 
do rozstawu gąsienic w czołgach i kół 

zadań, licząc piszczałki kościelnych orga-
nów (tutaj zostaje mi na pamiątkę solidny 
guz po niskiej ościeżnicy), odwiedzając 
pałac ziemski i muzeum kolejnictwa.

Procedura pozostaje niezmienna – 
pilot biega, kierowca studzi auto

Ostatnie dwie próby pierwszego dnia to 
powtórzenie PS1 i PS2. Tym razem wiemy, 
jak jechać, chociaż odcinek jest jeszcze 
bardziej rozryty przez poprzednie załogi. 
Panujące dookoła leniwe, słoneczne popo-
łudnie momentalnie wydaje się być tutaj 
nie na miejscu. Marcin rusza ze startu i już 
po chwili Plejadowóz wrzeszczy niczym 
Pavarotti, Carreras i Domingo umieszczeni 
razem w jednej, pełnej gorącej smoły wan-
nie. Kawałki błota fruwają ponad trzcina-
mi, maska poluzowana na jednej z zapinek 
skacze do góry, a całe auto dosłownie 
rozrywa grunt pod kołami. Przejeżdża-
my metę świadomi, że nie zrobiliśmy tu 
specjalnie dobrego czasu, za to udaje nam 
się przetrwać mimo problemów technicz-
nych. Studzimy wóz i oglądamy przejazdy 
ostatnich załóg. Do Dźwirzyna wracamy 
w milczeniu, pełni wątpliwości. Z jednej 
stron chcemy więcej, z drugiej – nie wiado-
mo, czy nie oczekujemy od auta zbyt wiele.

Na wojskowym terenie
Długa, ponad stukilometrowa do-

jazdówka na drawski poligon rozpoczy-
na sobotnią trasę. Świadomi potrzeby 

regularnych pit stopów wyjeżdżamy 
dwie godziny wcześniej od pozostałych 
załóg. Te jadą kolumną, co musi stanowić 
zarówno świetną zabawę dla uczestników, 
jak i widowisko dla przypadkowo mijanych 
osób. Dla nas, niestety, nie tym razem.

Na poligon wjeżdżamy dokładnie 
w tym samym momencie, co pierwsze 
jadące kolumną Forestery i praktycznie 
od razu spotykamy pełnego amerykań-
skich żołnierzy Humvee. Tutaj nasze 
cywilizowane auta wydają się niezwykle 
filigranowe i delikatne. Tym niemniej 
musiały zrobić wrażenie na G. I. Joes 
zza oceanu, bo co najmniej kilkunastu 
z nich obserwowało przez większość 
czasu pierwszą próbę sportową.

Odcinek obchodzimy cały, mimo że ma 
chyba ponad kilometr długości. Ależ szyb-
ko! Większość drogi to zwarty szuter, tylko 
miejscami z grubszą warstwą piasku na gó-
rze. Wygląda na to, że zapniemy „czwórkę” 
na terenowej! Pierwsza próba w ciągu 
dnia pozwala nam na obejrzenie więk-
szości załóg i trzeba przyznać, że akurat 
widowiskowości w tym miejscu nie brak.

Po starcie rozpędzamy się przez lekki 
zakręt w lewo, za którym tniemy moc-
no następny prawy. Wygrodzenia trasy 
pozwalają w tym miejscu na taki manewr 
i mamy tylko nadzieję, że zawieszenie 
wytrzyma. Marcin dociąża przód auta 
krótkim naciśnięciem hamulca i skręca 
przez nachylone pobocze. Plejadowóz 

przysiada, dobijając zawieszeniem i uła-
mek sekundy później rwie do przodu bez 
problemu. Następne dwa zakręty prze-
chodzimy bokiem, zastanawiając się, czy 
zmieścimy się kołami na szerokości drogi. 
Jest szybko. Raz za razem naciskam przy-
cisk, spryskując silnik wodą z natrysku, 
który prowizorycznie zrobiliśmy, aby choć 
trochę poprawić odprowadzanie tempera-
tury. Mkniemy przez kolejne zakręty aż do 
ostatniego przed metą, poprzedzonego 
długą prostą, nawrotu. Tutaj cała wiarę 
wkładamy w zawieszenie i po dohamowa-
niu odrobinę Marcin stawia Plejadowóz 
bokiem, wchodząc w nawrót. Jeszcze tylko 
dookoła słupka… Wtaczamy się na metę, 
przeklinając w myślach brak momen-
tu w dolnym zakresie obrotów. Mimo 
wszystko udaje nam się całkiem sprawnie 
powalczyć na tak siłowym odcinku.

Uśmiechnięci od ucha do ucha prze-
prowadzamy SPC (Standardowa Procedu-
ra Chłodząca) i jedziemy na kolejną próbę.

Poligon urzeka. Prowadząca przez 
piękne rzadkie lasy droga przeplata się 
z piaszczystymi czołgowymi szlakami. 
Z jednej strony chciałoby się toczyć i sycić 
widokami, z drugiej czołgowiska aż proszą 
się, żeby przycisnąć mocniej gaz i poczuć 
się jak na Dakarze. Jedziemy szybko, trzy-
mając jednak nerwy na wodzy, bo miejsca 
oznaczone w książce drogowej jako skole-
inowane spokojnie pozwalają na urwanie 
wahaczy albo pogięcie amortyzatorów. 
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w ciężkich wojskowych pojazdach, co 
po raz kolejny przypomina nam, jak 
bardzo nie na miejscu jest w tej krainie 
nasze auto z samonośnym nadwoziem.

Wyjeżdżamy na asfaltową drogę 
z poczuciem, że to w zasadzie już koniec 
i pozostałe dwie próby nie będą choćby po-
równywalne z poligonem. Myliliśmy się…

Leone na piasku
Kolejna PS, umiejscowiona na terenie 

żwirowni, szybko została zamienio-
na w próbę na zaliczenie. Trasa wiedzie po 
wysokiej, piaszczystej hałdzie. W zasa-
dzie ugrzęznąć można przez większość 
czasu. Jedna z załóg upuszcza trochę zbyt 
dużo powietrza z kół i już na pierwszym 
zakręcie zdejmuje obie przednie opony 
z felg. Ładnie! A wydawało się, że atrakcje 
na dziś już się skończyły. Kiedy wreszcie 
ruszamy, mamy z Marcinem plan przeje-
chać odcinek równym, spokojnym tem-
pem. Piasek ciągnie auto raz w prawo, raz 
w lewo, spowalniając nas i bujając całym 
samochodem, ale Plejadowóz posłusznie 
prze na wprost. Gdyby wyłączyć fonię 
i strzelające spod kół brązowe fontanny, 
można by pomyśleć, że to rzeczywiście 
leniwa przejażdżka. Gdzieniegdzie ucie-
kamy kołami poza wyjeżdżone koleiny, 
ale w najgorszych miejscach jest za ciasno 
na takie manewry i trzeba po prostu 
napierać. Próba, chociaż dość długa, 
kończy się zdecydowanie za szybko. Jest 
coś niesamowicie przyjemnego w jeź-
dzie autem tam, gdzie teoretycznie już 
dawno nie powinno dać sobie ono rady.

Ostatnia próba sportowa to znów żwi-
rownia. Tym razem nie będzie podjazdów, 
tylko gaz w podłodze i szybka trasa po 

płaskim, w newralgicznych miejscach 
ograniczona tyczkami. Całość w drobnym, 
sypkim piasku, zupełnie jak nad morzem. 
Kiedy ruszamy ze startu, uświadamiam 
sobie, że oto mamy swoją małą Kalifornię 
i próbę na plaży. W lusterku widzę, jak 
pył podrywa się za nami na kilka metrów 
w górę, znacząc trasę przejazdu. Na 
nawrotach grube warstwy piasku zasypują 
nam szyby. Silnik kręcony wysoko ryczy 
ze złością i posapuje zaworem upustowym. 
Krzyczymy do siebie z Marcinem na całe 
gardło, w myślach prosząc Plejadowóz 
o jeszcze jeden wysiłek. Wjeżdżamy 
na metę jako drudzy i minimalnie prze-
grywamy walkę o najlepszy czas próby…

... i z powrotem
Notatki z książki drogowej sprowa-

dzają nas z asfaltu na szeroką szutrówkę 
prowadzącą wśród pól. Droga lekkimi 
łukami wije się między zielenią i wysokimi 
turbinami wiatrowymi. Twarda, szeroka 
i równa. A przecież skoro na odcinku 
jechaliśmy dziś „czwórką”, to czemu 
na dojazdówce nie docisnąć i nie wrzucić 
„piątki”? Kiedy pokonujemy kolejne łuki, 
unoszący się za autem przez setki metrów 
kurz złoci się w późnopopołudniowym 
słońcu. Przed nami jeszcze jedno ostatnie 
zadanie na trasie, wieczorna impreza 
na plaży i długa droga do domu, ale myśla-
mi jesteśmy już na kolejnych Plejadach.
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Z ogromną przyjemnością i zarazem 
satysfakcją zapraszamy na czterna-
sty już Zlot Plejad. W 2017 roku spo-

tkamy się w… Tego jeszcze nie możemy 
zdradzić! Rozwiązanie tajemnicy poznamy 
tradycyjnie dopiero 1 kwietnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje oraz zapisy 
na XIV Zlot Plejad dostępne będą na 
stronie  zlot.subaru.pl  oraz na Forum 
Subaru:  forum.subaru.pl . Samo wydarze-
nie natomiast rozpocznie się w czwartek 

15 czerwca 2017 roku, a formalnie 
zakończy w niedzielę 18 czerwca.

Uczestnicy przez dwa dni będą 
wyjeżdżać na jedną z czterech tras. 
Na każdej zaplanowano wiele cieka-
wych zadań, łamigłówek, prób spor-
towych i zręcznościowych. Zlotowicze 
odwiedzą również ciekawe miejsca 
w najbliższej okolicy oraz w regionie.

Zlot Plejad jest przedsięwzięciem 
skierowanym do klientów Subaru Import 

Polska oraz miłośników marki. Co roku 
spotykamy się, aby wspólnie spędzić 
wiosenny długi weekend we wspania-
łej rodzinnej atmosferze. Integracja 
naszych klientów oraz rzeszy fanów 
marki nie jest jedynym celem Zlotu. 
Od samego początku jedną z głów-
nych idei przyświecających imprezie 
było zaprezentowanie naszym gościom 
pięknych i urokliwych zakątków Polski.

Do zobaczenia więc na trasach Zlotu!

XIV Zlot Plejad
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BEZPIECZEŃSTWO tekst: JANUSZ DUDEK
zdjęcia: PATRYK PTAK

W poprzednim numerze „Plejad” pisaliśmy o takim ustawieniu fotela, abyśmy mieli 
odpowiednią do prowadzenia auta pozycję za kierownicą. Jednak nawet najlepiej 
dobrana pozycja, choć jest niezmiernie istotna dla bezpieczeństwa, jak i wyczucia tego, 
co dzieje się z samochodem, musi iść w parze z właściwą pracą rąk na kierownicy. 

Ręce, które leczą… poślizg! Przyjrzyjmy się temu w praktyce. Jadąc 
samochodem, zwróćmy uwagę, co 
robimy z dłońmi, w którym miejscu 

trzymamy kierownicę i jak nimi operu-
jemy. Z doświadczenia instruktora mogę 
powiedzieć, że ilu kierowców, tyle technik. 
Na co dzień obserwujemy, jak 90–95% 
kierowców nie kontroluje własnej pracy 
dłoni, ich ruchy są nieprecyzyjne, a nieraz 

wręcz nonszalanckie. Całości dopełnia brak 
koordynacji ruchowej, konsekwencji oraz 
powtarzalności! Dlaczego ma to tak istotne 
znaczenie? W sytuacji awaryjnej zmuszeni 
jesteśmy do wykonania odpowiednich ma-
newrów kierownicą. Aby wykonać popraw-
ny, bezpieczny skręt czy opanować ewen-
tualny poślizg (niezależnie czy przedniej, 
czy tylnej osi), musimy wykształcić w sobie 

płynność ruchów. Mieć pewność co do tego, 
jak skręcone są koła naszego samochodu. 
Na szkoleniach często używam w tym 
miejscu porównania kierownicy do piekiel-
nie ostrego skalpela. Ruchy rąk mają więc 
przypominać delikatną, pewną i precyzyjną 
pracę chirurga, a nie agresywne i przypad-
kowe ataki „Kuby Rozpruwacza”! Podejmij-
my więc wspólnie heroiczną próbę zmiany 



częściowo wodą. Potraktujmy tak przygoto-
wane butelki jak pachołki drogowe, ustawmy 
je w linii prostej w odległości około 10 me-
trów jeden od drugiego i przejedźmy powoli 
(bez gazu, na 1. biegu) tak pieczołowicie przy-
gotowany slalom. Czas spróbować! Proste? 
Tylko teoretycznie. Zwróćmy uwagę, czy na-
sze ręce na początku i na końcu slalomu mają 
dokładnie tę samą pozycję, czy w trakcie 
manewrowania pracujemy jedną czy dwoma 
rękami, czy chwyt kierownicy jest pewny, 
czy też pracujemy samą dłonią, co robimy 
z kciukami, czy i w jaki sposób nasze ręce się 

krzyżują. Do tego oczywiście ogólne spoj-
rzenie na odległości, z jakimi przejeżdżamy 
obok „pachołków”, oraz czy udaje nam 
się zachować płynność pracy rąk, a przez 
to i całego samochodu (bez szarpnięć).

Każdy ze skrętów przy slalomie musi być 
wierną kopią poprzedniego. Prawe zakręty 
winny więc stanowić lustrzane odbicie 
lewych, i odwrotnie. Jazda powinna być jak 
najbardziej płynna, a szybkość pracy rąk 
dostosowana do prędkości, z jaką jedziemy. 
Im wolniej będziemy się przemieszczać, 
tym nasze ruchy powinny zbliżać się do 

pracy w zwolnionym tempie. Wraz z przy-
spieszaniem i ręce nabierać mają wigoru. 
Nie oznacza to jednak szarpania kierow-
nicą! Liczy się płynny, energiczny skręt 
kołami, a nie tak często obserwowana agre-
sja. Samochód nie jest naszym wrogiem, 
którego musimy zaskakiwać naszymi 
poleceniami. Ma być partnerem w realiza-
cji wspólnego celu – wykonania skrętu!

Na zakończenie pamiętajmy o jed-
nym: teoria nigdy nie zastąpi prak-
tyki! Zachęcam do treningu. Rów-
nież w Szkole Jazdy  Subaru!

złych nawyków, z atencją pielęgnowanych 
przez tysiące, setki tysięcy czy miliony 
przejechanych kilometrów. Jak to zrobić? 
To podstawowe ćwiczenie, z jakim stykają 
się uczestnicy szkolenia I stopnia w Szkole 
Jazdy  Subaru – „zwyczajny” slalom.

Skręt drogowy
Poprawna praca rąk na kierownicy win-

na się zacząć od odpowiedniego uchwytu. 
Pozycja dłoni „za piętnaście trzecia” to 
podstawa. Podstawowy skręt kołem kierow-
niczym wykonujemy trzymając go dwiema 

rękami. Bez odrywania rąk od kierownicy 
jesteśmy w stanie wykonać obrót kołem 
kierownicy sięgający nawet 90–110° (w sto-
sunku do pozycji początkowej) – ale nigdy 
więcej. Zarówno w prawo, jak i w lewo 
(symetria pracy jest niezmiernie istotna). 
Co najważniejsze, zawsze pchając kierowni-
cę zewnętrzną ręką w stosunku do zakrętu, 
nigdy ciągnąc ją ku sobie! Pchając kierow-
nicę w naturalny sposób wciskamy nasz 
bark w oparcie fotela, a ruch ręką wykonany 
jest płynnie i z precyzją. Ciągnąc koło kie-
rownicy ku sobie, odchylamy się od fotela, 

tracimy wyczucie samochodu oraz jesteśmy 
zbyt agresywni w prowadzeniu. Prosta 
zasada. Jeśli ja uderzę Ciebie, Ty mi oddasz, 
prawda? Tak samo z samochodem. Szarpiąc 
autem, ono szarpnie Tobą po chwili.

W praktyce codziennej jazdy „w trasie” 
skręt o wspomniane 90–110° jest całkowi-
cie wystarczający, choć dopuszcza pewne 
modyfikacje (pominę je w tym miejscu). 
Technika ta jest prosta w zastosowaniu 
i możemy ją ćwiczyć w codziennej jeź-
dzie, koncentrując się na wyrobieniu 
w sobie nawyku pchania kierownicy.

Skręt manewrowy oraz 
w sytuacjach awaryjnych

Sprawa nieco się komplikuje przy 
jeździe w mieście (ciaśniejsze zakręty) oraz 
w sytuacji awaryjnej, gdy pojawia się poślizg 
tylnej osi. Będziemy wówczas potrzebowali 
znacznie większego zakresu skrętu kół, a co 
za tym idzie – i kierownicy. Musimy więc za-
cząć przekładanie rąk. Jak zrobić to popraw-
nie? Czy propagowane przez instruktorów 
nauki jazdy „podawanie sobie” („dojenie”) 
kierownicy jest dobrym i bezpiecznym 
rozwiązaniem? Zdecydowanie NIE! 

Fakt, zapewnia ono przez cały czas kręcenia 
kołami otwarty uchwyt kierownicy, jednak 
do opanowania poślizgu jest zdecydowanie 
zbyt wolne! Należy stosować tzw. przekła-
dankę, czyli krzyżować ręce na kierownicy, 
jednak zrobić to jak najszybciej możemy, 
przy jak najmniejszej ilości przełożeń dłoni 
(sięgając daleko, a nie pracując rękami obok 
siebie). Po wykonaniu odpowiednio dużego 
skrętu kołami, powracamy do uchwytu 
podstawowego („za piętnaście trzecia”). I co 
najważniejsze – do wyprostu kół musimy 
wrócić taką samą sekwencją ruchów jak 

przy skręcaniu, a nie puszczając kierownicę 
czy stosując inne „zaawansowane” techniki, 
jak choćby „wycieranie talerzy” jedną 
dłonią! Obszarem, w którym pracujemy 
rękami, jest górna połówka kierownicy. 
Należy unikać pracy dłońmi zbyt nisko.

Aby wyćwiczyć tę technikę, potrzebowali 
będziemy więcej miejsca i zamkniętego tere-
nu. Spróbujmy zrobić krótki test. Jeśli tylko 
dysponujemy odpowiednią przestrzenią 
(bezpiecznym, zamkniętym terenem 
czy parkingiem itp.), przygotujmy sobie 
kilka plastikowych butelek wypełnionych 
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Trasę ułożyłem za pomocą Google 
Maps, w taki sposób, by po-
dróż z Belgii w rejony Nawarry, 

Aragonii oraz Katalonii (plus powrót) 
pokonać w ciągu sześciu dni. Projekt 
zakładał „przelot” autostradą przez 
Francję, a następnie poszwendanie 

się lokalnymi drogami wzdłuż Pi-
renejów, z północy na południe.

Po wyjęciu fotelików dla dzieci 
oraz złożeniu tylnej kanapy BRZ 
okazał się dość pojemnym 
autem. Sprzęt kem-
pingowy 

BRZ-em po Hiszpanii
Lubię hiszpańską prowincję, jej przestrzeń oraz drogi. Jak dotąd jednak znałem ten kraj 
głównie z wyjazdów służbowych. Pomysł, by samemu spędzić kilka dni urlopu na tamtejszych 
drogach, kiełkował i stopniowo dojrzewał do realizacji. W tym roku w końcu dojrzał. 
Uzgodniłem więc z rodziną, że na parę dni zostaną sami. Urlop we wrześniu nie był w pracy 
szczególnym problemem, pozostało jedynie dopracowanie kilku szczegółów logistycznych.



PODRÓŻE

to półpustynny region w południowo-
-wschodniej Nawarze, o rozmiarach 
mniej więcej 45×24 kilometry. Sporo tam 
ciekawych formacji skalnych oraz tras ro-
werowych. Jedna z nich to szutrowa droga 
wokół poligonu wojskowego. Ma 35 kilo-
metrów długości, jest bardzo urozmaicona 
i pozwala w krótkim czasie ogarnąć dość 
niecodzienny krajobraz. Bardenas Reales 
mają statut parku krajobrazowego, tym 
niemniej po tamtejszych (szutrowych) 
drogach można poruszać się samocho-
dem. Polecałbym jednak zostawić auto 
na parkingu koło informacji turystycznej 
i przesiąść się na rower z mocnymi opona-
mi. To miejsce zasługuje na kontemplację 
w nieco zwolnionym rytmie, ponadto 
jest tam kilka skałek, na które z łatwością 
można wjechać i zrobić panoramiczne 
zdjęcie. We wrześniu panowały tu pustki. 
Innych turystów można było policzyć na 
palcach, co jest w zasadzie ewenementem 
w realiach europejskich. Temperatura rów-
nież była optymalna, w granicach 23° C. 
Wydaje się więc, że wrzesień to opty-
malny czas na zwiedzanie tego miejsca.

We wrześniu nie było też problemu 
z miejscem na kempingu. W pobliżu parku 
krajobrazowego było ich kilka. Google 
podsunął mi jednak pomysł, by przeno-
cować 200 km dalej, nie w Nawarze, lecz 
w Aragonii. La Fresneda to wioska położo-
na wśród upraw oliwkowych, w jej pobliżu 
znajduje się kameralny kemping o tej 
samej nazwie. Prowadzi go sympatyczne, 
holenderskie małżeństwo. Na oko jest tam 
jakieś 30 miejsc, czysta łazienka, a przede 
wszystkim cisza oraz spokój. Klientami 
były zazwyczaj młode pary bez dzieci lub 
emeryci. Idealne miejsce wypoczynku rów-
nież dla ojca rodziny podróżującego solo.

Wokół jest sporo tras turystyczno-rowe-
rowych o bardzo zróżnicowanej charakte-
rystyce i stopniu trudności. Jedną z atrakcji 
jest np. przejazd trasą rowerową, która 
została wybudowana na miejscu starej linii 
kolejowej. Tory zdemontowano, budynki 
dworcowe pozostały i w miejscu powstał 
dość szczególny klimat. Trasa ma ponad 
70 kilometrów i przebiega przez pozostałe 
wiadukty oraz tunele kolejowe. Wybierając 
się na wycieczkę, trzeba jednak pamiętać 

oraz rower, po zdjęciu przedniego koła, 
zmieściły się bez większego problemu.

Projekt był taki, by wyjechać z domu 
we wtorek rano i przejechać ok. 960 km 
do miejscowości Arcachon, położonej 
na francuskim wybrzeżu atlantyckim. 
To miejsce słynie z wielkiej wydmy (Dune 
du Pilat), która rozciąga się na 2,7 km wy-
brzeża i wznosi na wysokość 110 m n.p.m. 
Warto je zobaczyć. Pech chciał, że pogoda 
akurat mocno nie dopisała i na miejscu 
zastała mnie ulewa biblijnych rozmia-
rów. Ruch na autostradzie zwolnił do 
ok. 40 km/h, a znaki na niebie i ziemi nie 
zapowiadały rychłej poprawy. Pierwszą 
od lat noc na kempingu spędziłem pod 
namiotem w strugach deszczu i z butelką 
koniaku. Nie było źle, jednak kolejny dzień 
nie zapowiadał niczego lepszego, wobec 

czego nie pozostawało nic innego, jak 
pakować mokry namiot i kontynuować po-
dróż w kierunku hiszpańskiej granicy.

Jazda po francuskich autostradach nie 
jest ekscytującym doświadczeniem. 
Przy ograniczeniu prędkości do 130 km/h 
oraz częstych kontrolach radarowych 
pokonywanie większych odległości szybko 
staje się monotonne. Do tego dochodzi 
specyficzna kultura jazdy polegająca m.in. 
na wyrywkowym używaniu kierunkowska-
zów i dość nonszalanckiej zmianie pasa ru-
chu z prawego na lewy. Tym niemniej blisko 
granicy z Hiszpanią, gdzie autostrada zaczę-
ła kręcić i wbijać się w Pireneje, doświad-
czyłem zupełnie nowej sytuacji: otóż jadąc 
jakieś 10–20 km/h powyżej przepisowej 
prędkości, ujrzałem na tablicy informacyj-
nej swoje numery rejestracyjne z dopiskiem 
„trop vite” (zbyt szybko). Powiem szczerze, 
iż takie publiczne napiętnowanie oraz świa-
domość inwigilacji mocno mnie ostudziły. 
Do samej granicy jechałem już w szeregu. 
Jak dotąd żaden mandat nie przyszedł…

Na pierwszy rzut oka, w Hiszpanii 
życie kierowcy komplikuje się jeszcze 

bardziej, albowiem limit prędkości spada 
do 120 km/h, a kontrole są również częste. 
Na drogach lokalnych sytuacja zmienia 
się jednak diametralnie. Ograniczenia 
prędkości są tam często na przyzwoitym 
poziomie 100 km/h, przede wszystkim 
jednak na prowincji jest pusto. Kombinacja 
powyższych czynników uczyniła tę podróż 
jedną z najprzyjemniejszych, jakie do tej 
pory odbyłem. W Stanach Zjednoczonych 
drogi są przeważnie proste, w Skandynawii 
nie wolno przekraczać 85 km/h, a na doda-
tek w obu krajach inwigilacja drogowa uro-
sła do totalitarnych rozmiarów. Okazuje się, 
że stosunkowo po sąsiedzku, czyli w Hisz-
panii, istnieją przestrzenie i drogi, które 
pozwalają w końcu odetchnąć bez ryzyka 
utraty prawa jazdy. Topografia jest uroz-
maicona, ruch rzadki i w miarę żwawy, 
co umożliwia dobrą, techniczną jazdę aku-
rat takim autem jak  Subaru BRZ, które do 
szczęścia potrzebuje niewiele: parę zakrętów 
i możliwość pracy w okolicach 100 km/h.

Koniec końców, nawet najciekawsze 
drogi służą jednak do tego, by gdzieś 
ostatecznie dojechać. Bardenas Reales 
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momentu obrotowego w BRZ-cie. Ow-
szem, wbicie się w lewy pas na trzecim bie-
gu idzie dość żwawo, jednak nie na tyle, by 
zdystansować wszechobecne turbodiesle. 
Dodatkowo niska pozycja za kierownicą 
i dość wysoki poziom hałasu kumulują się 
w spore zmęczenie po 12 godzinach jazdy.

Takie trasy zazwyczaj pokonuję 
Levorgiem i tu na brak wygody nie można 
narzekać. BRZ to jednak coś zupełnie 
innego. Nie jest może wyjątkowo kom-
fortowy, ale przy właściwych warun-
kach drogowych deklasuje wszystko, 
co miałem dotąd okazję prowadzić.

Podczas tej podróży, z oczywistych 
powodów, jeździłem wyłącznie po dobrze 
wyasfaltowanych szosach. Jestem jednak 
pewien, że znajdzie się tam również sporo 
atrakcji dla amatorów S-AWD. Z czystym 
sumieniem mogę więc polecić wszystkim 
subarowiczom prowincje Nawarry i Ara-
gonii jako cel przyszłorocznych wypraw. 
Pozdrawiam i życzę szerokiej drogi.

o zabraniu prowiantu. Obiekty spotykane 
po drodze to dworce-widma, oddalone 
już dziś o parę kilometrów od właściwych 
miejscowości. Aby kupić butelkę wody, 
trzeba zjechać z trasy ładnych parę kilo-
metrów i poszukać czynnego baru; sklepy 
będą z dużym prawdopodobieństwem 
zamknięte w godzinach popołudniowych.

Jednym z powodów, dla których lubię 
takie luźne podróżowanie własnym środ-
kiem transportu, jest możliwość obserwacji 
życia z perspektywy krawężnika, stacji ben-
zynowej lub też przydrożnego baru. Zatrzy-
małem się przy takim obiekcie w drodze 
na ostatni kemping w Pirenejach. Godzina 
10:30 rano, klienci, w tym również grupa 
motocyklistów, zajadają kanapki, do tego 
każdy na stole ma butelkę domowego wina. 
Ci, którzy już skończyli, biorą na drogę 
kawę z amaretto i zaczynają dzień. Pozosta-
li dochodzą na luzie, nie czuć pośpiechu.

Droga w Pireneje, do miejscowości 
Espot, nabiera za to tempa. Jechałem 

trasą N-260/C-13, która jest absolutnie 
fantastyczna. Na mapie wygląda być może 
niepozornie, jednak to szeroka, równa oraz 
kręta nawierzchnia z limitem prędkości 
100 km/h. W kilku miejscach przekra-
cza nierówności terenu na betonowych 
palach, tworząc przy tym szerokie łuki, 
które można pokonywać dość szybko. 
W takich właśnie momentach BRZ dostaje 
skrzydeł. Na 3. biegu auto precyzyjnie 
pozwala się sterować pedałem gazu, wy-
ostrzając tor jazdy na tyle, by optymalnie 
wejść w kolejny zakręt. Doświadczenie 
jest subtelne i dobrze pokazuje precy-
zję, jaka kryje się pod karoserią BRZ.

Krajobraz również nie pozostawia 
niczego do życzenia, droga przebiega wokół 
kilku ładnie położonych jezior, jest też 
parę wysokich przełęczy z klasycznymi 
serpentynami. Region przyciąga wielu 
motocyklistów, głównie na sportowo-
-turystycznych maszynach. To też może 
być ciekawy projekt na przyszłość.

Póki co swoje dwa kółka miałem 
w bagażniku. Po dojechaniu na kemping 
wypakowałem rower, by wjechać na prze-
łęcz w pobliżu lokalnej stacji narciarskiej 
(Espot Esqui). Ten pomysł również podsu-
nęły mi Google Maps. Mój „przewodnik” 
i tym razem nie zawiódł. Podjazd był co 
prawda stromy (co w drodze powrotnej 
mocno obciążało hamulce), jednak okolica 
okazała się bardzo ładna. Wjazd na ponad 
2000 m n.p.m. to był dosłownie punkt 
kulminacyjny całego wyjazdu. Rano, kolej-
nego dnia, przy temperaturze +6° spakowa-
łem namiot i ruszyłem do domu, nasta-
wiając się na raczej nudny, autostradowy 
przelot 1200 km. Po drodze czekała jednak 
jeszcze jedna niespodzianka: trasa przeci-
nała spektakularną przełęcz na wysokości 
ok. 2000 m n.p.m. Z racji wczesnych godzin 
porannych droga była całkowicie pusta…

Dalsza część podróży minęła bez więk-
szych niespodzianek. Autostrada to jedyne 
miejsce, gdzie odczuwam trochę brak 

44 45

PODRÓŻE

PLEJADY NR 70 www.plejady. subaru.pl facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 1/2017



46 47

PODRÓŻE tekst: PRZEMYSŁAW KACZMAREK

46

Przygoda dla części ekip rozpoczęła się 
tradycyjnie „pod Emilem”1 w Krako-
wie, skąd wyruszył konwój czterech 

aut, prowadzony, również tradycyjnie, 

przez Ojca Dyrektora. Podróż szła nam tak 
sprawnie, że tuż przed granicą słowacko-
-węgierską dogoniliśmy konwój toruńsko-
-łódzki. Dzięki łączności SMS -owej 
Justyny z Arletą ustaliliśmy ich „pozycję” 
i spotkaliśmy się na przerwie obiadowej 
w przydrożnym zajeździe. Kolejną ekipę 

wchłonęliśmy do konwoju na węgierskiej 
autostradzie za Budapesztem. Pomimo 
„krótkiej antenki” od CB udało nam się 
nawiązać kontakt z ekipą Marka i Mar-
leny, którzy na swoją pierwszą Subariadę 
wyruszyli nowym Outbackiem. Ostatnia 
załoga, czyli Szymon, Irka i Matylda, 

VI Subariada – 
Macedonia, Albania /cz. 1/

47

Minęły już trzy lata od pierwszego forumowego wyjazdu do Rumunii, a idea Subariad cieszy się 
nadal niesłabnącym zainteresowaniem. W tym czasie użytkownicy Foresterów i Outbacków, 
pod przewodnictwem Beaty i Miłosza  www.przygody4×4.pl , odwiedzili dwukrotnie Rumunię, 
Półwysep Krymski, Gruzję i Armenię oraz Bułgarię. Na szósty wyjazd Miłosz zaproponował nam 
równie ciekawy kierunek, a mianowicie Macedonię i Albanię.

1  SALON EMIL FREY RETAIL POLSKA 
PRZY UL. JOSEPHA CONRADA W KRAKOWIE

http://www.przygody4x4.pl


placach kolejne wielkie pomniki Aleksan-
dra Wielkiego i Filipa II oraz św. Cyryla 
i Metodego. Wszystko to wraz z tłumami 
spacerujących i oblegających okoliczne 
ogródki restauracyjne ludzi tworzyło 
niesamowitą atmosferę. My jednak, zachę-
ceni przez Beatę i Miłosza, udaliśmy się 
na spacer do pobliskiej dzielnicy tureckiej, 
by poczuć klimat Orientu i skosztować 
lokalnej kuchni. Spróbowaliśmy więc 
różnorakich grillowanych mięs, a w kolacji 
towarzyszyły nam liczne koty czające się 
na resztki jedzenia „spadające” ze stołu. 
Z pobliskich meczetów dobiegały śpiewy 
muezzinów odmawiających wieczorną 

modlitwę. W drodze powrotnej na kem-
ping postanowiliśmy dotankować auta, by 
nie tracić czasu następnego dnia. O ile z pa-
liwem nie było problemu, to z przykrością 
odkryliśmy, że na stacjach benzynowych 
w Macedonii nie można kupić napojów al-
koholowych, więc na wieczorne piwo mogli 
liczyć tylko ci kierowcy, którzy przezornie 
zabrali zapasy z kraju. Na kempingu do 
późnych godzin nocnych towarzyszyła nam 
muzyka z odbywającego się na świeżym 
powietrzu przyjęcia weselnego. Tej atrakcji 
postanowiliśmy jednak nie „eksplorować”.

Nazajutrz po śniadaniu zwinęliśmy 
obóz i udaliśmy się na wycieczkę do 
kanionu Matka. Po zaparkowaniu aut 
na poboczu wąskiej drogi dojazdowej i po 
krótkim spacerze dotarliśmy do zapo-
ry, zbudowanej u wrót kanionu. Liczne 
zakazy fotografowania uniemożliwiły 
nam uwiecznienie zapory na fotografiach 
i filmie. Zdjęcia mogliśmy robić dopiero od 
strony sztucznego jeziora. Tuż za zaporą 
mieściła się przystań dla łodzi motoro-
wych, niewielki XIV -wieczny monastyr 
św. Andrzeja i przyklejona do stromej 

skały restauracja, której tarasy zawieszone 
były częściowo nad wodą. W oczekiwaniu 
na rejs zwiedziliśmy szybko monastyr, 
pięknie ozdobiony wewnątrz bizantyjski-
mi freskami, i wypiliśmy szybką kawę. 
Następnie wyruszyliśmy na godzinny rejs 
łodziami motorowymi w górę kanionu. Ka-
nion można też pokonać pieszo kamienną 
ścieżką wykutą w jednym z jego stromych 
zboczy. Po około 20 minutach rejsu dopły-
nęliśmy do niewielkiej jaskini, po której 
oprowadził nas przewodnik znający trochę 
język polski. W jaskini panował przyjemny 
chłód, w jej głębi widać było małe jeziorko, 
w którego niezmąconym lustrze odbi-

jało się sklepienie. Atmosferę psuł tylko 
nieco zapach odchodów wiszących nad 
nami głowami w dół gacków. Nie chcąc 
zbyt długo przebywać w strefie zrzutu, 
pożegnaliśmy „polskiego” przewodni-
ka i udaliśmy się w drogę powrotną.

Gdy dopłynęliśmy do przystani, 
przekonaliśmy się, dlaczego Miłoszowi 
zależało na wczesnym wyjeździe z kem-
pingu. Na brzegu czekały tłumy chęt-
nych na rejs, a w restauracji próżno było 
szukać wolnych miejsc. Taki sam ścisk 
panował na drodze dojazdowej, a cały 
czas nadjeżdżały kolejne auta. I właśnie 
tutaj czekało nas pierwsze wyzwanie. 
Jeden z samochodów zaparkował tak, 

że zupełnie zablokował wyjazd Foreste-
rowi Szymona. Szybka decyzja – musimy 
go przestawić. W ruch poszła wyciągarka 
w Landku, a następnie męska część wypra-
wy użyła siły mięśni i po kilku minutach 
Skoda Fabia parkowała kilka metrów 
dalej, a Szymon mógł wyjechać na drogę. 
Ku naszemu zaskoczeniu nie wzbudzili-
śmy specjalnej sensacji przy tej operacji.

Po przebiciu się do głównej drogi udali-
śmy się do miasta Tetovo. Czekało nas tam 
kilka atrakcji. Zwiedzanie XV -wiecznego 
„malowanego meczetu” Šarena Džamija 
udało nam się tylko połowicznie, pomimo 
dwóch prób. Mogliśmy jedynie oglądnąć 
go z zewnątrz, gdyż przy pierwszym podej-
ściu trwało nabożeństwo dla mężczyzn, 
a przy drugiej próbie odbywało się spo-
tkanie dla kobiet. Z zewnątrz prezentował 
się bardzo ciekawie i nietuzinkowo – jego 
elewacje tworzyły różnokolorowe wzorzy-
ste prostokąty, kojarzące się z domkiem 
zbudowanym z kilku talii kart. Nie mie-
liśmy także szczęścia do supermarketów, 
które zamknięto nam dosłownie przed 
nosem. Nie mogliśmy natomiast mieć 

zastrzeżeń do obiadu, jaki zaplanowali 
dla nas przewodnicy w jednej z tetovskich 
restauracji. Siedzieliśmy wszyscy przy 
jednym długim stole i czuliśmy się trochę 
onieśmieleni, bo klasa lokalu nie pasowała 
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oczekiwali nas już na miejscu naszego 
pierwszego noclegu, który zaplanowaliśmy 
w motelu około 100 km za Budapesztem. 
Do motelu dotarliśmy wieczorem, więc 
po szybkim zakwaterowaniu udaliśmy się 
wspólnie na kolację. Delektowaliśmy się 
węgierskimi pikantnymi specjałami i zim-
nym piwem, a po kolacji wspólnie hucznie 
świętowaliśmy dwudziestą pierwszą 
rocznicę ślubu Gosi i Grzesia „Urabusów”.

Następnego dnia, już w komplecie, 
ruszyliśmy dalej na spotkanie z naszymi 
przewodnikami. Podróż przebiegała 
sprawnie pomimo długiego dystansu, 
który mieliśmy pokonać. Na granicy 
węgiersko -serbskiej zostaliśmy odprawieni 
szybko, mimo że część z nas, pamiętająca 
wyprawę do Gruzji sprzed dwóch lat, 
obawiała się długiego postoju. Wtedy 
jednak jechaliśmy w towarzystwie tysięcy 
Turków wracających do ojczyzny święto-
wać ramadan. Na granicy nie spotkaliśmy 
też fali syryjskich uchodźców, a jedynymi 
śladami były błyszczące w słońcu wysokie 
zasieki z drutu kolczastego, ustawione 
wzdłuż granicy oraz pojedyncze obozo-
wiska po stronie serbskiej. Podróż przez 
Serbię była dość monotonna, przerywa-
na jedynie krótkimi postojami na stacjach 
benzynowych oraz obiadem w sprawdzo-
nej i wszystkim znanej amerykańskiej 
jadłodajni. Dzięki doświadczeniom 
z poprzednich przejazdów przez Serbię 
tym razem zrezygnowaliśmy z obwod-
nicy Belgradu i wybraliśmy teoretycznie 
wolniejszą drogę „przez miasto”. Pomimo 
ograniczeń prędkości trasa ta była jednak 
krótsza i szybsza, gdyż na jej przebiegu 
nie było żadnego kolizyjnego skrzy-
żowania. Jadąc, mogliśmy podziwiać 
zmieniającą swoje oblicze stolicę, gdzie 
pomiędzy monumentalnymi socjalistycz-
nymi budynkami wyrastają nowoczesne 
szklane biurowce. Za Niszem skończyła się 
autostrada i wjechaliśmy w góry. Mieliśmy 
mieszane uczucia widząc jej kolejny odci-
nek w budowie, wgryzający się w górskie 
zbocza i zmieniający przepiękny natu-
ralny krajobraz. Późnym popołudniem 
atmosfera na CB nieco się ożywiła. Dzięki 
SMS -om otrzymywanym od syna Arlety 
i Czarka mogliśmy „śledzić” na żywo 
piłkarski mecz Polska – Szwajcaria, ciesząc 
się na koniec z historycznego zwycięstwa 

naszej drużyny. Po przekroczeniu ostatniej 
tego dnia granicy, serbsko -macedońskiej, 
oraz przejechaniu kilkudziesięciu kilo-
metrów czymś na kształt „autostrady” 
dotarliśmy na kemping na przedmie-
ściach Skopje, gdzie oczekiwał nas Miłosz 
z Beatą. Szybko rozbiliśmy namioty, 
ponieważ Miłosz zaplanował nam już 
w tym dniu pierwszy punkt programu: 
nocne zwiedzanie stolicy Macedonii.

Od samego wjazdu do Macedonii mo-
gliśmy zobaczyć wiele nawiązań do historii 
imperium zbudowanego przez Aleksandra 
Wielkiego. Macedonia to młode, niewielkie 
państwo, które odzyskało niepodległość 

w 1991 roku, po rozpadzie Jugosławii, 
nieposiadające ani rozwiniętego przemysłu, 
ani bogatych zasobów naturalnych, więc 
nie dziwi fakt, że chce budować swą tożsa-
mość na historii starożytnego mocarstwa. 
Budzi to jednak sprzeciw Grecji, która 
uważa się za jedynego spadkobiercę Kró-
lestwa Macedonii. Dzisiejsza Macedonia 
zajmuje bowiem tylko około ⅓ terytorium 
tego historycznego państwa, a większość, 
w tym jego ówczesna stolica – Saloniki, leży 
na terenie dzisiejszej północnej Grecji. Stąd 
też zaraz po odzyskaniu niepodległości 
Grecja nie zgodziła się na używanie nazwy 
Republika Macedonii i do tej pory nazwa 
ta nie jest uznana przez wszystkie państwa, 

a oficjalna nazwa to Była Jugosłowiań-
ska Republika Macedonii (ang. Former 
Yugoslav Republic of Macedonia – FYROM). 
Problem nie dotyczy tylko nazwy, bowiem 
przez ostatnie dwa tysiąclecia miało miejsce 
w tym rejonie tyle wojen, przesiedleń, na-
jazdów, eksterminacji, narzucania obcych 
języków czy religii, że trudno mówić dziś 
o jednorodnym etnicznie, kulturowo czy 
wyznaniowo narodzie macedońskim.

Wieczorny spacer po Skopje ukazał 
nam tętniące życiem miasto. Uroku doda-
wała przecinająca centrum rzeka Wardar, 
z pięknie oświetlonymi kilkoma kamien-
nymi mostami ozdobionymi licznymi po-

mnikami historycznych postaci. Tuż przy 
brzegu rzeki znajdowały się, również fan-
tastycznie oświetlone, monumentalne bu-
dynki Muzeum Macedonii, Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, a na okolicznych 
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w terenie. Z uwagi na zapadający zmrok oraz 
czekającą nas imprezę szybko rozbiliśmy 
namioty, a młodzież zniosła z lasu drew-
no na ognisko. Nasz pośpiech okazał się 
całkiem uzasadniony, bo gdy tylko ognisko 
zapłonęło, pojawił się ulewny deszcz. Na 
szczęście Miłosz zaopatrzył swojego Landka 
w dużą rozkładaną markizę, a drugi tarp 
rozpięli między autami Urabus i Subary 
i każdy z nas mógł się schronić przed 
deszczem. Stanisław rozdał plastikowe szkło 
i na rozgrzewkę zaserwował nam nalewkę 
własnej roboty, na którą wszyscy znający Sta-
sia z poprzednich wyjazdów już od Krakowa 
ostrzyli sobie zęby. W ruch poszły przekąski 
i rozpoczęliśmy „standing party”. Po niecałej 
godzinie deszcz jednak dał za wygraną 
i przestał padać, a na niebie zaczęły pojawiać 
się gwiazdy. Dorzuciliśmy więc drewno do 
ogniska, i ci, którzy się jeszcze nie rozgrzali 
nalewką Stasia, skupili się wokół ognia. 
Część męska natomiast wraz z przypływem 
kurażu utworzyła sekcję wokalną i uprzy-
jemniała wieczór, śpiewając pieśni ognisko-
we, szanty i inne szlagiery, wyznając przy 
tym zasadę, że im głośniej, tym lepiej. Jedno 
jest pewne, jeśli zagrażała nam w tym lesie 
jakaś dzika zwierzyna, to po tym koncercie 
mogliśmy spać w namiotach bezpiecznie.

Nazajutrz obudziło nas wschodzące 
na bezchmurnym niebie słońce, a wraz 
z nim szybko zniknął chłód poranka. 
Wszyscy sprawnie złożyliśmy namio-
ty, zjedliśmy śniadanie i ruszyliśmy do 
oddalonej zaledwie o parę kilometrów 
miejscowości Galičnik, najwyżej położo-
nej osady na Bałkanach, słynnej z corocz-
nego, odbywającego się w lipcu, festiwalu 
ślubów. W samym centrum miasteczka 
znajdował się pensjonat z tarasem, z któ-
rego roztaczała się przepiękna panorama. 
Tak więc gdy tylko Miłosz zapropono-
wał poranną kawę, wszyscy ochoczo się 
zgodziliśmy, i już po kilku chwilach stoliki 
były ustawione w szyk subariadowy. 
Oprócz kawy na stoły podano regionalne 
ciasta, które znikały tak szybko, jakbyśmy 
byli przed śniadaniem. Dostępne WiFi 
umożliwiło nam zdanie fotorelacji na sub-
ariadowej stronie forum. subaru.pl oraz 
fejsbukowym profilu Subariady. Nałado-
wani kofeiną ruszyliśmy dalej. Po wyje-
chaniu z miasteczka zjechaliśmy wreszcie 
na dobre z asfaltu i szutrowym traktem 
wjechaliśmy w głąb Parku Narodowego 
Mavrovo. Niemal za każdym zakrętem 
ukazywały nam się coraz piękniejsze 
górskie pejzaże. W pewnym momencie 

Miłosz zaproponował, żebyśmy zjechali 
z szutru i wspięli się na szczyt jednego 
z pokrytych trawą pagórków. Po jego zdo-
byciu ustawiliśmy nasze auta w szpaler do 
wspólnego zdjęcia. Następnie ruszyliśmy 
na przełaj do widocznej w oddali drogi 
i powoli zaczęliśmy wypatrywać w mia-
rę płaskiej polany na plenerowy obiad. 
Po obiedzie droga sprowadziła nas w dół 
doliny, zaliczyliśmy kilka przejazdów 
przez głębsze kałuże, co nadało naszym 
autom nieco off -roadowego sznytu. W do-
linie wjechaliśmy na moment na asfalt tyl-
ko po to, by zjechać na kolejną szutrówkę 
i znów piąć się w górę, tym razem jednak 
w cieniu lasu. Na jednym z podjazdów 
Szymon uszkodził oponę o ostry kamień. 
Na szczęście dzięki cudownym kołkom 
butylowym Miłosz zalatał dziurę bez 
zdejmowania koła z auta, i po krótkim pit 
stopie mogliśmy ruszyć dalej. Po pewnym 
czasie droga ponownie zaczęła schodzić 
coraz niżej, aż wreszcie wyjechaliśmy 
z lasu wprost na plac budowy nowej 
autostrady. I tak, towarzysząc budowie 
drugiej nitki, późnym popołudniem 
dotarliśmy do miasta Ochryd. Tutaj Beata 
podzieliła nas na dwie grupy. Jedna noco-
wała w pensjonacie w nowej części miasta, 
a druga, w tym nasza załoga, w samym 
centrum starego miasta. Po rozloko-
waniu się w pensjonacie udaliśmy się 
naszą grupą w poszukiwaniu restauracji. 
Po kilku minutach spaceru znaleźliśmy 
się na promenadzie nad brzegiem Jeziora 
Ochrydzkiego, przy której w licznych 
lokalach kwitło nocne życie miasta. 
Dziwnym trafem spotkaliśmy się z drugą 
grupą w tej samej restauracji i zakończy-
liśmy ten dzień wspólną sutą kolacją.

(ciąg dalszy w następnym wydaniu) 

ani do subariadowego klimatu, ani do 
Miłoszowych standardów. Nie daliśmy 
jednak tego poznać po sobie podczas obia-
du i w doskonałych nastrojach, z pełnymi 
brzuchami ruszyliśmy w dalszą drogę. 
Klucząc uliczkami miasta, udało nam 
się znaleźć czynny sklep spożywczy oraz 
stragany z warzywami i zrobić zakupy 
na czekające nas posiłki w plenerze. 

Niestety po raz kolejny przekonaliśmy się, 
że zakup alkoholu w sklepie spożywczym 
nie jest w Macedonii rzeczą oczywistą. Mi-
łosz jednak zapewnił nas, że „nie zginiemy 
z pragnienia” i z tym przekonaniem uda-
liśmy się na zwiedzanie kolejnej atrakcji.

Muzułmański klasztor derwiszów 
Arabati Baba Tekkʹe został zbudowany 
około 1538 roku wokół grobowca Sersema 
Ali Baby, szwagra sułtana Sulejmana Wiel-
kiego. Istnieją przynajmniej dwie teorie 
dotyczące przybycia Ali Baby do Tetova. 
Według pierwszej jego siostra, będąca 
jedną z żon sułtana, popadła w niełaski 
i oboje zostali wydaleni poza granice 
państwa osmańskiego. Według innej Ali 
Baba sam postanowił zrzec się bogactwa 
i prowadzić ascetyczne życie mnicha zgod-
nie z zasadami bektaszyzmu, czyli wiary 

popularnej w tamtych czasach wśród ubo-
gich warstw społecznych, łączącej zasady 
wielu religii (synkretycznej), m.in. islamu 
i chrześcijaństwa, ale także ezoteryzmu 
i szamanizmu. W tym celu opuścił sułta-
na, który w reakcji na jego decyzję nazwał 
go „Sersem”, czyli głupcem. Niezależnie od 
wersji, faktem jest, że po śmierci Ali Baby 
jego uczeń Arabati Baba założył w tym 
miejscu tekke, czyli klasztor. W XVIII wie-
ku klasztor został rozbudowany przez 
Rexhepa Pashę, którego trumna spoczywa 
w grobowcu obok Ali Baby. W trakcie 
zwiedzania klasztoru zostaliśmy ser-
decznie przyjęci przez mnicha, który 
używając kilku języków przekazał nam 
podstawowe informacje dotyczące historii 
klasztoru. Gdy dowiedział się, że jesteśmy 
z Polski, jednym tchem wymienił znanych 

mu Polaków, czyli Jana Pawła II i Lecha 
Wałęsę. Dostaliśmy od niego w prezencie 
olbrzymiego arbuza, a Urabus odnotował 
poetycko naszą obecność w księdze gości.

Wyjeżdżając z miasta, udało nam się 
namierzyć mały sklepik, w którym zaopa-
trzyliśmy się w macedońskie wino i piwo, po 
czym ruszyliśmy za Land Roverem w góry, 
na wieczorny biwak. Choć droga była w 99% 
asfaltowa, to prowadziła przez wspania-
łe krajobrazy, wzdłuż jeziora Mavrovo. 
Następnie wspięliśmy się krętą stromą drogą 
biegnącą przez las, by znaleźć się nagle 
w górskim krajobrazie Parku Narodowego 
Mavrowo, gdzie droga wiła się po zielonych 
halach, nad którymi górowały skaliste szczy-
ty. Na koniec zjechaliśmy z asfaltu i wąską 
leśną drogą wjechaliśmy na rozległą polanę, 
na której Miłosz zaplanował pierwszy nocleg 
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tournée tak i ten zagraliśmy pod batutą 
wspaniałego polskiego kompozytora 
i dyrygenta w jednej osobie maestro 
Krzysztofa Pendereckiego. Towarzyszył 
nam również wybitny pianista, Szymon 
Nehring – jedyny polski finalista XVII 
Międzynarodowego Konkursu Pianistycz-
nego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 

Artysta czarował chińską publiczność 
oczywiście wykonaniem Koncertu 
fortepianowego e-moll op. 11 Chopina.

Turcja, Niemcy, Gruzja
Zagranicznych podróży w 2016 r. 

nie ograniczyliśmy wyłącznie do Chin, 
choć nie ma co ukrywać, że parokrotnie 

otarliśmy się o najdalsze, graniczą-
ce właśnie z Azją zakątki Europy.

Pierwszy raz latem, kiedy na zapro-
szenie organizatorów Istanbul Muzik 
Festivali mieliśmy okazję zagrać w pięk-
nej Sanat Concert Hall w Stambule. 
I to dwukrotnie! Jakby tych wyróżnień 
było mało, w drugim ze wspomnianych 

Nowy rok made in China
Dzięki wsparciu Instytutu Adama 

Mickiewicza wyruszyliśmy na tygodnio-
we tournée koncertowe w Chinach. I tak 
Nowy Rok przywitaliśmy 8 tysięcy km 
od domu i w dodatku o całe 7 godzin 
wcześniej. Podróż po Państwie Środ-
ka rozpoczęliśmy od występu przed 

dziewięciotysięczną publicznością w Great 
Hall of People Beijing oraz kilkusetmi-
lionową przed telewizorami w Chinach! 
Noworoczny koncert daliśmy w Xiamen 
Canjiang Grand Theatre, by dwa dni póź-
niej wylądować w Kantonie. I właśnie tam 
spełniło się nasze największe marzenie – 
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej 

zagrała w jednej z największych, a przede 
wszystkim słynącej z najwspanialszych 
warunków akustycznych sali koncertowej 
świata – Guangzhou (Kanton) Xinhai 
Concert Hall! Wielki finał chińskiej 
trasy koncertowej odbył się na scenie 
Wenzhou Grand Theatre. Tak jak wszyst-
kie pozostałe koncerty tego niezwykłego 

WYDARZENIA tekst:  MARCIN KLEJDYSZ/OAB

Z Krakowa do Pekinu – Orkiestra 
Akademii Beethovenowskiej 
podsumowuje 2016 rok
W koncertowym tournée trafiliśmy do najsłynniejszych sal koncertowych dalekiej Europy 
i Azji, najwspanialszych sal koncertowych Krakowa, Katowic i Warszawy, a z drugiej strony 
do zacisznych i kameralnych wnętrz najpiękniejszych kościołów Polski. Zagraliśmy ponad 
60 koncertów, od tych bardzo poważnych, symfonicznych programów, przez koncerty dla 
dzieci, po występy z gwiazdami rocka – to był kolejny niezwykły rok w historii Orkiestry 
Akademii Beethovenowskiej.
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Po raz pierwszy natomiast 
odwiedziliśmy niewielką, choć 
urokliwą bawarską miejscowość 
Aldersbach, gdzie w towarzystwie 
światowej sławy dyrygenta, Andreasa 
Speringa, oraz grupy znakomitych 
solistów wykonaliśmy „Złoto 
Renu” Ryszarda Wagnera.

Nie tylko Beethoven
A jak zaczynaliśmy rok 2016? Oprócz 

koncertów noworocznych, w tym 
z Nigelem Kennedym w ICE Kraków 
czy zaproszenia OAB przez naszego I dyry-
genta do koncertu abonamentowego w Fil-
harmonii Narodowej, zgodnie z niepisaną 
tradycją, od wizyty na Wielkanocnym 
Festiwalu Ludwiga van Beethovena w War-
szawie. Festiwal, prowadzony niezmien-
nie przez wielką damę polskiej klasyki 
Elżbietę Penderecką, jest nam szczególnie 
bliski, wszak to właśnie na jego estradzie 
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej 
debiutowała w 2005 roku. Ten występ 
szczególnie jednak zapadł nam w pa-
mięci, wszak wraz z organizatorami 

Festiwalu Beethovenowskiego święto-
waliśmy jego 20., jubileuszową edycję.

Poza stołeczną Warszawą i jej reprezenta-
cyjną Filharmonią Narodową odwiedziliśmy 
też sale koncertowe i festiwale wielu innych 
miast Polski, na czele z nową siedzibą Naro-
dowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Ra-
dia w Katowicach, Centrum Kongresowym 

ICE Kraków (w ramach cyklu ICE Classic 
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej 
miała zaszczyt wystąpić u boku legendy 
światowych scen operowych, śpiewaczki 
Edity Gruberovej), festiwalem Mozartiana 
w Gdańsku, Last Night of the Proms in 
Cracow, a wreszcie Świątynią Opatrzności 
Bożej, gdzie wykonując suitę „Przymierze” 

koncertów wystąpił z nami jeden z naj-
wyżej cenionych na świecie wirtuozów 
wiolonczeli, Gautier Capuçon.

W październiku, w chwilę po gruziń-
skiej Subariadzie 2016, koncertowaliśmy 
w Gruzji w ramach Telavi International 
Music Festival, podczas inauguracji 
i zakończenia tego wspaniałego wydarze-
nia. I tu znów spotkaliśmy się na scenie 
z jednym z uczestników Konkursu Chopi-
nowskiego – uwielbianym nie tylko przez 
gruzińską, ale również polską publiczność 
– pianistą Dmitri Shishkinem oraz feno-
menalnym skrzypkiem Kolją Blacherem 
i legendarną pianistką Eliso Virsaladze.

Parokrotnie odwiedziliśmy też piękne 
sale koncertowe i plenery Niemiec. 

Kontynuując trwającą od kilku już lat 
przygodę i przyjaźń z naszym partnerskim 
miastem Darmstadt, gdzie w 2016 r. 
zaprezentowaliśmy m.in. arcydzieło 
Johanna Sebastiana Bacha – Pasję 
wg. św. Mateusza czy równie spektakularną, 
choć szalenie rzadko wykonywaną 
Mszę – Musical Leonarda Bernsteina.
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prestiżowych jak 9. Festiwal Muzyki 
Filmowej w Krakowie, gdzie u boku na-
szego zespołu wystąpiła Edyta Górniak, 
czy Światowe Dni Młodzieży, podczas 
których na Rynku Głównym w Krakowie 
zagraliśmy z takimi gwiazdami jak Ewa 
Bem i Mietek Szcześniak! Równie nieza-
pomniany był dla nas występ z legendą 
rocka, niegdysiejszym członkiem 
grupy Deep Purple – Ianem Gillanem. 
To właśnie Orkiestra Akademii Beetho-
venowskiej wybrana została przez tego 
charyzmatycznego artystę do prezenta-
cji w klasycznej odsłonie programu tej 
kultowej grupy. Kulminacją wielkich, 
plenerowych widowisk, w których 

braliśmy udział w 2016 roku, była olbrzy-
mia produkcja w reżyserii Chrisa Bal-
dwina, gdzie w ponad 300-osobowej 
obsadzie (wraz z zespołami z Niemiec, 
Izraela, Czech i Szwajcarii) wykonaliśmy 
dzieło pt. „Flow” dla ponad milionowej 
publiczności, zgromadzonej nad Odrą 
we Wrocławiu, w ramach wydarzeń 
„Wrocław – Europejska Stolica Kultury 
2016”. Mieliśmy również swój zaszczyt-
ny udział w ceremonii zamknięcia 
obchodów tego europejskiego święta.

Dla najmłodszych melomanów
Misją Orkiestry Akademii Beetho-

venowskiej jest również wychowywanie 
najmłodszego pokolenia melomanów. 
Pierwsze kroki w tym poważnym muzycz-
nym świecie wcale nie muszą być nudne 
ani straszne, tym bardziej że odbywają się 
za pośrednictwem ulubionych przez ma-
luchy bajek. Po raz szósty zrealizowaliśmy 
projekt Bajkowe Melodie, w którym wzięło 
udział ponad 15 tysięcy dzieciaków z kilku 
miast i miasteczek południowej Polski. 
Dzięki wsparciu NOSPR zrealizowaliśmy 
również kolejną odsłonę projektu przywra-
cającego kultowe polskie bajki sprzed lat, 
w niezwykle barwnej muzycznej oprawie. 
Tym razem był to multimedialny program 
Reksio Symfonicznie, za który OAB 
i NOSPR otrzymały nagrodę Słoneczniki 
2016, w konkursie portalu  CzasDzieci.pl  
na najlepszą inicjatywę kulturalną dla 
dzieci w województwie śląskim.

słynnego polskiego twórcy muzyki filmowej, 
Michała Lorenca, wzięliśmy udział w uro-
czystym otwarciu tego niezwykłego miejsca.

Jeszcze polska muzyka
Jednym z najważniejszych przedsięwzięć 

Orkiestry Akademii Beethovenowskiej jest 
cykl koncertowy „Jeszcze polska muzy-
ka…”. To nasz autorski projekt, który zreali-
zowaliśmy już siódmy rok z rzędu, koncer-
tując w tak wspaniałych miejscach jak nowa 
siedziba NOSPR w Katowicach, a jedno-
cześnie w mniejszych salach koncertowych 
i zacisznych kościółkach niewielkich miast 
i miasteczek. W występach tych towarzy-
szyli nam tak wybitni artyści, jak Kaja Dan-
czowska, Ewa Strusińska, Jacek Kaspszyk, 

Charles Richard Hamelin, Jean-Luc 
Tingaud, Krzysztof Książek, Janusz Waw-
rowski, Peter Valentovic czy Maciej Tworek.

„Jeszcze polska muzyka” to wydarze-
nie niezwykle dla nas ważne, ale rów-
nie ważne dla melomanów. Ideą tego 
programu jest bowiem odkrywanie 
najbardziej wartościowych, choć często 
zapomnianych bądź zaginionych utworów 
polskiej muzyki symfonicznej w zderze-
niu z arcydziełami muzyki europejskiej.

Od Deep Purple  
po Światowe Dni Młodzieży

Orkiestry Akademii Beethovenowskiej 
nie zabrakło również podczas spek-
takularnych widowisk, w tym tak 
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ORKIESTRA AKADEMII 
BEETHOVENOWSKIEJ (OAB)
– JEDEN Z CZOŁOWYCH POLSKICH 
ZESPOŁÓW SYMFONICZNYCH MŁODEGO 
POKOLENIA. TWORZĄ GO NAJWYBITNIEJSI 
STUDENCI I ABSOLWENCI EUROPEJSKICH 
WYŻSZYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH. ZESPÓŁ 
ROZPOCZĄŁ DZIAŁALNOŚĆ W 2003 ROKU, 
TUŻ PO SUKCESACH NA 53. FESTIWALU 
JÜNGER KÜNSTLER W BAYREUTH. W 2005 
ROKU ZA SPRAWĄ ELŻBIETY PENDERECKIEJ 
OAB ZADEBIUTOWAŁA PODCZAS IX 
WIELKANOCNEGO FESTIWALU LUDWIGA 
VAN BEETHOVENA W WARSZAWIE. 
NA KONCIE MA SIEDEMNAŚCIE PŁYT 
NAGRANYCH M.IN. DLA WYTWÓRNI 
DUX, CENTAUR RECORDS, LE FOXX 
ORAZ UNIVERSAL. Z SUKCESEM SIĘGA 
ZARÓWNO PO KLASYKĘ, JAK TEŻ PRZEBOJE 
MUZYKI ROZRYWKOWEJ CZY FILMOWEJ, 
WSPÓŁPRACUJĄC Z TAKIMI SŁAWAMI, JAK: 
HANS ZIMMER, ELLIOT GOLDENTHAL, 
MICHAŁ LORENC, JAN A.P. KACZMAREK, 
KRZYSZTOF PENDERECKI, GABRIEL 
CHMURA, ŁUKASZ BOROWICZ, JACEK 
KASPSZYK, ALEKSANDRA KURZAK, INGOLF 
WUNDER. 
GOŚCI NA SŁYNNYCH SCENACH 
KONCERTOWYCH EUROPY I ŚWIATA, W TYM 
ALTE OPER FRANKFURT, WIEDEŃSKIEJ 
MUSIKVEREIN, GREAT HALL OF PEOPLE 
W PEKINIE, XINHAI CONCERT HALL CZY 
KONZERTHAUS W BERLINIE. REGULARNIE 
WYSTĘPUJE NA WIELKANOCNYM 
FESTIWALU LUDWIGA VAN BEETHOVENA 
W WARSZAWIE, FESTIWALU MUZYKI 
POLSKIEJ W MOSKWIE, LAST NIGHT OF 
THE PROMS IN CRACOW ORAZ FESTIWALU 
MUZYKI FILMOWEJ W KRAKOWIE.
OD GRUDNIA 2015 KONCERTOWE PODRÓŻE 
ORKIESTRY AKADEMII BEETHOVENOWSKIEJ 
ZATACZAJĄ CORAZ DALSZE KRĘGI DZIĘKI 
WSPARCIU JEJ MOTORYZACYJNEGO 
PARTNERA – SUBARU IMPORT POLSKA.
 WWW.OAB.COM.PL 
FACEBOOK.COM/BEETHOVENACADEMYORCHESTRA 
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MAŁE RAJDY tekst: MICHAŁ JASIŃSKI/JAZDAMIEJSKA.PL
zdjęcia: SPRCT

Dla  Subaru przygoda z małymi 
rajdami rozpoczęła się w 2014 roku. 
Przez dwa lata toruńsko -krakowski 

team dość boleśnie zbierał doświadczenia 
na odcinkach specjalnych zredukowanych 
do skali 1:10. Odważne kroki stawiał też 
w niezwykle widowiskowych wyścigach 
rallycrossowych. Sezon 2016 dla SPRCT 

był jednak znamienny – Michał Jasiński 
podjął się organizacji toruńskiej ligi, 
dodatkowo debiutując w nowym cyklu 
imprez RC – w rajdach terenowych.

– Ubiegły rok faktycznie był dla nas 
ciężki. Gala 2015 kończyła pewien etap 
toruńskich zawodów – organizatorzy po-
wiedzieli: „My odchodzimy. Kto przejmuje 

pałeczkę?”. Nie chcieliśmy, by ten piękny 
sport umarł, więc wspólnie z kolegami 
podjęliśmy rękawicę i przygotowaliśmy 
projekt Toruńskiej Ligi Rajdowej modeli 
RC. W kalendarzu imprez na rok 2016 
pojawiło się aż 16 imprez, w tym zupełnie 
nowy cykl rajdów terenowych – wspo-
mina Michał Jasiński, zawodnik  Subaru 

Poland RC Team. – Po dwóch latach nauki 
chciałem w końcu zacząć coś wygrywać 
i mieć radość z jazdy. Łączenie tylu ról nie 
było jednak łatwe – koła wciąż odpadały, 
a o świeżej baterii przypominałem sobie 
dopiero na oesie, gdy rajdówka powiedzia-
ła: „Stop, dalej nie jadę”. Na szczęście nie 
brakowało chwil radosnych i podniosłych.

Nowy sezon zespół  Subaru Poland RC 
Team rozpoczął od wysokiego C. Toruński 
kalendarz otwierał Rajd Zimowy na… 
suchej kostce MotoAreny. Szybkie trasy po-
zwoliły wydobyć z pomarańczowo -szarej 
 Subaru Imprezy maksimum mocy, 
uzyskując nawet drugi czas na Power 
Stage. Mimo niemal tradycyjnych 
kłopotów z odpadającymi kołami, 

Michał Jasiński utrzymał 
przewagę nad rywa-
lami i zakończył 
zmagania na 
najwyższym 
stopniu po-
dium w kla-
sie WRC. 
W  klasyfi-

kacji generalnej kierowca  Subaru Poland 
RC Team został ujęty na 4. miejscu.

Po blisko miesięcznej przerwie 
kierowcy elektrycznych rajdówek 
powrócili na odcinki specjalne. 
W marcu startował Rajd Parkowy, 
w zupełnie nowej dla siebie od-
słonie. Nowe trasy zlokalizowane 
w parku miejskim na bydgoskim 
Przedmieściu wszystkim zapa-
dły w pamięć, i z sentymentem 
wspominane są do dzisiaj. Przez 
jednych z uwagi na sportowe 
bóle mięśni nóg, przez drugich – 

z uwagi na szybkie, szutrowe 
partie i wysokogór-

skie wspinaczki. 

O włos od królewskiego tytułu
Dwa lata nauki i zbierania doświadczenia w małych rajdach miały przynieść zespołowi Subaru 
Poland RC Team upragniony sukces. Sezon 2016 rozpoczął się obiecująco, choć kierowca SPRCT 
objął też nowe role w toruńskiej lidze. Swój debiut zaliczył również w off-roadzie.



tuż za kierowcą SPRCT, zajmował Bartek 
Janowski z Łodzi. Ten układ był jednak 
korzystniejszy dla kierowcy z RC Team 
Weteran – po odpisaniu jednej z najsłab-
szych rund to Bartek wyprzedzał kierowcę 
z Torunia. Tylko wygrana na Motoarenie 
mogła zagwarantować zespołowi  Subaru 
Poland RC Team najwyższe miejsce 
podium. Gra nerwów rozpoczęta.

Zaczęło się pechowo. Czeskie opo-
ny szutrowe, doskonale sprawdzające 
się choćby na rallycrossowym torze, 
na Motoarenie zupełnie nie pozwa-
lały na szybką jazdę. Delikatne do-
danie gazu błyskawicznie ustawiało 
rajdówkę bokiem do toru jazdy.

– Nie było okazji i czasu na testy, 
więc myślałem, że te opony doskonale 

się tutaj sprawdzą. Trasy były szybkie 
i szerokie, ale mimo to auto prowadziło 
się bardzo niestabilnie. Nie można było 
wykorzystać pełnej mocy, a czas uciekał. 
Z pomocą przyszli koledzy, oferując opony 
z innym bieżnikiem. Niestety, chciałem po-
jechać rajd na tym, co mam swojego, mój 
upór wygrał, ale przegrał z rozsądkiem – 
z żalem wspomina Michał Jasiński. 

– W niedzielę uległem i założyłem koła 
z miękkimi kolcami, tzw. piny. Sytuacja 
zmieniła się diametralnie. Wygrałem 
z Bartkiem wszystkie niedzielne odcinki, 
na Power Stage wykręcając nawet najlep-
szy czas spośród całej stawki. Byłem zły 
na siebie, bo mogłem to wygrać. Szkoda.

Ostatecznie rywalizację w Rajdo-
wych Mistrzostwach Torunia modeli RC 

zespół  Subaru Poland RC Team zakoń-
czył na najwyższym w swojej historii, 
6. miejscu w klasyfikacji generalnej 
i 2. w królewskiej klasie WRC.

– To był ciężki sezon, ale bardzo 
piękny. Było sporo imprez, na których 
czuliśmy fun z jazdy. Udało się wygrać 
rywalizację w rajdach terenowych, pości-
gać się z kolegami w rallycrossie oraz wy-

walczyć wicemistrzostwo w klasie WRC. 
Zrobiliśmy wspólnie z kolegami sporo 
fajnych imprez, połączonych z promocją 
naszych zawodów. Sezon 2016 uznajemy 
za udany. Dziękuję w tym miejscu moim 
Sponsorom i Przyjaciołom za pomoc 
w osiągnięciu tych sukcesów i realizacji 
mojej pasji:  Subaru Import Polska, Tech-
nus, ŚwiatReklamy, Modelmania.

Ciekawostką Rajdu Parkowego był też… 
konkurs skoków elektryczną rajdów-
ką. W tej konkurencji najdalej spośród 
trzydziestu zawodników skoczył repre-
zentant  Subaru Poland RC Team, Mi-
chał Jasiński, który jako jedyny pokonał 
w powietrzu odległość dwóch metrów. 
Parkowe alejki nie zawsze były jednak 
łaskawe dla kierowcy SPRCT, wkręcając 
w koła  Subaru wyschnięte źdźbła traw, 
skutecznie blokując napęd i skręt modelu. 
Mimo tych kłopotów „Parkowy” uda-
ło się zakończyć na pierwszym miejscu 
w klasie WRC i piątym w „generalce”.

Start do kolejnej rundy 13. Rajdu Toruń-
skiego pokrzyżowała pogoda. Mimo poran-
nych prac w Fosie Zamkowej i zbudowania 
całej trasy silne opady deszczu zmusiły or-
ganizatorów do odwołania zawodów. Nowy 
termin najstarszej w Polsce rajdowej imprezy 
w małej skali przyniósł zgoła odmienną 
aurę – wysoką temperaturę i suchą na-
wierzchnię zamkowej fosy. Ale szutry kocha-
ją wszyscy, więc unoszące się w powietrzu 
tumany kurzu nikomu nie przeszkadzały. 
Otoczka majowej rundy była jednak na tyle 
rozbudowana, że kierowcy  Subaru Poland 
RC Teamu zabrakło koncentracji na oesach.

– Dla kibiców przygotowaliśmy strefę 
z konkursami i nagrodami, była wystawa 
samochodów jednego z toruńskich dilerów, 
były media oraz debiut naszego autorskiego 
magazynu RC AUTA w pełni poświęconego 
naszemu sportowi – trudno to wszystko 
jednak ogarnąć, stąd pewnie i nasz słaby 
wynik – mówi ze smutkiem Michał Jasiński. 
– Gospodarzowi Zamku Krzyżackiego 
bardzo się nasza impreza spodobała i w se-
zonie 2017 serdecznie nas tutaj zaprasza. 
Więc mimo dopiero 19. miejsca w „generalce”, 
głównie za sprawą braku prądu na ostatniej 
próbie, zawody zaliczamy do udanych. 
Stworzyliśmy fajne show, a jazda po „krzy-
żackim szutrze” naprawdę dawała mega 
frajdę. A jak się lubi slajdem pokonywać 
trasę, to ciężko niestety o wynik na mecie – 
z uśmiechem kończy kierowca SPRCT.

Kłopoty z kołami ponownie dały o sobie 
znać podczas Rajdu Sponsora. Impreza 
rozgrywana pod koniec letnich wakacji nie 
zaskoczyła aurą – było upalnie. Na ostat-
nim oesie zawodnicy mieli do pokonania 
fragment trasy z pomiarem czasu. I gdy kie-
rowca  Subaru ponownie chciał wygrać 

dodatkowy konkurs, w jego rajdówce odpa-
dło koło. Niemal całą próbę pokonał jadąc 
na kołach, które zostały, mimo wszystko 
próbując osiągnąć dobry czas na mierzo-
nym odcinku. Ostatecznie Michał Jasiński 
uplasował się na 10. miejscu w klasyfikacji 
generalnej i trzecim w klasie WRC.

Losy przedostatniej rundy toruńskie-
go czempionatu stanęły pod znakiem 

zapytania – prognozowane opady deszczu 
wg jednych synoptyków miały ominąć 
rajdowy „Poligon”, wg drugich – nie 
odpuszczać aż do popołudniowych 
godzin. Po długiej naradzie organiza-
torów i zawodników wszyscy zgodnie 
stwierdzili: „Jedziemy”. Determinację 
kierowców zrozumiał ktoś na górze 
i zablokował opady deszczu, umożliwiając 

elektrycznym rajdówkom zabawę na 
śliskim betonie. Zróżnicowane trasy, 
techniczne i ciasne, ale i pozwalające 
odkręcić przepustnicę modelu do maksy-
malnych granic, gwarantowały podtrzy-
manie emocji do ostatnich metrów. Dla 
zespołu  Subaru Poland RC Team nie 
był to łatwy rajd. Źle dobrane opony nie 
gwarantowały przyczepności na krótkich, 

krętych odcinkach. Dopiero na długich 
prostych i szerokich nawrotach była 
okazja nadrobić czas. Auto nie sprawiało 
żadnych kłopotów, dzięki czemu udało się 
ponownie stanąć na podium klasy WRC.

Dwudniowy Rajd Jesienny, tradycyjnie 
zamykający sezon toruńskich rajdów RC, 
miał rozstrzygnąć o mistrzowskim tytule 
w królewskiej klasie WRC. Drugie miejsce, 
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Ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Kontynuuję cykl artykułów o zna-
kach drogowych. Staram się 
w nich odświeżyć Czytelnikom 

niezbędną wiedzę w tych przypad-
kach, w których symbol przedstawio-
ny na znaku nie oddaje istoty rzeczy 
bądź czyni to w niepełnym zakresie.

Poprzedni tekst skończyłem na znaku 
ostrzegającym przed progiem zwalnia-
jącym (znak A-11a). Warto raz jeszcze 
przypomnieć, że są miejsca, w których ten 
znak ostrzegawczy nie wystąpi, a mimo to 
należy spodziewać się tam progów zwal-
niających. Są to strefy zamieszkania, czyli 

obszary znajdujące się pomiędzy znaka-
mi D-40 i D-41 oraz strefy ograniczonej 
do 30 km/h lub mniejszej prędkości, 
tj. obszary ograniczone oznakowaniem 
B-43 i B-44. Stosujmy się więc koniecznie 
do ograniczeń prędkości obowiązujących 
w tych strefach, dodatkowo także po to, 

Znaki i sygnały drogowe /cz. 2/

by nie narazić 
na szwank pojazdu, 
którym jeździmy.

Kolejnym 
znakiem, który 
wymaga omó-
wienia, jest znak 
A-15 – śliska jezdnia. 
Oczywiście służby drogowe nie będą 
stawiały oznakowania w czasie każ-
dego opadu atmosferycznego, nie o to 
tutaj chodzi. Znak ten ostrzega przed 
mniej przyczepną nawierzchnią jezdni 
(stale lub okresowo) w związku z jej 
okresowym lub stałym zawilgoce-
niem, zmianą rodzaju nawierzchni itp. 
W trakcie opadów oraz po ich ustaniu ta 
immanentnie zmniejszona przyczepność 
ulega nasileniu, z czym należy się liczyć.

Znaki A-8 i A-16 nie oznakowują 
początku miejsc, które widnieją na tarczy 
tych znaków. Nie oznaczają odpowied-
nio skrzyżowania o ruchu okrężnym 
i przejścia dla pieszych. Ich zadanie polega 
na wcześniejszym ostrzeżeniu przed 
tymi – jakże newralgicznymi – miej-
scami, a jest stosowane wówczas, kiedy 
kierujący mogliby być zaskoczeni ich 
obecnością w danym obszarze. Na pewno 
nie znajdziemy ich w centrach miast, 
gdzie przejścia dla pieszych lub skrzy-
żowania typu rondo są codziennością. 
W odpowiedniej odległości od tych 
znaków ostrzegawczych (o odległościach 
znaków od miejsc, przed którymi ostrze-
gają, pisałem w poprzednim numerze 
„Plejad”) pojawią się znaki D-6 (miejsce 
przejścia dla pieszych) i C-12 (wjazd 

na skrzyżowanie o ruchu okrężnym). 
Reasumując, znak A-16 oznacza: uwaga 
na zbliżanie się do przejścia dla pieszych 
usytuowanego w miejscu, w którym 
moglibyśmy się go nie spodziewać; 
a znak A-8: uwaga na zbliżanie się do 
skrzyżowania o okrężnej organizacji ruchu 
zorganizowanej w miejscu, w którym 
moglibyśmy się jej nie spodziewać.

Znak A-19 ozna-
cza zbliżanie się do 
miejsca, w którym 
występują silne po-
dmuchu bocznego 
wiatru i to nawet 
wtedy, gdy gene-
ralnie pogoda jest 

bezwietrzna. Przygotowując się do wjazdu 
w tak oznaczone obszary (niektóre nieza-
budowane i niezalesione przestrzenie, wia-
dukty, mosty…), należy silniej ująć koło 
kierownicy i przygotować się na ewentual-
ną korektę toru jazdy. Mniej doświadczo-
nym kierującym przy okazji przypomi-
nam, że z podobną sytuacją możemy mieć 
do czynienia podczas wymijania dużego 
samochodu ciężarowego lub autobusu.

Znak A-20 ostrzega przed ruchem 
w obydwu kierunkach wprowadzonym 
na części drogi jednokierunkowej lub na jej 
końcu – w przypadku nieoczywistym.

Znak A-21 dotyczy przejazdu przez tory 
tramwajowe. Uzupełniająca go tabliczka 
T-7 pokazuje układ torów w stosunku do 
jezdni na przejeździe. Do relacji tram-
waj – inne pojazdy odnosi się również 
tabliczka T-8 występująca ze znakiem 
A-30. Oznacza ona skierowanie pasa 
ruchu na torowisko tramwajowe.

Pozostałe tabliczki konkrety-
zujące znaczenie znaku A-30 – 
inne niebezpieczeństwa, to:

 >  T-10 – przecięcie jezdni z bocznicą kole-
jową lub torem o podobnym charakte-
rze; pracownik kolei zatrzymuje ruch 
na drodze na czas przetaczania 

wagonów lub przejeżdżania 
lokomotywy,

 >  T-11 – dalsza jazda w obranym 
kierunku odbywa się na zasa-
dzie przeprawy promowej,

 > T-17 – granica państwa,
 >  T-13 – zdeformowanie na-

wierzchni w postaci kolein,
 >  T-18 – uwaga na nieoczekiwaną 

zmianę przebiegu jezdni (drogi),
 >  T-12 – podłużny uskok, może być 

związany z układaniem kolejnych 
warstw nawierzchni, frezowaniem 
zużytej, zdeformowanej warstwy itp.

 >  T-14 – zbliżamy się do miejsca, 
w którym często występują wypadki; 
ich rodzaj przedstawiony jest na za-
sadzie odpowiedniego piktogramu,

 >  T-15 – zagrożenie wypadkiem 
podczas opadów atmosferycznych,

 >  T-16 – miejsce wyjazdu na jezd-
nię pojazdów uprzywilejowa-
nych wskazanych na tabliczce.
Znak A-24 ostrzega o zbliżaniu się do 

miejsca, w którym rowerzyści wjeżdżają 
na jezdnię lub przez nią przejeżdżają. 

A-15

A-19

A-8 / A-16

D-6 / C-12 T-10 / T-11 / T-17 / T-13 / T-18 / T-12 / T-14 / T-15 / T-16

A-20 / A-21

T-7 / A-30 / T-8 / A-24
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Wjeżdżanie wynika z zakończenia albo 
przerwania odrębnej infrastruktury 
rowerowej (drogi rowerowej, pasa rowe-
rowego, ścieżki pieszej z dopuszczeniem 
rowerzystów). W przypadku przejeżdżania 
chodzi o przejazdy rowerowe w miejscach, 
w których mogą stanowić zaskoczenie dla 
uczestników ruchu, względnie w innych 
miejscach pozbawionych dedykowanej 
rowerom infrastruktury, które rowerzyści 
często wykorzystują, pokonując jezdnię.

Znak A-31 oznacza niebezpieczne po-
bocze (miękkie, obniżone albo bardzo wą-
skie). Znak A-32 ostrzega o mogącym wy-
stępować na jezdni lokalnym oszronieniu 
lub gołoledzi. Znak A-33 ostrzega przed 
miejscem, w którym pojawiają się zatory 
drogowe. Organizatorzy ruchu umiesz-
czają ten znak wówczas, gdy jest potrzeba 
uprzedzenia kierujących o takich przypad-
kach, np. przed zakrętami, po pokonaniu 
których możemy się natknąć na pojazdy 
stojące w tzw. korku. Znak A-34 jest 
znakiem skutkowym i oznacza wypadek 
drogowy. Ustawiany jest przez służby 
likwidujące jego skutki, jeśli dochodzi 
do zablokowania drogi lub znaczne-
go utrudnienia ruchu pojazdów.

Coraz częściej stosuje znaki o zmiennej 
treści. Występują one w postaci świetl-
nej – na czarnym tle wyświetlane są białe 
symbole odpowiadające wizerunkom 
znaków wymienionych w „Rozporządze-
niu w sprawie znaków i sygnałów drogo-
wych”. Stosuje się je na obszarach objętych 
monitoringiem. Przykładowo mogą to być 
zaprezentowane znaki z grupy znaków 
ostrzegawczych, lub z grupy znaków 
zakazu. Możliwe są też takie dodatkowe 
informacje podane w formie opisowej.

W tym momencie płynnie doszliśmy 
do znaków zakazu, czyli znaków okre-
ślonych kolejnymi symbolami od B-1 do 
B-44. Są one znacznie cięższej wagi – ich 
niezauważenie bezpośrednio zagraża 
bezpieczeństwu ruchu. W tej grupie opiszę 
wszystkie znaki dotyczące kierowców 
z podstawowymi kategoriami prawa jazdy, 
czyli kierowców samochodów osobowych, 
lekkich ciężarówek i wszystkich motocykli.

Zacząć należy od tego, że znaki zakazu 
obowiązują od razu, czyli od miejsca ich 
ustawienia do najbliższego skrzyżowania 
lub znaku odwoławczego o odpowiednim 
symbolu (np. B-27) lub symbolu zbiorczym 
(B-42). Zwróćmy uwagę, że skrzyżowania 
nie utworzy droga stanowiąca dojazd 
do obiektu przydrożnego (motelu, stacji 
paliw, konkretnego budynku itd.), droga 
gruntowa oraz droga wewnętrzna, nie 
jest również skrzyżowaniem przełączka 
łącząca dwie jezdnie jednokierunko-
we, więc przejechanie obok tychże nie 
odwoła obowiązywania znaku ogólnego! 
Nie odwoła go również skrzyżowanie 
na drodze dwujezdniowej, na którym wlot 
drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej 
strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią. 
Dodatkowo znaki początkujące strefę 
(np. ograniczonej prędkości – B-43) 
nigdy nie przestają obowiązywać 
za skrzyżowaniem, obowiązują bowiem 
na całym obszarze strefy. Podobnie znak 
zakazu umieszczony pod znakiem E-17a, 
D-42, czy D-52 obowiązuje na całym 
terenie miejscowości, obszaru lub strefy.

Wyjątkowo, z uwagi na lokalne uwa-
runkowania i potrzeby, może zdarzyć się, 

że do znaku zakazu 
dołączona jest tabliczka. 
Analogicznie jak przy znakach ostrze-
gawczych tabliczka ze strzałkami, czyli 
w przypadku znaków zakazu tabliczka 
T-20 oznacza długość odcinka obowiązy-
wania, natomiast tabliczka bez strzałek, 
T-21, oznacza odległość za znakiem, 
od której zacznie on obowiązywać.

Znaczenie poszczególnych znaków 
przedstawia się następująco: znak B-1 
oznacza dla wszystkich kierujących 
(pojazdami, ale też kierujących kolumną 
pieszych, jadących wierzchem i poganiaczy 
zwierząt) zakaz ruchu w obydwu kierun-
kach. Inaczej mówiąc, droga wyłączo-
na jest z ruchu pojazdów, kolumn pieszych, 
jazdy wierzchem i pędzenia stada. Umiesz-
czenie pod tarczą znaku odpowiedniej ta-
bliczki zezwala dodatkowo na ruch jakiejś 
kategorii, np. rowerów (tabliczka T-22).

Znak B-2 ma podobny zakres podmio-
towy, ale oznacza zakaz wjazdu od strony 
ustawienia znaku. Zazwyczaj jest to miej-
sce wylotu drogi lub jezdni jednokierun-
kowej, ale może być również tak, że za zna-
kiem jest jezdnia dwukierunkowa, a tylko 
wjazd od strony znaku jest zabroniony.

Kolejno numerowane znaki zakazu 
dotyczą uniemożliwienia ruchu na dro-
dze określonych rodzajów pojazdów. 
Kierowców samochodów dotyczy znak 
B-3 – zakaz wjazdu wszelkich pojazdów 
silnikowych z wyjątkiem jednośladowych 
motocykli. Jeśli kierujemy jakimkolwiek 
motocyklem, nie możemy poruszać się 
po drodze oznaczonej znakiem B-4. Jeśli 
zaś za samochodem ciągniemy przycze-
pę wieloosiową, to nie możemy wjechać 
na drogę oznaczoną znakiem B-7.

Znaki od numeru B-13 do B-19 dotyczą 
przewożonego ładunku lub wymiarów 
(gabarytów) pojazdu i w 99,9% przypad-
ków nie będą dotyczyły grupy kierowców, 
do których adresuję niniejszy tekst.

Przejdźmy więc do kolejnych znaków 
zakazu, obowiązujących wszystkich 
kierujących i mających ogromne znaczenie 
dla prawidłowych zachowań na drodze.

Znak B-20, czyli znak „STOP”, 
zobowiązuje do bezwarunkowego 
zatrzymania pojazdu. Unieruchomienie 
pojazdu ma nastąpić bezpośrednio przed 
linią bezwzględnego zatrzymania – P-12, 
a w przypadku braku takiej linii – i to 
budzi największe i nieustające wątpli-
wości – w miejscu, w którym możemy 
skutecznie upewnić się o możliwości 
dalszej jazdy. Będzie to zawsze miejsce 
bezpośrednio przylegające do kierunku 
ruchu pojazdów na drodze z pierw-
szeństwem, albo bezpośrednio przed 
torowiskiem pojazdów szynowych. 

Inaczej rzecz ujmując, nigdy nie 
zatrzymujemy pojazdu przed znakiem 
STOP, ale za nim, a przed przecięciem się 
kierunków ruchu. Chodzi o to, abyśmy 
mieli możliwość pełnej obserwacji ruchu 
pojazdów, którym przysługuje pierw-
szeństwo oraz w momencie podjęcia 
decyzji o ruszeniu znaleźli się od razu 
na drodze z pierwszeństwem (bądź to-
rowisku), a nie dopiero doń dojeżdżali.

Dodać wypada, że znak ten, w kwestii 
ustępowania pierwszeństwa, ma takie 

samo znaczenie (siłę) jak znak „ustąp 
pierwszeństwa” – A-7. Różnica polega tyl-
ko na tym, że w przypadku A-7 możemy 
ustąpić pierwszeństwa bez zatrzymania 
naszego pojazdu, a w przypadku B-20 zo-
bligowani jesteśmy do zatrzymania. Jeżeli 
mamy do czynienia z tzw. pierwszeń-
stwem łamanym, czyli oznakowaniem, 
w którym droga z pierwszeństwem nie 
przebiega na wprost przez skrzyżowanie 
i na jednym z podporządkowanych wlotów 
jest znak A-7, a na sąsiednim wlocie 
z prawej strony znak B-20, to wyjeżdża-
jący z tego wlotu mają pierwszeństwo 
w stosunku do wyjeżdżających spod 
znaku A-7. Decyduje prawa strona, a nie 
ustawienie znaku „ustąp pierwszeń-
stwa” w stosunku do znaku „STOP”.

Znaki B-21 i B-22 zabrania-
ją na skrzyżowaniach odpowiednio 
skrętu w lewo i zawracania lub skrętu 
w prawo. Oznacza to, że jeżeli pomię-
dzy ustawionym znakiem a skrzy-
żowaniem jest wjazd, np. na stację 
paliw czy parking, to można wykonać 
skręt i wjechać do tych obiektów.

Znak B-23 obowiązuje inaczej. 
Dotyczy całego obszaru od miejsca jego 
ustawienia do skrzyżowania włącznie, 
chyba że wcześniej zastosowano znak 
odwoławczy. Na obszarze jego obowią-
zywania zabronione jest zawracanie.

Znak B-25 zakazuje wyprzedzania. 
Nie jest to jednak powszechny zakaz wy-
konania tego manewru. Po stronie po-
jazdu wyprzedzanego dotyczy pojazdów 
silnikowych wielośladowych, po stronie 
wyprzedzającego – wszystkich pojaz-
dów silnikowych. Możemy więc jadąc 
samochodem wyprzedzać np. rowerzystę, 
motorowerzystę, motocyklistę bez bocz-
nego wózka, tramwaj, ale nie możemy 
wyprzedzać ciągnika rolniczego. Wynika 
to z definicji pojazdu silnikowego i rozu-
mienia, czym jest pojazd wielośladowy. 

Przypominam, że definicja pojazdu 
silnikowego obejmuje każdy pojazd 
wyposażony w silnik, z wyjątkiem mo-
toroweru i pojazdu szynowego, pojazdy 
wielośladowe to takie, które mają koła 
umieszczone w więcej niż jednej linii, 
a wyprzedzaniem nazywamy przejeż-
dżanie obok pojazdu poruszającego się 
w tym samym kierunku. Podmiotowość 

znaku B-25 może być jeszcze bardziej 
ograniczona poprzez zastosowanie którejś 
z tabliczek o symbolu T-23 od „a” do „j”. 
Jeżeli znak B-25 występuje łącznie z jedną 
z tych tabliczek, oznacza to, że zakaz 
wyprzedzania dotyczy nie wszystkich 
kierujących pojazdami silnikowymi, 
lecz tylko kierującego pojazdem, któ-
rego symbol znajduje się na tabliczce. 
Oczywiście stroną bierną będzie zawsze 
pojazd silnikowy wielośladowy.

(ciąg dalszy w następnym wydaniu)

A-31 / A-32 / A-33 / A-34

E-17a / D-42 / D-52

B-27 / B-42 / B-43 / 
/ B-1 / T-20 / T-21 / T-22

B-2 / B-3 / B-4 / B-7 / B-20 / P-12 / B-21 / B-22 / B-23 / 
/ B-25 / T-23a – j
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motopodprad.pl
(grudzień 2016)
Test:  Subaru Outback 2. 0 
Exclusive – w mieście się dusi

Dla wielu ludzi marka  Subaru kojarzy 
się z szybkością, adrenaliną i sportem. 
Dla wielu  Subaru mogłoby się skoń-
czyć na modelu Impreza. Mój dzień 
zaczął się jednak patrząc na  Subaru 
Outback. I co ja mam z Tobą teraz 
zrobić? – pytałem siebie w myślach. 

Duże, czarne coś stoi przede mną 
i patrzy się na mnie swoimi reflekto-
rami. Specjalnie nieurodziwe choć 
przyciągające wzrok, kanciaste pudełko, 
o którym niewiele wiedziałem specjal-
nie mnie do siebie nie przekonywało. 
Dałem mu jednak szansę! (…)

Miasto dla Outbacka jest przyja-
znym środowiskiem, ale nie do końca 
pierwotnym. Pomimo jego wielkości, 
parkowanie nawet w ciasnych zaka-
markach nie jest wielkim problemem. 
Dużo pomaga kamera cofania z której 
obraz pojawia się na centralnym panelu 
dotykowym. Jeżdżąc po mieście czu-
łem, że to auto dobrze się w nim czuje, 
ale jego powołaniem są bezdroża.

Poza miastem niemal od razu zobaczy-
łem, jak komfortowe potrafi być  Subaru 
Outback. Nierówności czy mniejsze dziury 
zawieszenie wybierało niemal jak najlepsza 
limuzyna w mieście. Wiadomo, że przy 
większej prędkości i wjechaniu w sporą 
wyrwę można było ją odczuć, ale spe-
cjalnie nie powodowało to na nadwoziu 

większego wrażenia, które pozostawało 
cały czas stabilne. Pasażerowie jadący 
w aucie również nie narzekali na bezdroż-
ne nierówności i to przy prędkościach 
40 km/h, gdzie zwykłym osobowym 
autem nie ryzykowałbym takiej jazdy. (…)

Jazda po górskim terenie nie robi 
na tym aucie żadnego wrażenia. Oczy-
wiście nie chodzi o błotniste przeprawy 
i Dakarowe trasy, ale tam, gdzie zwykła 
osobówka zmęczy się nie raz, to Outback 
wjedzie bez zadyszki. Sprawdziłem to 
wjeżdżając w górzyste tereny, ale jak z nich 
zjechać? Okazuje się bowiem, że zjazd nie 
zawsze będzie tak prosty, jak zakładali-
śmy. Możemy się posiłkować systemem 
Hill Descent Control, czyli kontrolą 
zjazdu ze wzniesienia. Działa to tak, że po 
włączeniu systemu puszczamy pedał gazu 
oraz pedał hamulca (ale dla bezpieczeń-
stwa radzę trzymać nogę w pogotowiu), 
a system sam operuje autem, by sprowa-
dzić go bezpiecznie na płaszczyznę. Drogi 
czytelniku, nie popuszczaj jednak wodzy 
fantazji, warto bowiem, abyś jednak był 
w środku pojazdu i trzymał kierownicę.

W standardowym wyposażeniu 
znajduje się również Inteligentny System 
Ratunkowy (ISR) – używając sygnału 
GPS samochód przekazuje automatycz-
nie w sytuacji awaryjnej informację do 
stale funkcjonującego centrum moni-
toringu. Umożliwia to natychmiastowe 
zweryfikowanie zdarzenia i powiado-
mienie właściwych służb w celu szyb-
kiej i sprawnej organizacji pomocy.

W Outbacku znajduje się również sys-
tem  EyeSight, który wspomaga kierowcę 
podczas jazdy. Za pomocą dwóch kamer 
znajdujących się w przedniej szybie potrafi 
utrzymać stałą prędkość od poprzedzają-
cego pojazdu, czy też nagle zahamować, 
kiedy będzie to konieczne. Zbyt bliska 
odległość od pojazdu poprzedzającego 
zostanie nam w pierwszej chwili ukazana 
za pomocą sygnału dźwiękowego i zmie-
nienia koloru zegarów na czerwony. (…)

Jak już wcześniej wspomniałem 
Subaru Outback jest nie tylko duży 
na zewnątrz, ale i w środku. Co za tym 
idzie, nawet komplet pasażerów może czuć 
się we wnętrzu względnie komfortowo. 
Wysokie osoby nie powinny mieć również 
problemu we wsiadaniu czy wysiadaniu 

z auta, o przestrzeni na nogi nie wspomi-
nając. Użyte materiały do wykończenia 
wnętrza współgrają ze sobą bardzo dobrze. 
Nawet przy większych wertepach nie 
spotkałem się z trzaskami w tapicerce. (…)

(…) natomiast ciekawą pozycją dla 
osób wyjeżdżających często za miasto. 
Idealnie sprawdzi się na dalsze wypady 
w mniej cywilizowane tereny, w których 
czuje się jak ryba w wodzie. W mieście 
Outback nie ma czym oddychać i tro-
chę się w nim dusi, nie mogąc pokazać 
w pełni, na co go stać. (…) Po zjechaniu 
z utwardzonych dróg, kierowca razem 
z autem poczuje frajdę z jazdy po górskich 
lub błotnistych terenach. Wiem, co mó-
wię, bo sprawdziliśmy to nie raz! (…)

Fleet
(grudzień 2016)
 Subaru Levorg – nie tylko 
dla wyznawców

Czerwony Levorg, zwłaszcza z agre-
sywnie wystylizowanym pasem przednim 
i pokaźnym wlotem powietrza na ma-
sce, wygląda nieźle, prawda? To teraz 
wyobraźcie sobie, że ten samochód 
jeździ znacznie lepiej, niż wygląda.

 Subaru Levorg to kombi z pograni-
cza segmentów C i D, które pojawiło się 
w ofercie japońskiej marki w 2014 roku. 
Jest on następcą modelu Legacy, ale wbrew 
rynkowym tendencjom długość nadwozia 
nowego modelu jest mniejsza niż w po-
przedniku i wynosi 469 cm. Twórcy nad-
wozia Levorga przemycili do niego nieco 

sportowych detali z innych modeli marki. 
Do słupka B Levorg jest bardzo podobny 
do agresywnie stylizowanego modelu 
WRX STI. Różni się tylko kształtami 
zderzaka i atrapy chłodnicy. Efektowny 
wlot powietrza na masce pozostał. (…)

Levorg okazuje się całkiem prak-
tyczny. Nie chodzi tylko o obecność 
użytecznych schowków, ale zamonto-
wanie aż sześciu wejść USB. Dwa z nich 
zamontowano na tylnej ścianie podło-
kietnika, dzięki czemu są one dostępne 
dla pasażerów drugiego rzędu. (…)

Zupełnie z innej bajki jest też wygląd 
kontrolera systemu ISR (…). To ze-
wnętrzne rozwiązanie, dostarczone przez 
firmę Keratronik, spełnia bardzo ważną 
rolę. System ISR, działający na podo-
bieństwo e-call, służy do wzywania 
pomocy w razie wypadku czy nawią-
zania połączenia z assistance. (…)

Wszystkie Levorgi są wyposażane 
w bezstopniową skrzynię CVT Lineartro-
nic. Trzeba przyznać, że skrzynia zasto-
sowana w  Subaru jest obecnie jedną z naj-
lepszych skrzyń bezstopniowych. Podczas 
dynamicznego przyśpieszania obce nam 
jest zjawisko wycia silnika i wkręcania się 
jednostki na wysokie obroty (…).

Przejdźmy zatem do największej zale-
ty Levorga, czyli układu jezdnego. Jego fe-
nomen wynika z konstrukcji samochodu 
i zastosowania w nim płaskiego silnika 
boxer oraz stałego napędu na cztery koła. 
Te rozwiązania nie od dziś są wizytówką 
marki  Subaru. W silniku przeciwsobnym 
Levorga ciężkie elementy ruchome, czyli 
korbowody, tłoki, wałki rozrządu i napęd 
rozrządu, położone są w płaszczyźnie 
poziomej. Dzięki temu środek ciężkości 
znajduje się w tym pojeździe wyraźnie 
niżej niż w samochodach z klasycznymi 
silnikami w układzie V i rzędowymi. 
Napęd na cztery koła zapewnia nam 
lepszą kontrolę nad pojazdem podczas 
jazdy w zakrętach oraz lepszą trakcję, 
w szczególności podczas jazdy na śliskiej 
nawierzchni. Przez większość czasu jazdy 
na przednią oś trafia 60% momentu 
obrotowego, jednak gdy elektronika uzna, 
że samochód może stracić przyczepność, 
nastąpi rozdzielenie napędu w propor-
cjach 50/50 na obie osie.  Subaru wypo-
sażono również w aktywne sterowanie 

momentem napędowym Active Torque 
Vectoring, które polega na hamowaniu 
z wyprzedzeniem wewnętrznych kół 
w zakręcie i przenoszeniu momen-
tu napędowego na koła zewnętrzne. 
To także zwiększa kontrolę nad pojaz-
dem i minimalizuje podsterowność.

Dzięki powyższym rozwiązaniom 
Levorg nie ma obecnie godnych rywali 
wśród modeli marek popularnych. Ide-
alne zestrojenie zawieszenia i wyważenie 
samochodu sprawia, że prowadzi się on 
stabilnie i neutralnie w nawet szybko 
pokonywanych zakrętach. Równole-
gle precyzyjny układ kierowniczy robi 
dokładnie to, czego oczekujemy. To rodzi 
w kierowcy poczucie dużego zaufania 
do samochodu, jego możliwości oraz ofe-
rowanego poziomu bezpieczeństwa. (…)

Oprócz doskonałego układu jezdnego, 
 Subaru stworzyło też jeden z lepszych 
systemów podnoszących bezpieczeństwo 
czynne. Choć  EyeSight stosowany jest 
od niedawna na rynku europejskim, 
to pierwsza generacja systemu pojawi-
ła się w 1999 roku w Japonii, z czasem 
trafiając na kolejne rynki. (…) System 
potrafi rozróżnić obiekty na drodze, 
tj. rozpoznać pieszych, motocykle, 
rowery czy samochody. Kiedy wykryje 
potencjalne niebezpieczeństwo, ostrzeże 
kierowcę, a w sytuacji krytycznej nawet 
zahamuje samochód, aby uniknąć kolizji. 
System ostrzega też np. o zjeździe z pasa 
ruchu czy też służy do wspomagania 
kierowcy w momencie jazdy z włączonym 
aktywnym tempomatem. Interweniuje 
również w momencie, jeśli kierowca 
zacznie hamowanie w sposób mało 
wystarczający, zwiększając samoczynnie 
siłę hamowania. Co ciekawe, system roz-
poznaje np. światła hamowania w autach 
przed nami zdecydowanie wcześniej niż 
proces hamowania zauważą systemy 
radarowe. Tym samym Levorg zacznie 
wcześniej hamować, czyniąc to płynniej 
i bardziej delikatnie. Według producenta 
możemy uniknąć kolizji, jeśli pojazd 
jedzie z prędkością do 50 km/h. (…)

Warto dodać, że wraz z zaku-
pem dowolnej wersji Levorga do-
stajemy możliwość darmowego 
szkolenia w ośrodku doskonalenia 
techniki bezpiecznej jazdy SJS.
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