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Subaru WRX STI po raz drugi 
z rzędu okazało się fawory-
tem czytelników polskiej edycji 

„Auto Motor i Sport” w największym 
na rynku segmencie – segmencie C.

Dziękując czytelnikom za tak pozytyw-
ną ocenę naszego samochodu, można sobie 
chyba pozwolić na stwierdzenie, że jest to 
kolejny przykład na przywiązanie naszych 
rodaków do tradycyjnych wartości.

Zapewne w tych politycznie niespokoj-
nych czasach argumentem na rzecz STI 
stał się jego symetryczny układ napę-
dowy, czyli klasyczny dla Subaru layout 
powodujący, że można wykonać pewny 
i szybki skręt równie dobrze w prawo, 
jak i w lewo. Naturalnie można też 
pewnie jechać do celu na wprost. Kierow-
ca, który dokonał wyboru tego właśnie 
samochodu, dzięki jego dynamice ma 
też możliwość znacznego przekraczania 
dopuszczalnych przepisami prędkości. 

Dlatego też, po okresie mniej wię-
cej 100 dni docierania auta, gdy pozna 
już dobrze jego funkcjonowanie, może 
skorzystać z oferty bezpłatnego szkolenia 
w Szkole Jazdy Subaru. Po takim profe-
sjonalnym szkoleniu staje się kierowcą, 
jakby to powiedzieć… najlepszego sortu. 
Bez względu na to, czy indywidualną 
interpretacją będzie odczytanie tego 
jako pierwszego czy drugiego, jedno 
jest pewne: będzie nie tylko posiadał 
lepszą technikę prowadzenia pojazdu, 
ale i będzie wiedział, że bezwzględ-
nie należy przestrzegać prawa. 

W przypadku WRX STI to kierowca 
dokonuje wyboru samochodu. Ale również 

jego pasażerowie (którzy być może 
wybierali inaczej), dzięki wspomnianemu 
szkoleniu, a także przestronnemu wnętrzu 
auta i pewności jego prowadzenia, mogą 
czuć się bezpiecznie i komfortowo. 

Jak to w nowoczesnym samochodzie, 
na wyposażeniu WRX STI mamy też 
media narodowe, przepraszam… pokła-
dowe. Media informujące nas o wszystkich 
istotnych parametrach pracy, ale także 
warunkach na drodze. Informujące nas 
obiektywnie nawet o takich krytycznych 
aspektach, jak klasyczne sięganie do 
naszego portfela, czyli o zużyciu pali-
wa. Bez upiększania rzeczywistości. 

Wiemy, że cena STI nie jest niska. 
Cóż, za przyjemności w życiu trzeba płacić. 
Naturalnie dla osoby kupującej ten model 
może pojawić się alternatywa – kupić 
samochód i czerpać przyjemność z jazdy, 
czy może hektar ziemi z siedliskiem za 
miastem i czerpać przyjemność z mieszka-
nia na łonie natury. O ile do tej pory była to 
wyłącznie kwestia indywidualnych prefe-
rencji, to teraz trzeba to dokładnie rozwa-
żyć. Uwzględniając oczekiwane podwyżki 
podatku paliwowego, czerpanie przyjem-
ności z jazdy stanie się droższe. Ale z dru-
giej strony, gdy rozważymy zmiany w usta-
wie o obrocie ziemią, STI będzie miał nad 
siedliskiem poważną przewagę – gdy nam 
się znudzi, będziemy mogli go sprzedać. 
I to wcale nie okolicznemu rolnikowi 
czy państwowej agencji, lecz komukolwiek. 

Życzę Państwu dokonywania zawsze 
dobrych wyborów.

Witold Rogalski
Dyrektor Subaru Import Polska

NA POCZĄTEK

„S” czy „s”, czyli STI 
czy siedlisko

PLEJADY 2/2016
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AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

Uznawany za jeden z najbardziej opinio-
twórczych magazynów motoryzacyjnych 
w naszym kraju „auto motor i sport” 

opublikował niedawno wyniki polskiej edycji 
plebiscytu „Best Cars 2016”. Z zestawienia 
jasno wynika, że niekwestionowanym nume-
rem jeden w klasie kompaktów, z liczbą 7,2% 
oddanych głosów, zostało Subaru WRX STI. Tym 
samym model powtórzył swój sukces z roku 
ubiegłego. Jak widać, historia lubi się powtarzać!

„Best Cars” jest największym plebiscytem 
motoryzacyjnym w Europie. Co roku przepro-
wadzany jest on jednocześnie w kilkunastu 
krajach przez wydawnictwo Motor Presse 
Stuttgart. Jurorami są w nim czytelnicy pod-
legających pod nie pism motoryzacyjnych, 
w tym między innymi „auto motor i sport”. 
To oni tworzą listy najlepszych samochodów 
w swoich krajach, a wybór, którego muszą do-
konać, nie jest zadaniem łatwym. W tym roku 

w plebiscycie ocenie poddano aż 364 modele 
sprzedawane w Europie, które podzielono 
na 11 klas. O ogromnej popularności rankingu 
świadczy liczba osób biorących udział w gło-
sowaniu. W tym roku we wszystkich krajach 
uczestniczących w plebiscycie oddano łącznie 
aż 170 000 głosów, z czego 6598 w Polsce.

Z sukcesu WRX STI w konkursie „Best Cars” 
cieszyliśmy się we wstępie do naszego maga-
zynu na początku ubiegłego roku. Teraz powód 

WRX STI – po prostu THE BEST!
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Nowe oblicze silników Subaru EX

Subaru wysoko w badaniu Consumer Reports

do radości jest tak samo wielki, a w związku 
z wyborem dokonanym przez polskich kierow-
ców towarzyszą nam identyczne refl eksje jak 
poprzednio. Bez kozery możemy zatem przy-
toczyć je ponownie: „Wnioskiem jest bowiem, 
że polski mężczyzna ceni sobie zarówno 
piękno, jak i nadzwyczajny temperament 
połączony z… nienagannym prowadzeniem. 
A przy tym wszystkim nie zapomina też o bez-
pieczeństwie i komforcie dla rodziny”.

Na początku lutego Fuji Heavy 
Industries poinformowało 
o przeprojektowaniu serii 

silników Subaru ogólnego przeznaczenia 
EX1 – stosowanych między innymi do 
napędu maszyn drogowych, przemy-
słowych oraz sprzętu ogrodniczego.

Nowe modele silników zaprezento-
wane zostały na największych na świecie 
targach poświęconych branży betono-
wej, „World of Concrete”,  zorganizowa-
nych w dniach 2–5 lutego w Las Vegas. 
Goście ekspozycji mieli okazję zapoznać 
się z nowym wyglądem zewnętrznym 

1  SILNIKI SERII EX WYSTĘPOWAŁY RÓWNIEŻ POD 
MARKĄ ROBIN LUB SUBARU-ROBIN

jednostek napędowych, które zamiast 
czarnego matu mogą od teraz cieszyć się 
lekkim połyskiem. Ponadto zmodernizo-
wane silniki serii EX cechują się lepszymi 
parametrami pracy, co umożliwi ich wy-
korzystanie w szerszej gamie urządzeń.

Historia silników EX zapoczątkowana 
została w 2001 roku. Wówczas wypro-
dukowano pierwsze cztery modele. 
W 2007 roku dołączyły do nich kolejne 
dwa. We wszystkich silnikach serii EX 
wałek rozrządu znajduje się w głowicy, 
co przekłada się nie tylko na ich świetne 
parametry pracy, lecz również na trwałość. 
To również dzięki niej znajdują one szerokie 
zastosowanie w wielu dziedzinach przemy-
słu, ponadto są przyjazne środowisku. 

Znane są wyniki amerykańskiego 
badania konsumentów Consumer 
Reports, publikowanego w ame-

rykańskim magazynie o tej samej na-
zwie. Ta organizacja non profi t wspiera 
podejmowanie świadomych wyborów 
poprzez publikację niezależnych raportów 
oceniających produkty i marki. W badaniu 
„10 Top Picks of 2016: Best Cars of the Year” 
(„10 najlepszych 2016: najlepsze samo-
chody roku”) uwzględniono wiele różnych 
czynników, m.in. bezpieczeństwo, wydaj-
ność oraz poczucie satysfakcji właściciela 
samochodu danej marki. Przeprowadzono 
ponad 50 testów w ośrodku badawczym 
Colchester w stanie Connecticut. 

Niezawodność aut była klasyfi kowana 
na podstawie wyników rocznych przeglą-
dów subskrybentów magazynu „Consumer 
Reports” – przeanalizowano dane 740 000 
pojazdów. W badaniu kolejnej istotnej ka-
tegorii, czyli zadowolenia konsumentów, 
zapytano 230 000 właścicieli samochodów 
zakupionych w ciągu ostatnich trzech lat, 
czy kupiliby wybrany model ponownie. 
Eksperci z Consumer Reports wzięli także 
pod uwagę wyniki testów zderzenio-
wych, przeprowadzonych przez Instytut 

Bezpieczeństwa Drogowego (IIHS), oraz 
wyniki amerykańskiej Krajowej Agencji Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA).

Wyróżnienia zostały przyznane 
w 10 najbardziej popularnych katego-
riach. W kategorii aut kompaktowych 
tytuł najlepszego samochodu otrzymała 
Impreza. Klienci zwrócili uwagę na intu-
icyjne sterowanie, pakiet dostępnych 
technologii bezpieczeństwa, bardzo 
dobre wyniki testów zderzeniowych 
oraz trzymanie się drogi. Forester świę-
cił natomiast triumf w kategorii małych 
SUV-ów. Pozytywnie oceniono m.in. napęd 
Symmetrical AWD, zużycie paliwa oraz 
szerokie pole widzenia z miejsca kierowcy.  

Consumer Reports przeprowadził tak-
że badanie „Which Car Brands Make the 
Best Vehicles?” przedstawiające marki, 
które konsekwentnie dostarczają modele 
służące klientom przez długi czas. Ogól-
ne wyniki poszczególnych modeli zostały 
uśrednione, tworząc ranking najlepszych 
marek motoryzacyjnych. Subaru zajęło 
drugie miejsce w tej kategorii! W badaniu 
uwzględniono testy drogowe, nieza-
wodność, wydajność, bezpieczeństwo 
oraz satysfakcję właściciela. 
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Globalna platforma Subaru

Na początku marca tego roku pro-
ducent samochodów Subaru, Fuji 
Heavy Industries, podał wstępne 

informacje o nowej tzw. platformie, w oparciu 
o którą powstawać mają wszystkie przyszłe 
samochody fi rmy. Platforma ta, czyli „Subaru 
Global Platform”, jest częścią anonsowane-
go już w 2014 roku programu technicznego 
rozwoju marki i traktowana będzie na równi 
z elementami stanowiącymi o charakterze aut 
Subaru: silnikiem w układzie bokser, napędem 
Symmetrical AWD oraz systemem EyeSight. 

Ta skromna i – wydawałoby się – bardzo 
specjalistyczna informacja porusza kwestię 
o podstawowym znaczeniu dla każdego po-
ważnego producenta samochodów. Koncerny 
motoryzacyjne muszą oferować dużą liczbę 
modeli o zróżnicowanym charakterze, zależ-
nym także od rynków, na których są one sprze-
dawane. Z drugiej jednak strony żaden nie 
może sobie pozwolić (ze względu na koszty) 

na projektowanie ich wszystkich z osobna 
i oddzielnie. Tu właśnie tkwi tajemnica „glo-
balnej platformy” – chodzi o takie zaprojek-
towanie uniwersalnego „szkieletu konstruk-
cyjnego” auta, by w łatwy sposób tworzyć 
z niego różnorodne modele, stanowiące 
dla odbiorców całkiem różne samochody.

Należy wyjaśnić od razu, że słowo „platfor-
ma” nie określa tylko płyty podłogowej auta 
(lub raczej wielu aut), ani też szkieletu jego 
nadwozia. W swym szerokim znaczeniu „plat-
forma” oznacza oczywiście także konstrukcję 
nadwozia, ale też cały system budowy auta: 
ustawienie i konfi gurację silników i zespołów 
napędowych, konstrukcję podwozi oraz ukła-
dów hamulcowych, konfi gurację i ergonomię 
wnętrza, a także jego wyposażenia, oraz wiele 
innych… Można to określić jako zaprojekto-
wanie „naraz” wielu przyszłych samochodów; 
niekoniecznie o podobnej wielkości, bo uni-
wersalna platforma konstrukcyjna musi być 

pod tym względem maksymalnie elastyczna. 
Jest to bardzo skomplikowane, ale może 
przynieść w przyszłości ogromne korzyści, 
pozwalając na szybkie wprowadzanie nowych 
modeli, ich modyfi kacje, a nawet produkcję 
w rzeczywistości różnych aut jednocześnie 
na tej samej linii montażowej (co zresztą 
Subaru ma już w swoich planach). Inaczej mó-
wiąc – powinno być zarówno lepiej, jak i łatwiej 
oraz taniej, z korzyścią dla fi rmy i odbiorców. 

A czym będą się te samochody różnić? 
Wszystkim, co widać z zewnątrz, czyli 
wielkością, typem nadwozia i oczywiście 
stylizacją poszczególnych modeli, a także 
charakterem układów napędowych i ze-
strojeniem podwozi, tak aby każdy model 
zachował swój unikalny charakter.   

Tworząc nową platformę, inżynierowie 
Subaru jako cel obrali utrzymanie dotychcza-
sowego emocjonalnego i dynamicznego stylu 
samochodów spod znaku Plejad, zwracając 
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Kalifornijska organizacja Kelley Blue Book 
(KBB), zajmująca się rynkiem motoryza-
cyjnym od 1926 roku, przeprowadziła nie-

dawno kolejny ciekawy ranking, w którym po-
nownie doceniła markę Subaru. Plebiscyt pole-
gał na wytypowaniu 16 najlepszych samocho-
dów rodzinnych roku 2016. Jednym z nich oka-
zał się Outback. Taka informacja pojawiła się na 
stronie internetowej KBB na początku lutego.

Zwycięzców rankingu „16 Best Family Cars 
2016” wyłonić nie było łatwo. Na amerykań-
skim rynku dostępnych jest bowiem około 
250 modeli samochodów, które uznać można 
za rodzinne. Model modelowi jednak nie jest 
równy. Przedstawiciele KBB postanowili zatem 
wytypować najpierw 24 pojazdy, które ich 
zdaniem świetnie odpowiadają wymaganiom 
stawianym czterem kółkom przez typową 
współczesną rodzinę. Na tym etapie doko-
nywania wyboru jurorzy kierowali się przede 
wszystkim swoim bogatym doświadczeniem 
oraz wynikającymi z niego potrzebami i oczeki-
waniami. Następnie mogli oni zasiąść za kie-
rownicą wybranych samochodów i testować 

je przez dwa tygodnie. Na koniec wytypowali 
16 modeli, którym zdecydowanie należał się 
tytuł „Best Family Car”. Znalazły się wśród nich 
3 minivany, 6 sedanów, 3 SUV-y dwurzędowe 
oraz 4 SUV-y trzyrzędowe. Jednym z docenio-
nych SUV-ów dwurzędowych był Outback.

Podczas testów samochody eksplo-
atowano na wszystkie możliwe sposoby, 
korzystając z całej palety dostępnych w nich 
funkcji i udogodnień. Wszystko po to, by jak 
najwierniej odwzorować typowe użytkowa-
nie pojazdów przez standardową rodzinę, 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci „na 
pokładzie”. Wyrabiając swoją opinię na temat 
poszczególnych modeli, eksperci skupili 
się przede wszystkim na bezpieczeństwie 
podróżnych. Zaraz po nim weryfi kowano 
komfort i wygodę pojazdów, które często 
pełnią rolę „domu na kółkach” podczas dłu-
gich rodzinnych wyjazdów wakacyjnych. 

Uważnej analizie poddano również prze-
stronność samochodów i ich ładowność. 
Jurorzy przyjrzeli się także możliwościom 
montażu różnych fotelików dla dzieci.

Outback stanowił celną odpowiedź na 
wszystkie oczekiwania ekspertów, któ-
rzy szczególnie docenili jego przestronne 
i pakowne wnętrze. Tym, co bardzo przy-
padło do gustu jurorów, były umiejętności 
Outbacka w radzeniu sobie w umiarkowa-
nym terenie, co z pewnością przyda się 
podczas rodzinnych eskapad za miasto. 
Familijne Subaru określone zostało jako 
samochód będący zgrabną kombinacją so-
lidnej sylwetki, systemu Symmetrical AWD 
umożliwiającego pewną i stabilną jazdę 
w różnych warunkach drogowych, wnętrza 
zdolnego pomieścić naprawdę sporo, wzor-
cowego zużycia paliwa i bezpieczeństwa 
na najwyższym poziomie. O tym ostatnim 
najlepiej świadczy tytuł „Top Safety Pick” 
przyznany Outbackowi przez amerykański 
Insurance Institute for Highway Safety 
(IIHS). Wyróżnienie to wzmocnione jest 

dodatkowym plusem dla modelu wyposa-
żonego w EyeSight. Uwadze ekspertów 
nie umknął również rozbudowany system 
informacyjno-rozrywkowy Subaru Starlink, 
w którego zasobach każdy członek rodziny 
znajdzie dla siebie coś, co umili mu podróż.

Kelley Blue Book poprzez swoją stronę 
internetową każdego dnia dociera z cie-
kawymi informacjami do setek kierowców 
w Stanach Zjednoczonych. Przeprowa-
dzane przez nią rankingi samochodów 
cieszą się niezwykle dużą popularnością, 
a ich wyniki często przekładają się na po-
dejmowane przez Amerykanów decyzje 
dotyczące zakupu wymarzonych czterech 
kółek. Obecne wyróżnienie Outbacka 
z całą pewnością przyczyni się do wzrostu 
zainteresowania tym właśnie modelem. 
Japoński samochód to strzał w dziesiątkę dla 
nawet najbardziej aktywnej rodziny!

Rodzinny Outback wyróżniony przez KBB
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Kalifornijska organizacja Kelley Blue Book 
(KBB), zajmująca się rynkiem motoryza-
cyjnym od 1926 roku, przeprowadziła nie-

dawno kolejny ciekawy ranking, w którym po-
nownie doceniła markę Subaru. Plebiscyt pole-
gał na wytypowaniu 16 najlepszych samocho-
dów rodzinnych roku 2016. Jednym z nich oka-
zał się Outback. Taka informacja pojawiła się na 
stronie internetowej KBB na początku lutego.

Zwycięzców rankingu „16 Best Family Cars 
2016” wyłonić nie było łatwo. Na amerykań-
skim rynku dostępnych jest bowiem około 
250 modeli samochodów, które uznać można 
za rodzinne. Model modelowi jednak nie jest 
równy. Przedstawiciele KBB postanowili zatem 
wytypować najpierw 24 pojazdy, które ich 
zdaniem świetnie odpowiadają wymaganiom 
stawianym czterem kółkom przez typową 
współczesną rodzinę. Na tym etapie doko-
nywania wyboru jurorzy kierowali się przede 
wszystkim swoim bogatym doświadczeniem 
oraz wynikającymi z niego potrzebami i oczeki-
waniami. Następnie mogli oni zasiąść za kie-
rownicą wybranych samochodów i testować 

je przez dwa tygodnie. Na koniec wytypowali 

Rodzinny Outback wyróżniony przez KBB

jeszcze większą uwagę na bezpieczeństwo, 
pasywne i aktywne. Wymienia się tu przede 
wszystkim dalszą poprawę utrzymywania 
stabilności ruchu auta, szczególnie podczas 
jazdy na wprost, co wynika ze znacznego 

zwiększenia sztywności nadwozia. Kolejnym 
celem jest zmniejszenie hałasu i zwiększe-
nie tłumienia drgań, a w rezultacie poprawa 
komfortu jazdy. Co ważne, ten pojedynczy 
projekt przeznaczony dla wielu modeli aut ma 
pozwolić w przyszłości na łatwą budowę aut 
nie tylko z silnikami tłokowymi wewnętrznego 
spalania, ale też hybrydowych, hybrydowych 
plug-in, elektrycznych (a w przyszłości rów-
nież i z innymi napędami alternatywnymi). 
Widać to zresztą na opublikowanych już 
szkicach nowej platformy, gdzie spostrze-
żemy kratownicową podłogę, zwiększającą 
sztywność i pozwalającą na umieszczenie jak 
najniżej np. sporej ilości baterii elektrycznych. 

Pierwszym samochodem na bazie nowej 
platformy, na razie oczywiście z tradycyjnym 
układem napędowym charakterystycznym 
dla Subaru, będzie nowa Impreza, mająca się 
pojawić na rynku USA jeszcze w tym roku. 
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W grudniu 2015 roku FHI ogłosiło, że 
kumulatywna liczba wyprodukowa-
nych modeli Subaru wyposażonych 

w napęd AWD (na wszystkie koła) sięgnęła 
14 800 000. Na kolejny liczbowy sukces nie 
trzeba było długo czekać, bowiem już na po-
czątku marca producent samochodów spod 
znaku Plejad poinformował, że z jego taśmy 
produkcyjnej zjechał 15-milionowy model 
z tym właśnie napędem! Wydarzenie to jest 
kolejnym kamieniem milowym w historii mar-
ki Subaru, który udało się osiągnąć 44 lata 
od momentu wyprodukowania przez fi rmę 
pierwszego samochodu z napędem 4WD.

We wrześniu 1972 roku Subaru Leone 
4WD Estate Van zapoczątkowało erę no-
wego rozwiązania układu napędowego. 
Nieustannie ulepszane, celem uczynienia 
jazdy bezpieczniejszą i przyjemniejszą, 
z biegiem czasu stało się ono tradycją 

japońskiej marki. Zainteresowanie na-
pędem na cztery koła wciąż rośnie. 

Symmetrical AWD to typowe dla Subaru 
połączenie niemalże całkowicie symetrycz-
nego układu napędowego z zamontowanym 
z przodu pojazdu silnikiem SUBARU BOXER. 
Główną ideą systemu jest położenie wszyst-
kich jego elementów w osi podłużnej samo-
chodu. Symmetrical AWD rozdziela moment 
napędowy na cztery koła, co pozwala uniknąć 
utraty przyczepności, również w trakcie po-
konywania zakrętów. Jeśli jednak dochodzi do 
sytuacji, w której jedno z kół zaczyna tracić 
przyczepność, pozostałe trzy dysponują 
wystarczającą zdolnością do przenoszenia 
momentu, by skompensować to zjawisko. 
W efekcie samochód zachowuje się pewnie 
i stabilnie w każdych warunkach drogowych, 
a to z kolei przekłada się na komfort jego pro-
wadzenia i bezpieczeństwo podróżnych.

Subaru Import Polska wprowadziło 
dla wszystkich użytkowników pojaz-
dów Subaru w wieku do 9 lat bezpłatną 
12-miesięczną Gwarancję Mobilności. 
By ją otrzymać, wystarczy wykonać prze-
gląd okresowy w ASO Subaru (w zakresie 
wymaganym dla aktualnego przebiegu 
lub wieku pojazdu) oraz uzyskać w tymże 
ASO opinię o braku ujawnienia sympto-
mów zagrażających powstaniem awarii.

Gwarancja Mobilności jest darmowym 
ubezpieczeniem, chroniącym użytkowni-
ka pojazdu przed poniesieniem kosztów 
holowania lub noclegu czy transportu 
zastępczego spowodowanych awarią 
samochodu w po dróży. Więcej szcze-
gółów na temat programu znajduje się 
na stronie  goo.gl/NypuC5 .

15 milionów AWD

PLEJADY NR 65 www.plejady.subaru.pl

Gwarancja Mobilności



Wiemy wszyscy, że przez ponad 60 lat 
swej historii Subaru zaznaczyło się 
szczególnym podejściem technicz-

nym i charakterystycznymi rozwiązaniami, 
które stanowią o specjalnym stylu pojazdów 
tej marki. Które z nich jest najważniejsze? 
Dziś silniki SUBARU BOXER i napęd Symme-
trical AWD wydają się nierozłączne, ale tak 
naprawdę wszystko zaczęło się od silników. 
W bieżącym roku przypada 50. rocznica debiutu 
pierwszego samochodu Subaru z silnikiem 
ustawionym podłużnie i w układzie pozio-
mym – przeciwsobnym, czyli bokser. W roku 
1966 zaprezentowano niewielkie, ale jednak 
„pełnowymiarowe” Subaru 1000, z czte-
rocylindrowym, popychaczowym silnikiem 
chłodzonym cieczą, mającym konstrukcję 
podobną do tłokowych silników lotniczych, 
wykorzystywanych w małych samolotach.

Subaru wcale nie jest wynalazcą silnika bok-
ser ani takiego układu napędowego w samo-
chodzie. Ale dziś przy tym układzie pozostało 
tylko Subaru (pełna gama pojazdów większych 
niż mikrosamochody) i Porsche (silniki bokser 
umieszczone z tyłu). Jak widać, niewielu jest 
producentów samochodów, którzy bezkom-
promisowo stosują to, co jest najlepsze.

Nie będziemy tu szczegółowo opisywać 
kwestii technicznych, które dla czytelników 
„Plejad” są oczywiste: silniki typu bokser są 
lekkie, mają nisko położony środek masy, są 
samoistnie dobrze wyważone i mogą być 
umieszczone symetrycznie w osi auta. Wszyst-
ko to składa się na ów szczególny i przyjazny 
kierowcy charakter samochodów Subaru.

Co ciekawe, owe jednostki napędowe 
w wykonaniu Subaru miały przez 50 lat zaled-
wie trzy główne generacje, różniące się istot-
nie budową. 1. generacja to silnik o symbolu 
EA produkowany w wielu wersjach w latach 
1966–1980. Początkowo silnik ten miał pojem-
ność 997 cm3, ale z czasem się „rozrastał” i naj-
mocniejsze jego odmiany, stosowane w mo-
delu Leone, miały pojemność 1,8 dm3 oraz 
turbodoładowanie. Moc maksymalna wzrosła 
więc od początkowych 55 KM do ok. 190 KM.

2. generacja to silniki rodziny EJ, które 
zadebiutowały w roku 1989 w Legacy, a po-
tem w Imprezie i innych modelach marki. 
Były to już jednostki nowoczesne, nawet 
z dzisiejszej perspektywy – krótkoskokowe, 
oba rzędy cylindrów miały po dwa wałki 
rozrządu, w każdym cylindrze były cztery 
zawory, w wielu wersjach stosowano tur-
bodoładowanie. Pojemności skokowe wer-
sji czterocylindrowych sięgały od 1,5 dm3 
do 2,5 dm3, moce maksymalne od ok. 90 do po-
nad 300 KM. To właśnie na tych jednostkach 
zbudowano rajdową legendę marki Subaru. 

Trzeba też wspomnieć o sześciocylindro-
wych silnikach SUBARU BOXER, powstałych 
najpierw na bazie konstrukcji EA (silnik o sym-
bolu ER, stosowany w Subaru XT od roku 
1987), a potem EJ. Drugi z nich, o symbolu 
EG33 (3,3 dm3, 24 V, 230 KM) pojawił się w eks-
perymentalnym modelu SVX, w roku 1991. 
Później jednostki w układzie B6 (symbol EZ) 
stosowano w wielu modelach Legacy i SUV-a 
Tribeca (kilka wersji silnika o symbolu EZ).

Trzecia, stosowana obecnie generacja 
benzynowych czterocylindrowych silników 
SUBARU BOXER, mająca symbol FB, pojawiła się 
w roku 2010. Podstawowym jej wyróżnikiem 
jest relacja skoku tłoka do jego średnicy. Dotąd 
w silnikach EJ i pochodnych średnica tłoka była 
większa niż jego skok. W nowej, proekologicznej 
konstrukcji proporcje te zostały odwrócone, 
dla poprawy przebiegu momentu obrotowego 
oraz usprawnienia procesu spalania. W re-
zultacie, stosując też szereg nowoczesnych 
rozwiązań technicznych, poprawiających 
sprawność oraz zmniejszających uciążliwość 
dla środowiska, zwiększono dynamikę, zmniej-
szono zużycie paliwa i ograniczono emisję 
szkodliwych składników spalin. Jednostki te 
mają pojemność od 1,6 dm3 do 2,5 dm3 i moce 
maksymalne do 170 KM, bez turbodoładowania. 
Powstały jednak kolejne odmiany jednostek 
tej rodziny, m.in. FA20D (z wtryskiem bezpo-
średnim) i FA20F (silniki turbodoładowane, 
o mocy maksymalnej nawet do 300 KM).

Wreszcie przypomnijmy o kolejnym wyjątko-
wym silniku – BOXER DIESEL. Jednostka o symbolu 
EE pojawiła się w gamie marki w roku 2007. Wer-
sje tego silnika legitymują się mocą ok. 150 KM, 
momentem maksymalnym ok. 350 Nm i obecnie 
spełniają normę czystości spalin Euro 6.

Firma Subaru podkreśla, że nie zamierza 
odchodzić od układu przeciwsobnego swoich 
silników, także w nowej globalnej platformie 
nadwoziowej, którą właśnie zaanonsowano. 
Koszty produkcji zapewne nadal będą większe 
niż typowych silników rzędowych czy w ukła-
dzie V, ale warto robić coś, czego nie robi dziś 
żaden inny producent samochodów. 
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Czesi przyznali nagrody w ramach corocznego 
konkursu na „Samochód Roku” (Car of The Year 
2016). Jury, w skład którego wchodzą profesjonal-

ni dziennikarze motoryzacyjni, po raz 22. oddało swoje 
głosy na jeden z 30 nominowanych modeli samocho-
dów. W głosowaniu wybrano pięciu fi nalistów: Subaru 
Levorg, Ford Mustang, Skoda Superb, Volvo XC90 oraz 
Opel Astra. Wyróżniony brązowym medalem Levorg 
uplasował się za Skodą oraz Oplem. Najnowsze dziecko 
Subaru zostało tym samym jednym z trzech najbar-
dziej docenionych samochodów na czeskim rynku.   

W konkursie przyznana została także nagroda 
specjalna „Techniczna Innowacja”. W tej kategorii 
bezkonkurencyjny okazał się system EyeSight sto-
sowany w Outbacku. To nie koniec wyróżnień dla aut 

spod znaku Plejad – w głosowaniu publiczności również Outback otrzymał srebrny medal 
w kategorii samochodów klasy średniej i wyższej średniej. To samo miejsce na podium 
zajął Levorg, który nagrodzony został srebrem w kategorii klasy niższej średniej. 

PLEJADY 2/2016facebook.pl/MagazynPlejady

Czesi doceniają SubaruGwarancja Mobilności

50 lat boksera Subaru

2016
Klub motoristických novinářů

a Klub motoristických publicistů

2016osvědčují, že vůz

se stal vítězem ceny

při anketě

v České republice

Praha, 16. února 2016

AUTO ROKU 2016

TECHNICKÁ INOVACE ROKU 2016

2016Subaru Outback

Michal Busta Petr Horák
předseda Klubu

motoristických novinářů
předseda Klubu

motoristických publicistů

Petr Horák



Wiosenny, genewski salon sa-
mochodowy jest dla Subaru 
stałym miejscem prezentacji 

nowości, przeznaczonych nie tylko dla 
Szwajcarii, a nawet Europy. Choć nasz 
kontynent nie jest pod względem liczby 
sprzedawanych samochodów najwięk-
szym rynkiem dla producenta spod znaku 
Plejad, uznawany jest jednak za ważny, 
ze względu na swój prestiżowy charakter.

Tym razem w Genewie było się czym 
pochwalić. Kolejny rok ze znaczącym 
wzrostem sprzedaży (o 7 proc.) powoduje, 
że w bieżącym sezonie marka po raz 
pierwszy w historii przekroczy liczbę miliona 
sprzedanych samochodów. By tego dokonać, 
łączna produkcja wzrośnie o 20%. Prócz 
tego w ostatnich miesiącach przekroczono 
liczbę 15 milionów wyprodukowanych 
samochodów z napędem czterech kół, 
a także 16 milionów silników BOXER.

Główną nowością na stoisku podczas 
genewskiego salonu był koncepcyjny 
model Subaru XV. Tak oznaczony 
samochód pojawił się w ofercie w roku 
2011. Średniej wielkości auto dołączyło 
wtedy do gamy tzw. crossoverów. 

Pierwszym crossoverem Subaru 
(a być może pierwszym w ogóle na 
świecie) był dobrze dziś znany Outback. 
Crossover to w ogólnym sensie samochód 
łączący w sobie cechy różnych, często 
dość odległych koncepcyjnie i rynkowo 
pojazdów, co w przypadku Outbacka 
oznaczało połączenie drogowych własności 

zwykłego samochodu osobowego, 
praktyczności kombi i off -roadowych zalet 
auta o charakterze „prawie terenówki”. 

Dziś na rynku znajduje się mnóstwo 
crossoverów rożnego rodzaju, zaś 
samo Subaru kontynuuje ten trend już 
kilkoma modelami, których europejska 
sprzedaż stanowi 85% całej sprzedaży 
na naszym kontynencie. Dlatego XV 
Concept pojawiło się właśnie w Genewie. 

Tym razem ów projekt pokazuje nam 
przede wszystkim aspekt stylistyczny 
przyszłych modeli Subaru. Przedstawiony 
w Genewie średniej wielkości samochód 
(długość 4,5 m, szerokość 1,9 m, wysokość 
1,6 m, rozstaw osi 265 cm) sprawia wrażenie 
usportowionego minivana, ze znaczną ilością 
miejsca w kabinie i w bagażniku. Koncept 
oparto na nowej, globalnej platformie 
konstrukcyjnej Subaru, zaś jego charakter 
uwypukla przede wszystkim zdolności 
terenowe auta, przy czym producent opisuje 
swój projekt słowami „mocny i dynamiczny”. 

Ową dynamikę mają podkreślać 
zdecydowane, tworzące trójwymiarowy 
obraz linie, szczególnie przodu nadwozia, 
po części znane już z poprzednich 
modeli (np. sześciokątny wlot powietrza 
do chłodnicy). Kształty te łączą się 
z liniami bocznymi sugerującymi 
intensywny ruch, ale też solidną 
konstrukcję. Nie zapomniano oczywiście 
o wydatnych nadkolach w matowej 
czerni, wykończonych pomarańczowym 
obramowaniem i łączących się 

z podobnie ozdobionymi zderzakami. 
Przednie i tylne lampy mają zbliżony, 
dość prosty, ale agresywny krój. 
Nowoczesny charakter tego projektu 
uzupełnia nietypowy, niebieskoszary kolor 
nadwozia o nazwie Glacier Khaki Silica.

Nie ma oczywiście pewności, czy nowy 
XV będzie wyglądał dokładnie tak jak 
koncepcyjne auto z Genewy, ani czy ten 
styl nadwozia przeniesie się na wszystkie 
następne modele Subaru. Można jednak 
przypuszczać, że w ten sposób sprawdzana 
jest reakcja publiczności i gdy będzie ona 
pozytywna – stylizacja pójdzie w tym 
kierunku. Słyszeliśmy pochlebne 
opinie o projekcie, a więc 
można wnioskować, 
że – prawie – wi-
dzieliśmy nowe 
Subaru XV.

TARGI
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Dynamiczne Subaru w Genewie 
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USA jest dla Subaru największym 
rynkiem, większym nawet od 
Japonii. Nic więc dziwnego, 

że sam prezes Fuji Heavy Industries, 
Yasuyuki Yoshinaga, przedstawił 
dokonania Subaru i nowy model 
– Imprezę 5. generacji, podczas marco-
wego NY International Auto Show. 

Najważniejszą chyba informacją dla 
Amerykanów było to, że ze względu na 
rosnący popyt Subaru przenosi produkcję 
Imprezy w amerykańskiej specyfi kacji 
z Japonii do swojego zakładu w stanie 
Indiana. Moce produkcyjne amerykań-
skiej fabryki wzrosną o 30% (do 400 000 
sztuk rocznie), a zatrudnienie o 1200 osób.

Właśnie Impreza 5. generacji jest 
pierwszym samochodem produkcyjnym, 
który został oparty na nowej globalnej 
platformie Subaru. Podczas prezentacji 

wspomniano o wielu zadaniach, jakie ma 
wypełnić owa platforma, wśród których 
najważniejszymi są dalszy wzrost bezpie-
czeństwa i poprawa własności jezdnych. 
Ma się to dokonać głównie dzięki znaczne-
mu powiększeniu sztywności i wytrzyma-
łości nadwozia, a to z kolei wynika z jego 
konstrukcji (z kratownicową podłogą) 
oraz ze zmiany technologii połączeń. 
Ponieważ samochód będzie miał jeszcze 
bardziej obniżone – o 5 mm – położenie 
środka masy oraz pewne zmiany w dzia-
łaniu tylnego stabilizatora, skłonność 
do przechylania się na zakrętach ma być 
zmniejszona o 50%. Wszystkie te elementy, 
uzupełnione o EyeSight z rozszerzoną 
funkcjonalnością i wprowadzenie innych 
elektronicznych systemów bezpieczeń-
stwa, mają wpłynąć na kolejne zwiększe-
nie pewności prowadzenia i stabilności 

samochodu. Końcowym rezultatem będzie 
zarówno poprawa bezpieczeństwa jazdy, 
jak i ochrony pasażerów w razie wypadku. 

Nowa Impreza w specyfi kacji ame-
rykańskiej, z nadwoziami sedan oraz 
hatchback, została ulepszona w każdym 
aspekcie, nie tylko bezpieczeństwa, 
ale też komfortu, odczuć podczas jazdy 
i wykonania. Jej jednostką napędową 
jest opracowany od nowa dwulitrowy 
wolnossący silnik FB, tym razem z bezpo-
średnim wtryskiem benzyny. Ma on moc 
maksymalną 152 KM. Skrzynia biegów 
to automat bezstopniowy Lineartronic, 
z podziałem na 7 wirtualnych biegów. 
Oczywiście zastosowano napęd Sym-
metrical AWD. Długość samochodu 
wynosi 4625 mm (sedan) lub 4460 mm 
(hatchback), szerokość 1777 mm, wysokość 
1455 mm. Rozstaw osi to 2670 mm. 

Nowa Impreza w Nowym Jorku

TARGI
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RAJDY tekst: WACŁAW STAWIARSKI/SPRT

Rajd Wysp Kanaryjskich roz-
grywany na Gran Canarii był 
pierwszą rundą Rajdowych 

Mistrzostw Europy (ERC). Po prze-
sunięciu Rajdu Łotwy z lutego na 

wrzesień to hiszpańska runda 
czempionatu otwierała 

zmagania. 

Kręte asfaltowe trasy, często pnące się 
kilkaset metrów w górę, to najkrótsza 
charakterystyka kanaryjskich odcinków 
specjalnych. – Przed startem na Gran 
Canarii jesteśmy bardzo pozytywnie nasta-
wieni i mamy świetne humory. Przyjechali-
śmy tutaj, by walczyć o zwycięstwo w ERC2 
i pokażemy naszą duszę wojownika. 
Rajdowe Mistrzostwa Europy to ogromne 

wyzwanie – widać to na każdym 

kroku – będą wymagały ciężkiej, wytrwa-
łej pracy, którą z ochotą podejmujemy 
– mówił przed startem Wojtek Chuchała. 
Wyniki po pierwszych trzech próbach 
były znakomite – załoga SPRT pewnie 
wygrała wszystkie oesy i prowadziła 
w klasyfi kacji ERC2 z przewagą aż 41,3 s.

– Pierwsza pętla przebiegła po naszej 
myśli – mówił popularny Siemanko. 
– Kontrolujemy nasze 

39 powodów
do zadowolenia

Powrót Wojtka Chuchały do Subaru Poland Rally Team był dla wielu sporym 
zaskoczeniem, ale z pewnością z kategorii pozytywnych. Jeden z najszybszych polskich 

kierowców miał na trasach Rajdowych Mistrzostw Europy wycisnąć siódme poty z Subaru 
Imprezy STI NR4. Popularny „Siemanko” nie zawiódł. W parze z Danielem Dymurskim 

kompletnie zdominowali „produkcyjną” klasę ERC 2, zdobywając 39 punków, a w klasyfi kacji 
generalnej przyjechali na niezwykle wysokim, 5. miejscu.
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prowadzenie w ERC2, wywiezienie mak-
symalnej liczby punktów w tej klasyfi kacji 
jest tutaj naszym priorytetem. Sprawia 
nam to również sporo radości. Odcinki są 
kręte i chcielibyśmy rywalizować z samo-
chodami R, ale w tych warunkach i na 
tych trasach nie jest to możliwe. Jednak 
kilka aut tej klasy zostawiliśmy za sobą, 
jesteśmy blisko niektórych, więc mamy 
przyzwoite tempo – mówił. Pozostałe 
odcinki specjalne również przebiegły pod 
dyktando szaro-pomarańczowego Subaru. 

Na zakończenie etapu Wojtek 
i Daniel zajmowali 8. miejsce w klasyfi -
kacji mistrzostw Europy, a ich przewaga 
w ERC2 wynosiła już kosmiczne 1:48,9 s. 
– Warunki na Gran Canarii są bardzo 
zmienne i zaskakujące. Wyjeżdżając 
z serwisu, na którym świeci 
słońce, możemy trafi ć 
w górach na 

ogromną ulewę. Jesteśmy jednak przygoto-
wani na wszystko – rajdy to sport wyma-
gający improwizacji i radzimy sobie z nią 
całkiem nieźle. Na szybkich odcinkach, 
gdzie możemy nadrobić odwagą, wydaje mi 
się, że jedziemy bardzo dobrze. Z kolei na 
krętych, technicznych partiach tracimy czas 
do samochodów R, ale ściganie się z nimi 
nie jest naszym celem i założeniem. Priory-
tetem jest ERC 2. Do tej pory wygraliśmy 
w tej klasie wszystkie próby, co jest 
bardzo dobrą prognozą na ju-
tro – mówił Wojtek Chu-
chała. – Jesteśmy 
skoncentro-
wani 

na tym, by się dotrzeć, 
lepiej współpracować, 
a wynik „robi się” 
niejako przy 
okazji. Jed-
nocześnie 

W SEZONIE 2016 NOWYM PARTNEREM SUBARU 
POLAND RALLY TEAM JEST FRANKE POLSKA . 
OD PONAD 100 LAT FRANKE JEST SYNONIMEM 
JAKOŚCI I INNOWACJI W PROJEKTOWANIU 
ORAZ PRODUKCJI SYSTEMÓW KUCHENNYCH, 
SANITARNYCH ORAZ URZĄDZEŃ DLA 
GASTRONOMII. FRANKE JEST AMBASADOREM 
SZWAJCARSKIEJ JAKOŚCI I PRECYZJI, KTÓRA 
WYRÓŻNIA ZLEWOZMYWAKI I BATERIE, ALE 
TAKŻE OKAPY, PŁYTY GRZEWCZE, PIEKARNIKI, 
ZMYWARKI, KUCHENKI MIKROFALOWE 
ORAZ CHŁODZIARKI PRODUKOWANE PRZEZ 
FIRMĘ. W POLSCE FRANKE DZIAŁA OD 1993 
ROKU, MA WŁASNY NOWOCZESNY ZAKŁAD 
PRODUKCYJNY W SĘKOCINIE NOWYM POD 
WARSZAWĄ I ZNACZĄCY UDZIAŁ W KRAJOWYM 
RYNKU ZLEWOZMYWAKÓW.

MAREK SZYMAŃSKI, PREZES ZARZĄDU 
FRANKE POLSKA: STARTY W RAJDOWYCH 
MISTRZOSTWACH EUROPY TO OGROMNE 
WYRÓŻNIENIE ORAZ SPORE WYZWANIE, 
DLATEGO W TEGOROCZNYCH RAJDACH 
SZCZEGÓLNIE WSPIERAMY WOJCIECHA 
CHUCHAŁĘ I KIBICUJEMY CAŁEMU SUBARU 
POLAND RALLY TEAM.
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RAJDY

poznajemy oesy i dzięki temu na dru-
giej pętli jest już łatwiej. Wojtek zrobił 
perfekcyjny opis, liczba poprawek była 
śladowa – przypominam sobie jedną, 
maksymalnie dwie w przeciągu całego 
dnia. Biorąc pod uwagę liczbę zakrętów, 
świadczy to o tym, że przyłożyliśmy się do 
rekonesansu, a Wojtek znakomicie znalazł 
linię i ocenił szybkość każdego fragmentu. 
Na drugiej pętli, w szczególności na drugim, 
trzecim oesie czułem ogromną przyjem-
ność z jazdy i dyktowania. Wczułem się 
w nasze tempo i przynosiło mi to mnóstwo 
satysfakcji – dodał Daniel Dymurski. 

Pod względem sportowym dru-
gi, sobotni etap również był popisem 
załogi SPRT. Po pierwszej pętli duet 
Chuchała/Dymurski powiększył przewa-
gę do niespełna 3 minut, a w klasyfi kacji 
ERC awansował aż na 5. miejsce. – Rajd 
układa się bardzo pozytywnie, wygraliśmy 
wszystkie odcinki w naszej klasie, a wynik 
w niej to dla nas priorytet. Chcemy 
również pokazać nasze, jak i zespołu moż-
liwości. Nie podejmujemy jednak ryzyka, 
dotychczas nie mieliśmy żadnych niebez-
piecznych momentów. Jedziemy eduka-
cyjnym tempem i wciąż uczymy się nowej 
charakterystyki dróg. Niektórzy zawodni-
cy, w tym i my, mieli problem z zużyciem 
przednich opon. Mamy jednak pomysł, 
jak poprawić naszą sytuację na kolejnych 
odcinkach – mówił popularny Siemanko. 

Do mety pozostały 3 odcinki specjalne 
i – podobnie jak na 9 poprzednich – rów-
nież na nich załoga SPRT znokautowała 
rywali w klasie, przyjeżdżając na metę 
z przewagą 3:37,8 s. – Zwycięstwo w ERC, 
2 i . lokata w klasyfi kacji generalnej to 
fenomenalne rozpoczęcie sezonu. Wynik 
bardzo nas cieszy, zwycięstwo w ERC 2 

było naszym celem, a pozycja w klasy-
fi kacji generalnej to kompletna niespo-
dzianka. Samochód spisał się znakomicie, 
zespół pracował fantastycznie, dzieląc się 
zdobytym w ERC doświadczeniem, które 
pozwoliło nam bez stresu ścigać się na 
Gran Canarii. Ten rajd dużo nas nauczył 
i ułatwi nam to rywalizację w kolejnych 
rundach mistrzostw Europy. Przed startem 
mogło się wydawać, że kierowcy dobrze 
znający charakterystykę tych tras będą 

mieli tutaj przewagę, ale okazało się, że 
potrafi my sobie z nimi poradzić. W trakcie 
rajdu rywalizowaliśmy przede wszyst-
kim z autami R, co było dla nas wręcz 
szokujące. Wiemy, że potrafi my pojechać 
jeszcze lepiej. Na całych 213 kilometrach 
oesowych nie mieliśmy ani jednej stresu-
jącej sytuacji w samochodzie, co pokazuje, 
że nasze tempo było szybkie i zarazem 
bezpieczne. Cieszymy się również z tego, 
że wszystkie polskie załogi były tutaj 
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bardzo konkurencyjne – zarówno w ścisłej 
czołówce jak Kajto, czy w ERC 3, gdzie 
wygrał Łukasz Habaj. Dziękujemy całemu 
Zespołowi i naszym Partnerom: Keratro-
nik, Eneos, Raiff eisen Leasing, Franke, 
oraz SJS – podsumował swój występ 
Wojtek Chuchała. – Zwycięstwo w ERC 2 
jest fantastyczne. W tym sezonie niemal 
wszystko jest dla mnie nowe: zespół, 
kierowca, cykl, tylko Subaru miałem już 
okazję występować. To wszystko stanowiło 

ogromne wyzwanie. Jazda z Wojtkiem tak 
wysokim tempem już od startu wymagała 
dużego skupienia podczas zapoznania 
z trasą, jak i w trakcie dyktowania. Jak 
widać po wynikach – szybko się dotar-
liśmy. Pozycja w klasyfi kacji generalnej 
jest bardzo wysoka, a w połączeniu ze 
zwycięstwem w ERC 2 daje mnóstwo 
satysfakcji. Czerpałem ogromną radość 
z dyktowania i to dobry prognostyk na 
przyszłość – dodał Daniel Dymurski.

O co chodzi z tymi klasami?

W Rajdowych Mistrzostwach 
Europy, czyli w skrócie ERC 
(European Rally Championship) 

można startować niemal każdą klasą 
samochodów rajdowych z wyłączeniem 
najwyższej, „królewskiej” – WRC. Poniżej 
prezentujemy listę najpopularniejszych 
klas rajdówek obecnych w ERC.
R5: To najnowsza kategoria dostępna 
szerokiej klienteli. Jej debiut miał miejsce 
na belgijskim Rajdzie Ypres w 2013 roku 
i stanowi ona wyznacznik kierunku rozwoju 
samochodów rajdowych. Turbodołado-
wany silnik o pojemności 1,6 litra, napęd 
na 4 koła, sekwencyjna skrzynia biegów 
i… zakaz używania drogich technologii 
oraz materiałów, to najważniejsze cechy 
„erpiątek”. Zwykle to właśnie auta R5 są 
najwyższym szczeblem rajdówek w mistrzo-
stwach regionalnych (jak np. mistrzostwa 
Polski) i jest tak również w mistrzostwach 
Europy. Obecnie jest to najpopularniejsza 
klasa aut z „topu”. Jej przedstawiciele to 
przede wszystkim: Ford Fiesta R5 (ponad 
150 zbudowanych egzemplarzy), Peugeot 
208 T16, Skoda Fabia R5 i Citroen DS3 R5.
NR4: To popularna „enka”, czyli dawniej 
zwana N4. W przeciwieństwie do aut R5 czy 
S2000 nie jest to rajdówka „czystej krwi”, 
a dostosowany do rajdów samochód seryj-
ny. To właśnie za kierownicą Subaru Imprezy 
STI N4 Leszek Kuzaj zdobywał dla SPRT 
tytuły mistrza Polski w latach 2004–2006. 
Znacznie bardziej „plebejskie” pochodzenie 
i zdecydowanie mniejsze zaawansowanie 
techniczne względem najnowszych kon-
strukcji sprawia, że nie jest to już auto do 
walki o najwyższe laury. W ERC ma ono swoje 
mistrzostwa: ERC2. Oprócz Subaru Imprezy 
STI najważniejszym reprezentantem jest 
jej odwieczny rywal – Mitsubishi Lancer.
S2000: Powoli wymierająca klasa samo-
chodów rajdowych. W niektórych krajach 
nadal popularna głównie za sprawą dobrego 
zawieszenia, napędu 4×4 i atmosferycz-
nego, dwulitrowego silnika. Główną wadą 
S2000 jest wysoki koszt utrzymania, 
szczególnie w porównaniu do aut R5.
2WD: Nie jest to nazwa klasy sama w sobie, 
a popularne nazewnictwo aut z napędem 
na jedną oś. To znacznie tańsze konstrukcje, 
zwykle napędzana jest oś przednia i są one 
przeznaczone głównie dla młodszych, mniej 
doświadczonych zawodników. Stanowią 
jedyny wybór w mistrzostwach juniorów 
(Junior ERC) oraz mają swoją klasę: ERC3. 
Najpopularniejsze obecnie są auta R2, czyli: 
Opel Adam, Peugeot 208 czy Ford Fiesta. 
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ROZMOWY rozmawiał: ROBERT KARDZIS 
zdjęcia: JAN CETERA/MEDIAGRAFIKA

Nic mnie nie kręci 
tak jak skoki narciarskie 
– rozmowa z Piotrem Żyłą

Robert Kardzis.: Panie Piotrze, 
ponieważ rozmawiamy pod koniec 
sezonu 2015/2016, który nie był 
dla Was najlepszy, to pozwoli Pan, 
że na początek wygłoszę deklarację: 
jestem Waszym fanem i cokolwiek 
się dzieje, pozostaję wierny i kibicuję 
Wam do końca. Owszem – jak pewnie 
wielu kibicom w kraju – jest mi 
smutno, że w tym sezonie nie poszło 
tak, jak tego oczekiwaliśmy, jednak 
wierzę, że w przyszłości dostar-
czycie nam jeszcze wielu emocji 
i radości ze zwycięstw – tak indy-
widualnych, jak i drużynowych. 
A teraz zaczynamy:  jak Piotr Żyła 
został skoczkiem narciarskim? 

Piotr Żyła: To chyba jakoś tak zwy-
czajnie się stało. Jako dzieciak jeszcze, 
z kuzynami, kolegami z sąsiedztwa, 

budowaliśmy sobie skocznie, a że zimy 
tutaj mamy śnieżne, a górki fajne, to było 
gdzie poszaleć. Skakaliśmy oczywiście 
na zwykłych zjazdówkach. Pamiętam, 
jak gdzieś w drugiej klasie podstawów-
ki trener Jasiu Szturc przeprowadził 
nabór młodych skoczków. Moment 
był dobry, bo to zbiegło się w cza-
sie z pierwszymi sukcesami Adama 
Małysza (1996 rok), kiedy to pierwszy 
raz w karierze wygrał konkurs Pucharu 
Świata. Zapisałem się, spodobało mi się 
i trwa do tej pory i nadal się tym bawię, 
bo skoki to jest coś wyjątkowego. 

R.K.: Żaden inny sport nigdy 
Pana nie pociągał? 

P.Ż.: Dlaczego nie? Uprawiam też 
inne dyscypliny! Lubię piłkę nożną, 
siatkówkę, gram też w tenisa… 

Piotr Żyła „Wiewiór” – swego czasu najbardziej medialny polski skoczek narciarski, 
którego fanpage na FB przyciągnął ponad milion fanów! Zawodnik KS Wisła, 
reprezentant Polski, prywatnie mąż Justyny, a ojciec Kuby i Karoliny. 
Dwukrotny zwycięzca Mistrzostw Polski w skokach 
narciarskich, drużynowy wicemistrz świata juniorów, 
dwukrotny drużynowy brązowy medalista mistrzostw 
świata seniorów, by wymienić ważniejsze osiągnięcia. 
Na skoczni charakteryzuje go chyba jednyna na świecie 
pozycja najazdowa oraz „odpalanie petardy” podczas odbicia 
na progu. W relacjach bezpośrednich radosny optymista, 
cieszący się tym, co „tu i teraz”. Za chwilę porozmawiamy z Panem 
Piotrem o początkach jego kariery w skokach, o tym, czym jest 
kryzys w życiu skoczka i jak z niego wyjść, a także o tym, co 
takiego fajnego ma w sobie Subaru Levorg, jednak zacznę od…
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R.K.: A to efekt pańskich Pasji 
czy raczej obowiązek skoczka nar-
ciarskiego – bycie wszechstronnym? 

P.Ż.: To, co robię poza treninga-
mi narciarskimi, na pewno pomaga 
w utrzymaniu dobrej formy, ale ja po 
prostu bardzo lubię spędzać czas ak-
tywnie, lubię wyzwania, lubię spraw-
dzać się w innych dyscyplinach…

R.K: Co poza skokami narciarskimi 
Pana najbardziej „kręci”? 

P.Ż.: Wiem, co lubię, ale wiem 
też, że nic nie kręci mnie tak, jak sko-
ki narciarskie. A piłka nożna, którą 
bardzo lubię, dopiero na wiosnę…

R.K.: Nie wolno Wam grać w piłkę nożną? 
P.Ż.: Raczej nie (śmiech). Piłka przy 

skokach odpada. Na zgrupowaniach nie 
gramy. Piłka jest właśnie zakazanym dla 
nas sportem, bo jest kontaktowa i łatwo 
o kontuzje, ale wiosną… (śmiech) wiosną 
można trochę za piłką pobiegać i wtedy 
też mogę sobie na więcej pozwolić. 
W ostatnich latach tak bywało, że prosto 
z boiska do piłki nożnej jechałem na 
kort, a potem jeszcze gdzieś w siatkówkę 
pograć, więc było bardzo aktywnie. 

R.K.: Kiedy pan Szturc wyławiał nary-
bek na przyszłych polskich skoczków 
narciarskich, interesował się Pan już 
skokami? Obserwował Pan już wtedy 
kogoś, miał Pan jakiegoś idola? 

P.Ż.: Szczerze mówiąc to do tamtego 
czasu nie. O tym, że Adam wygrał, do-
wiedziałem się od dziadka, bo dziadek też 
kiedyś skakał. Ale potem, kiedy zacząłem 
już poważnie trenować i skakać, intereso-
wałem się tym, co działo się w branży. Jeśli 
miałem czas, to śledziłem zawody, dopyty-
wałem o wyniki. W tamtych latach  skocz-
kiem, który bardzo mi imponował, był Ka-
zuyoshi Funaki. Dobrze skakał, miał formę 
– każdy chciał być Funakim (śmiech).

R.K.: Miał Pan okazję 
poznać go osobiście? 

P.Ż.: Tak, nawet skakałem 
z nim w parze w zawodach…

R.K.: Rywalizowanie z idolem musi 
dostarczać niezłych emocji. 

P.Ż.: Tyle że kiedy ja skakałem już tak 
poważniej, to on zgubił formę i nie mógł jej 
odnaleźć. Skacząc, mogłem nawet z nim wy-
grywać. I to jest takie niesamowite uczucie, 
kiedy skacze Pan obok swojego „mistrza”. 
I nie jest ważne, że on już stracił swoją 
najlepszą formę. Sama możliwość wygrania 

z kimś takim jest dla młodego skoczka 
bardzo budująca i pozytywnie motywująca. 

R.K.: Czy poza dziadkiem, który 
– jak słyszeliśmy – też próbował 
swoich sił w skokach, były jakieś 
tradycje sportowe w rodzinie? 
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P.Ż.: Nie, u mnie w rodzinie nie było 
tradycji sportowych. Zresztą dziadek też 
skakał bardzo amatorsko, nie brał udziału 
w zawodach, była to raczej sportowa 
zabawa. Pewnego razu dziadek wywró-
cił się na skoczni i trochę poobijał. Bał 
się wrócić do domu, bo od razu byłoby 

„lanie”. Skończyło się tym, że pradzia-
dek… porąbał mu narty i to był koniec 
przygody ze skokami (śmiech). Reakcja 
pradziadka może dzisiaj wydawać się 
straszna, ale on miał praktyczne podej-
ście do życia. Łatwo było sobie zrobić 
krzywdę, a każde zdrowe ręce i nogi były 
w gospodarstwie bardzo potrzebne. No 
i w dość dramatycznych okolicznościach 
pradziadek je sobie zapewnił (śmiech). 

R.K.: W którym momencie zdecydował 
Pan, że skoki będą Pańskim życiem, 
przynajmniej jak na razie? To przyszło 
wraz z pierwszymi dobrymi wynikami, 
czy też pan Szturc powiedział: Piotrek, 
będą z Ciebie ludzie – trenuj?

P.Ż.: Myślę, że to samo przyszło. 
Trenowałem, rywalizowałem, czasa-
mi stawałem na podium, bywało lepiej 
czy gorzej, ale chyba nigdy nie przyszło 
mi do głowy, że chciałbym robić coś 
innego, że mógłbym nie skakać…

R.K.: Czyli, po prostu, urodził 
się Pan skoczkiem…

P.Ż.: (śmiech) Można tak powiedzieć. 
Odkąd pamiętam – skaczę na nartach. 
Owszem, był taki moment, kiedy musia-
łem zadecydować, co tak naprawdę chcę 
w życiu robić. To był czas, kiedy bardzo 
słabo skakałem, na tyle słabo, że usunięto 
mnie z kadry. Zanim to się stało, moje 
życie było zorganizowane przez sport, 
treningi. Po wylocie z kadry to ja musia-
łem podjąć decyzję o tym, czy chcę nadal 
trenować skoki narciarskie, czy zacząć coś 
zupełnie innego. To już nie były rozterki 
bardzo młodego zawodnika, bo byłem już 
starszy, musiałem się z czegoś utrzymać. 
Rodzice w tamtej trudnej sytuacji bardzo 
mi pomogli. Skończyłem już szkołę, 
stypendium żadnego nie miałem, więc 
pracowałem trochę u rodziców. Miałem 
żonę i pierwsze dziecko, więc rano szedłem 
na trening, a potem do rodziców zarabiać 
na utrzymanie. I powoli wszystko znowu 
zaczęło iść w dobrą stronę, odzyskałem 
radość, kryzys minął. Tutaj, w Wiśle, 
Adam załatwił mi narty, pomagał w tre-
ningach, kiedy Jasiu Szturc akurat musiał 
wyjechać. Znowu małe kroki zaczęły 
sprawiać mi wielką przyjemność, jak 
choćby zdobycie punktów w Pucharze 

Kontynentalnym. Po jakimś czasie 
zacząłem już regularnie punktować. 

R.K.: Słuchając Pańskiej wypowiedzi 
i pamiętając historie innych zawod-
ników, można dojść do wniosku, 
że kryzys jest wpisany w życie skoczka 
narciarskiego, a pewnie w życie 
zawodników innych dyscyplin także. 
Wiele przykładów wskazuje, że jeśli 
przejdzie się przez takie załamanie, 
to najczęściej następuje odbicie 
i regularne pięcie się ku górze…

P.Ż.: Najczęściej tak właśnie jest … 

R.K.: To z czego bierze się kryzys?
P.Ż.: Kryzys bierze się z tego, z czego 

wziął się w tym sezonie. Na przykład ja, 
bo tylko o sobie mogę mówić, poprzedni 
sezon miałem całkiem niezły. Powiedział-
bym nawet, że jeden z lepszych w mojej 
karierze. Punktowałem i cieszyło mnie 
to, co robiłem. Potem, już w sezonie 
letnim, przyszło coś takiego …

R.K.: Zmęczenie materiału?
P.Ż.: Nawet nie tyle zmęczenie materia-

łu, co… przytłoczyły mnie własne oczeki-
wania wobec siebie. Nie umiałem cieszyć 
się z małych kroczków. Przestały cieszyć 
mnie skoki dobre, a cieszyły jedynie te, 
które były perfekcyjne. Na treningach nie 
skakałem źle, skakałem dobrze, tyle że nie 
bardzo dobrze, a wymagałem i oczekiwa-
łem od siebie czegoś więcej. Zakręciłem 
się. I myślę, że pozostali koledzy także się 
zakręcili. Wszyscy wymagaliśmy od siebie, 
a niestety nic nie szło tak, jak powinno. 
Miałem ostatnio taką niezwykłą sytuację 
w Planicy, na Pucharze Kontynentalnym. 
Tam właśnie odnalazłem taką radość ze 
skakania, radość z tego, że mogę skakać, 
a nie że muszę być najlepszy, bo to są 
dwie różne sprawy. A kiedy odnajdzie 
się radość ze skakania, to wtedy skoki 
cieszą, nawet jeśli one są „tylko” dobre, 
bo z tych dobrych wychodzą bardzo dobre. 

R.K.: Kiedy obserwuje Pan innych 
skoczków z czołówki światowej, 
to oni wszyscy też są na takim 
luzie i bawią się skokami, czy też 
raczej ambicja bierze górę i chcą być 
perfekcyjni i to po nich widać? 
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P.Ż.: Wiadomo, że każdy z nas jest 
trochę inny. Na skoczni są luzacy i są też 
tacy, którzy się spinają. Lepiej powie-
dzieć o fenomenie, o człowieku, który 
pomimo wieku, wciąż ogromnie cieszy 
się skokami i widać to po jego wynikach. 
Takim facetem jest Noriaki Kasai…

R.K.: I on rzeczywiście jest takim 
luzakiem, nawet w kontaktach 
osobistych, kiedy siedzicie tam, 
na górze, oczekując na swoje skoki? 

P.Ż.: Tak, on cieszy się chyba przede 
wszystkim z tego, że może skakać. Jest nie-
samowicie wyluzowany, radosny. Zna też 
kilka zdań po polsku. Zresztą myślę, 
że w wielu językach potrafi  coś powiedzieć, 
bo widać, że kontakty z ludźmi dają mu 
wiele radości. Jest to wyjątkowy przykład 
zawodnika, który cieszy się z tego, co robi 
i to jest – myślę – klucz do jego wyników: 
dobrze skacze, bo cieszy się, że skacze 
i czerpie z tego frajdę. Ale oczywiście są też 
tacy, dla których np. drugie miejsce w za-
wodach będzie porażką, bo nie wygrali…

R.K.: A to potem oddziałuje na resztę 
drużyny? Jeżeli ktoś jest spięty, 
skory do perfekcjonizmu, to odbija 
się to na pozostałych kolegach? 

P.Ż.: Tak, i bierze się to z tego, że 
w skokach można łatwo uzależnić się od... 
dobrych wyników. Ciągle chce się lepszych 
skoków, dalszych odległości i jeśli człowiek 
wkręci się w myślenie tylko o wyniku, 
to potem ciężko jest się odnaleźć. Tak jak 
to było w tym sezonie. Myślę, że każ-
dy z nas miał podobny problem. Kiedy 
ambicje biorą górę, kiedy nie potrafi my 
się cieszyć, to pojawiają się problemy… 

R.K.: Kiedy ogląda się relacje telewi-
zyjne, kiedy widać Was na ekranie, 
to nam, kibicom, przynajmniej wydaje 
się, że wiemy, jak czują się poszczególni 
zawodnicy i często luzu tam nie widać…

P.Ż.: No tak, na pewno tak bywa, 
ale trzeba wiedzieć, że to jest krótkotrwałe. 
Często po skoku jest tak, że ma się ochotę 
połamać swoje narty, nie iść na drugą 
serię, bo człowiek jest zły na siebie. Ale ta 
złość po chwili opada. Myśli się, że jutro 
jest np. kolejny konkurs, więc znowu 
będziemy walczyć. Choć bywa też i tak, 

że „jak złapie, to nie puszcza” i chociaż na 
zewnątrz są żarty i wygłupy, to napię-
cie z tyłu głowy wciąż pozostaje i jest to 
uczucie, które bardzo spala psychicznie. 

R.K.: No dobrze, a reakcje kibiców? 
Śledzicie opinie na Wasz temat? 

P.Ż.: Oczywiście, że opinie kibiców od-
działują na nas. W Polsce jest bardzo dużo 
kibiców skoków narciarskich, przez co 
czasami jest nam łatwiej, a czasami 
trudniej. No bo jak idzie, to nas kochają, 
a jak nie idzie, to są tacy, którzy wspierają, 
ale są też tacy, którzy radzą zrezygno-
wać, a nawet „do łopaty” wysyłają…

R.K.: I co wtedy? Jak odbie-
racie tego typu „rady”? 

P.Ż.: Bywa ciężko. Z jednej strony 
jest to przykre i smutne, ale z drugiej 
strony nie można się zupełnie poddać. 
Mogę tylko powiedzieć, że takie skraj-
nie krytyczne głosy mogą być nawet 
niebezpieczne, zwłaszcza gdy pojawiają 
się, kiedy zawodnik przechodzi kryzys. 
Mnie takie oceny strasznie deprymo-
wały, przejmowałem się nimi…

R.K.: Hmmm… to ciekawe, bo Piotra 
Żyłę znamy raczej jako najbardziej 
wyluzowanego zawodnika kadry.

P.Ż.: A jednak dołowały mnie krytycz-
ne opinie na mój temat, bo w pewnym 
momencie przyjmowałem punkt widzenia 
innych i zamiast pamiętać o radości 
z tego, że skaczę, zaczynałem wymagać 
od siebie coraz więcej i więcej, zamiast 
po prostu cieszyć się i robić swoje…

R.K.: Ostatnio krąży opinia, że się roz-
drabniacie… Że robicie wiele różnych 
rzeczy, które – potencjalnie – odciągają 
Was od skoków. Ja akurat tłumaczę to 
sobie w taki sposób, że każdy z nas ma 
swoje pięć minut w życiu, które musi 
wykorzystać, bo kiedy one przeminą, 
to już raczej się nie powtórzą. I dla Was 
– niewątpliwie – te pięć minut właśnie 
trwa i jeżeli ich teraz nie zagospodaru-
jecie, to nie zrobicie tego już nigdy…

P.Ż.: Powiem Panu tak: w skokach jest 
taka zasada, aby żyć z dnia na dzień, cie-
szyć się chwilą. Jednak, przede wszystkim, 
jesteśmy ludźmi, mamy rodziny i naszym 

najbliższym też trzeba zabezpieczyć 
przyszłość. Ja mam zamiar skakać, dopóki 
będzie mi to sprawiać frajdę, dopóki będę 
czuł, że mogę skakać. Ale w życiu różnie 
bywa, nigdy nie wiemy, co nas spotka, 
w tym sporcie są także kontuzje…

R.K.: A Pan ma jakiś pomysł na 
to, co będzie robił po odwie-
szeniu nart na kołek…? 

P.Ż.: Myślę o różnych rzeczach, na razie 
produkuję czapki, a w przyszłości może 
coś jeszcze wymyślę. Wiadomo, do końca 
życia skakać się nie będzie, choć ja bym 
chciał…(śmiech), bo kiedy patrzy się na 
Noriakiego Kasaiego, to wydaje się, że 
można… (śmiech). Człowiek nigdy nie 
wie, co go spotka. Przed sezonem liczyłem 
na to, że to będzie TEN sezon, w któ-
rym będę wygrywał, a tu okazało się, że 
czasami nawet do 30 nie wchodziłem. 
W skokach trzeba cieszyć się chwilą. 

R.K.: A teraz trochę smutniejsze 
pytanie: jak przyjęliście wiadomość 
o tym, że Łukasz Kruczek już nie 
będzie Waszym trenerem? 

P.Ż.: Póki co jeszcze się nad tym 
aż tak bardzo nie zastanawiałem 
– sezon jeszcze trwa, zmiany po-
jawią się w przyszłym sezonie. 

R.K.: Jeszcze w poprzednim sezonie 
byliście na krzywej wznoszącej 
się, były podstawy, aby oczekiwać, 
że będzie coraz lepiej, a skoro tak, 
to znaczy, że pan Łukasz dobrze 
wykonywał swoją pracę, a po jednym 
nieudanym sezonie mówimy sobie 
do widzenia? Trochę to dziwne 
i nie do końca zrozumiałe…

P.Ż.: Myślę, ale to moja osobista opinia, 
że nie jest łatwo być trenerem w Polsce. 
Praca trenera głównego obarczona jest 
ogromną presją. Takie sytuacje, w których 
nic nie szło tak, jak powinno, zdarza-
ły się. I wtedy Łukaszowi było bardzo 
ciężko, bo cała krytyka spadała na niego. 
Pamiętam, kiedy Hainz Kutin odchodził 
i mówił, że w Polsce jest zupełnie inna 
mentalność niż np. Austrii. Zauważał, 
że zwłaszcza w tych krajach, w których 
skoki stoją na najwyższym poziomie, 
oczekuje się najlepszych wyników, jednak 
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u nas presja była bardzo duża. Mówił, 
że pomimo doświadczenia trenerskiego 
nie spodziewał się, że w Polsce będzie 
pod tak ogromną presją i że także z tego 
powodu popełniał dużo błędów.

R.K.: Proszę popatrzeć: wygląda 
na to, że w skokach narciarskich 
wszystko kręci się wokół luzu, braku 
napięcia i stabilizacji. Bez względu 
na to, czy jest się zawodnikiem, 
czy trenerem, brak luzu, dystansu 
oznacza początek problemów…

P.Ż.: No tak i kiedy trenerzy są 
zestresowani, to na zawodników też 
się to przenosi, widzimy to i pew-
nie nie pozostajemy obojętni…

R.K.: To jak odstresowuje się Piotr 
Żyła? Kiedy nie zajmuje się dziećmi, 
domem i tym podobnymi sprawami, 
krótko mówiąc: hobby Piotra Żyły?

P.Ż.: Piję piwo (głośny śmiech). General-
nie mam dużo zainteresowań. Jak wspo-
minałem, lubię aktywnie spędzać czas.

R.K.: Zatem, wracając jeszcze do tematu 
Pańskich zainteresowań, to powszech-
nie wiadomo, że Piotr Żyła lubi samo-
chody, a od pewnego czasu prowadzi 
na co dzień Subaru. Chciałbym zapytać 
Pana o wrażenia z jazdy Levorgiem. 
Dodam tylko, że jesteśmy w Wiśle 
Malince, a tutejsze drogi są wprost 
wymarzone dla aut marki Subaru. 

P.Ż.: Zgadza się. Rzeczywiście, na te 
nasze kręte, górzyste drogi ten samochód 
świetnie się nadaje. Mieszkam trochę 
na górce, więc możliwości tego auta 
ćwiczę praktycznie na co dzień. W tym 
roku zima szczególnie śnieżna nie była 
(do siebie: i bardzo dobrze, bo przynaj-
mniej nie musiałem odśnieżać – śmiech), 
ale parę razy popadało, a że do domu 
mam dość stromy podjazd…

R.K.: Wnioskuję, że tym, co najbardziej 
kręci Pana w Subaru, jest napęd…

P.Ż.: Tak, to na pewno jedna z najlep-
szych rzeczy w tym samochodzie. Nawet 
kiedy zdarzyło się, że trochę śniegu napa-
dało, zrobiło się ślisko, to żadnych proble-
mów z jazdą czy podjazdami gdziekolwiek 
nie miałem. A chcę się też pochwalić, 

że trochę już tym autem pojeździłem i to 
w różnych warunkach, na różnych dro-
gach. Na zgrupowania najczęściej jeździmy 
busami, a czasami z Łukaszem Kruczkiem, 
który zresztą też jeździ Subaru, ale – ostat-
nimi czasy – czy na zawody Pucharu 
Kontynentalnego, czy na zgrupowania, 
jeździłem sobie własnym Levorgiem. 

R.K.: Skoro tak, to rzeczywiście 
mógł Pan poczuć i poznać to 
auto znacznie lepiej niż podczas 
wyjazdów na zakupy. 

P.Ż.: Mogę zapewnić, że jeździ się nim 
bardzo przyjemnie, wygodnie i bezpiecznie. 
Byłem nim na zgrupowaniu w Ramsau, na 
zawodach w Planicy. Kiedy zdarzało nam 
się lecieć gdzieś samolotem, to na lotnisko 
też dojeżdżałem Levorgiem (śmiech), bo na-
prawdę mam dużą frajdę z jazdy tym autem. 

R.K.: Za chwilę powie Pan, że w sumie 
to mógłby Pan z niego nie wysiadać… 

P.Ż.: Kabina jest też w porządku, wy-
godne fotele. Bardzo podoba mi się w nim 
elektronika, która jest w miarę przejrzysta, 
czytelna, intuicyjna, więc łatwo sobie 
z nią poradzić. Fajne połączenie telefo-
nu z bluetoothem – wsiada się do auta 
i telefon jest właściwie od razu połączony. 
Na kierownicy wielofunkcyjnej jest sporo 
przycisków, ale wszystkie do ogarnięcia. 
No i sylwetkę ma taką trochę usporto-
wioną. Fajną, zadziorną, z charakterem 
– bardzo mi się podoba. Kiedy pojechałem 
nim do Ramsau, Klimkowi Murańce tak 
się spodobał, że też kupił sobie Levorga 
(śmiech). Za to ja kupiłem żonie Forestera 
XT i teraz na podjeździe są dwa Subaru!

R.K.: Ale jakichś ciągot do rajdów, 
wzorem Adama Małysza czy 
Macieja Kota, Pan nie ma? 

P.Ż.: Nie, raczej nie. Wolę auto dla 
przyjemności, czasami do zabawy 
niż do walczenia o wyniki i osiągi. 

R.K.: Czyli luz, stabilność, równa, 
bezpieczna jazda – jak na skoczni 
(śmiech). Wspomniał Pan młodszych 
kolegów – czujecie oddech na plecach? 

P.Ż.: Jak się chce czuć, to się czuje, ale 
faktem jest, że w lecie kadra B w pewnym 
momencie była lepsza od nas, więc nam to 

nie pomagało. Chcieliśmy pokazać, kto tu 
rządzi i to też z psychologicznego punktu 
widzenia nie pomagało. Trzeba cieszyć się 
z tego, że inni też mogą dobrze skakać.

R.K.: Andrzej Stękała to 
raczej luzak, czy spięty…

P.Ż.: Luuuzak…(śmiech). Ostatnio 
skoczył 235 metrów i wszyscy bardzo 
cieszyliśmy się z jego rekordu. Trzeba 
się cieszyć także z wyników kolegów, 
bo te dobre wyniki są motywujące dla 
wszystkich – pokazują, że się da. 

R.K.: A swoje dzieciaki będzie 
Pan zachęcał do sportu?

P.Ż.: Tak, na pewno, do sportu, do 
aktywności fizycznej. Dziewięciolet-
ni syn skacze już od dwóch lat. Póki 
co to bawi się tymi skokami, a ja też 
powiedziałem sobie, że nic na siłę. 

R.K.: Tata chodzi na treningi?
P.Ż.: Nie, raczej zawożę i znikam.

R.K.: Nie stresuje Pan syna? 
P.Ż.: Nie, wolę się nie wtrącać.

R.K.: Syn prosi ojca o rady? 
P.Ż.: Czasami prosi, ale ja odpowia-

dam, że ma trenera od tego, a nie ojca…

R.K.: A jak ojciec wraca z zawodów, 
to podsumowuje jego występy? 

P.Ż.: Zdarzają się pyta-
nia: Tato, co tak słabo? 

R.K.: (śmiech) Ale to chyba dobrze, 
bo trenując dowiaduje się, że nie 
zawsze się wygrywa, że nie codziennie 
ma się dobry dzień… Ma okazję 
nauczyć się choć trochę pokory…

P.Ż.: Oczywiście! Mnie nie zależy na 
tym, aby syn został wybitnym skoczkiem, 
ale raczej by zobaczył, jak wygląda życie 
sportowca, że poza przyjemnościami są też 
wyrzeczenia, że potrzebna jest samodyscy-
plina i sportowy styl życia, który jest inny 
od tego, jaki obserwuje na co dzień … 

R.K.: I taką – godną polecenia 
każdemu rodzicowi – deklaracją 
Piotra Żyły kończymy naszą 
rozmowę. Dziękuję bardzo. 
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ZLOT PLEJAD tekst: ŁUKASZ „IWAN” KOWALCZUK

Projekt „Plejadowóz”, 
czyli trasa terenowa 
w 32-letnim Leone
No i stało się – zebrałem się w sobie, aby opisać nasze doświadczenia z ubiegłorocznego 
Zlotu Plejad, który przejechaliśmy 32-letnim Subaru Leone podniesionym przez mojego 
kierowcę. Historia projektu „Plejadowóz” zaczyna się w roku 2014, przed Zlotem Plejad 
w Wiśle, na który auto nie dojechało i obejmuje więcej dramatycznych wątków niż dzieje 
rodziny Forresterów (tych z serialu, nie Subaru).



W tym roku nie było odwo-
łania – jedziemy! Silnik po 
ubiegłorocznych problemach 

z temperaturą trafi ł do ponoć jednego 
z najlepszych zakładów obróbki w kraju. 
Po jego odebraniu i włożeniu do auta 
mieliśmy zapomnieć o jakichkolwiek 
problemach… Nie zapomnieliśmy, a motor 
śmiał nam się w twarz, dalej puszczając 
ciśnienie w układ chłodzenia. Marcin 
wraz z Głównym Menedżerem zespołu 
(w osobie swojego taty) znów wytargał 
silnik z komory i zawiózł do Znanego 
Zakładu. I znów. I znów. Nowe uszczelki 
defi niowały pojęcie „jednorazowości” 
dużo skuteczniej niż maszynki do golenia. 

Tydzień przed Plejadami odpuściliśmy 
nierówną walkę. Potrzebny nam inny mo-
tor – trzeba poskładać na szybko z tego, co 
jest pod ręką. Blok, wał, korby, tłoki, pier-
ścienie (lekko używane, ale na nowe nie 
ma czasu) i kilka godzin później odpalenie. 
Nie ma oczekiwanego ognia, za to jest 
dym z wydechu… Ta wybranka serca nie 
toleruje nawet lekko używanych pierścion-
ków – trzeba szukać innego rozwiązania. 

2 dni do Plejad
– Marcin, nie mamy auta!
– Auto mamy… Brakuje tylko silnika.
– …
– Dobra, Iwan, daj spokój! Wyciągam 

silnik z bordowego XT. Tam jest co prawda 
inny kolektor i wiązka, ale dół podejdzie. 
Jest TD05 po regeneracji i pójdzie jak złe!

– Zdążysz?
– Tiaaa… Wyśpię się w Arłamowie.

Środa – dzień wyjazdu
Z Marcinem spotkałem się na myjni, na 

warszawskim Mokotowie. Auto przyjechało 
już częściowo oklejone w hawajsko-aloha-
-surferskie-hibiskusy. Istny łamacz karków 
– ogląda się każdy i w każdym wieku. Tylko 
przelotu brak. Zdecydowanie za cicho.

– Sieeeeema! Jest moc!
– Moc nieszczególnie. Turbo nie 

ładuje więcej niż 0,5 bara – ma mniej 
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mocy niż seria (136 KM). Za to przed 
chwilą na światłach podrywała mnie 
pani po 30-tce, mama dwójki dzie-
ci. Ponoć dobrze się prezentuje!

Na turbinę nic na szybko nie po-
radzimy, więc przynajmniej myjemy 
„Plejadowoza” i zaczynamy naklejać 
nasze pierwsze w życiu oklejenia. Kolejne 
hibiskusy lądują na aucie z mniejszą bądź 
większą ilością bąbli, w zależności od 
skuteczności żartów w danej chwili. 

Zakupy, prysznice i pakowanie przecią-
gają się niemiłosiernie, ale w końcu udaje 
się – ruszamy! Humory mamy świetne 
i nic tego nie zmieni. Klimat starego, 
podniesionego Subaru, niepowtarzalny 
zapach auta z historią, brak klimatyzacji 
i tempo podróży jak na wakacyjnych 
wyjazdach z dzieciństwa. Plan przewiduje 
zaliczenie po drodze badania techniczne-
go, którego wóz nie posiada (w zasadzie 
jest pierwszy raz na drodze po poskła-
daniu) i dojazd do Arłamowa akurat 
na wieczorną imprezę wcześniaków. 

Na przegląd zatrzymujemy się 
w SKP przed Rykami, przy trasie na 

Lublin. Pan wychodzi ze stacji, ogląda 
auto z ciekawością, po czym… nawet 
nie wpuszcza nas na halę, ze wzglę-
du na lekko przyciemnione szyby. 

Kolejne kilometry uciekają spod 
klockowatych opon. Krajówka na 
Lublin zmieniła się w drogę wojewódz-
ką na Biłgoraj. Środek niczego…

– Iwan, rozglądaj się za stacją paliw.
– Gdzie? Tu?
– Aha…
Kolejne słupki dystansowe znikają 

nam za plecami, a ani mapa, ani nawi-
gacja nie zwiastują niczego, co dawałoby 
nadzieję na tankowanie. Ostatecznie na 
stację Orlenu wjeżdżamy bujając wo-
zem, aby nie zgasł. Śmiejemy się rusza-
jąc dalej – mamy pełny bak! Możemy 
wszystko! Jeszcze tylko ten przegląd… 

Rozpatrujemy opcje – możemy 
odbić do Zamościa, gdzie są SKP 
czynne do 21 lub jechać dalej na po-
łudnie i liczyć na łut szczęścia.

– Iwan, znajdź mi SKP na wsi. Taką 
koło domu, gdzie nikt nie przejmuje się go-
dzinami pracy, czy przyciemnieniem szyb.

– Masz jeszcze jakieś życzenia? Może 
dodatkowe 200 KM w motor? Albo obszyć 
Ci deskę skórą na szybko? Warszawiacy… 
Myślą, że wszystko poza W to wieś…

Łapię za CB radio i zaczynam do-
pytywać „mobilków” o SKP w okolicy 
czynną po godzinie 17. Jest namiar! 
Trzeba dołożyć kilka kilometrów, ale nie 
będziemy biegać za BT w Arłamowie. 

Kilka kilometrów przed stacją tablica 
z numerem telefonu – dzwonię:

– Dzień dobry. Chciałbym dowiedzieć 
się, czy jeszcze Państwo pracujecie.

– Jak trzeba, to pracuję…
Jest dobrze! Takiego kogoś nam po-

trzeba. Jedziemy wg wskazówek na koniec 
świata, gdzie znajdujemy… wyśnioną SKP 
Marcina. Prywatny dom, spora posesja 
i kawałek hali na podwórku. Sympatycz-
ny właściciel pyta nas o Subaru, Zlot, 
węże od gazu (w jego opinii, w naszej 
jednak od wodnego intercooolera) 
i poleca pyszne pstrągi po drodze do 
Arłamowa. Wyjeżdżamy w dalszą 
drogę z pozytywnym wynikiem badania 
i jeszcze pozytywniejszymi humorami. 

30

ZLOT PLEJAD

PLEJADY NR 65

fo
t. 

Łu
ka

sz
 „I

w
an

” K
ow

al
cz

uk
 ×

 2

www.plejady.subaru.pl



Droga Frompol – Biłgoraj (las)
Auto czka 2 razy i zaczyna zwalniać.
– Marcin, co jest?
– To nie ja! Coś klękło.
Zjeżdżamy na zatoczkę autobusową 

i zaczynamy diagnostykę. Brakuje paliwa 
albo iskry… Na pierwszy ogień idą świe-
ce, cewka, pompa. Elektrycznie wygląda 
na ok, więc zaczynamy sprawdzać pompę. 
W końcu znajdujemy przyczynę awarii 
– spalony bezpiecznik. Jeden z 4, kawałek 
linki miedzianej w izolacji. Szukamy 
czegoś na zamianę, ale wszystkie nasze 
części i narzędzia mają dojechać w dru-
gim Leone, jutro. W końcu znajdujemy 
wciśnięty w kieszeń drzwi wkrętak 
z próbówką na cieniutkim przewodzie. 
Po chwili dysponujemy już lichym zastęp-
stwem bezpiecznika. Palce skrzyżowane 
i odpalamy – Leone żyje! Przez jakieś 
20 sekund… Potem zadymia lekko spod 
maski i znów odmawia posłuszeństwa. 
Przewód okazał się za cienki. Stoimy 
przez kawałek miedzi, ale w zasięgu wzro-
ku nie ma nic, co mogłoby nam pomóc. 
Najbliższa cywilizacja – według znaku 

niecały kilometr dalej jest zajazd z pstrą-
gami. To te pstrągi z SKP! Niestety jest 
po 19 i szansa, że ktoś nam pomoże, jest 
raczej niewielka. Uzbrojony w multitoola 
zaczynam oglądać podświetlane znaki 
aktywne na drodze. Powinny być zasilane 
tym, czego potrzebujemy. Jak na złość 
przewody pochowane co do centyme-
tra. Marcin zrywa się z krawężnika i jak 
poparzony biegnie na tył auta. Po kilku 
sekundach ryczy zwycięsko niczym 
byk na rykowisku i wyciąga z jakiegoś, 
umieszczonego chyba w kielichu, schow-
ka przewody zapłonowe. Przysiągłbym, 
że sprawdziliśmy wszystkie te skrytki! 
Bezpiecznik jest gotowy minutę później. 
Auto… nie działa. W końcu dłonie 
wrażliwe niczym u Kwinto wymacują nie-
pracujący przekaźnik pompy paliwowej. 
Musiał polec razem z bezpiecznikiem. 
Próbujemy obejścia i podpięcia pompy 
„na krótko”, ale bez efektu. W końcu, 
lekko podłamani dzwonimy po lawetę. 
Ma być w ciągu godziny – dojeżdża po 4. 
Do Arłamowa docieramy w środku nocy, 
budząc część osób przy zrzucaniu auta.

Czwartek 
Do Arłamowa dojechało nasze auto 

serwisowe! Mamy narzędzia! Mamy 
części! Raj! Wymieniamy przekaź-
niki pompy paliwowej (padły oba) 
i „Plejadowóz” znów jeździ. Turbo dalej 
nie chce pompować, a węże od chłodnicy 
są mega twarde, ale to już szczegóły. 

Piątek
Pierwsza próba sportowa – pierw-

sze testy w terenie – pierwsze szybkie 
jeżdżenie Leone. Przybijamy „żółwia” 
na szczęście i lecimy. Początek nicze-
go sobie – wykręcamy najlepszy czas 
z 6 sekundami do następnego. 

Na drugiej próbie oglądamy przejaz-
dy innych załóg i mamy sporo czasu na 
planowanie. Prosta trasa, dwa okrążenia 
do zrobienia. Po pierwszym jestem pewien 
dobrego czasu, pół sekundy później 
rzeczywistość sprowadza mnie na ziemię. 

– Nie zwalniaj! Ogień!
– Iwan, coś walnęło! On nie jedzie! 
O dobrym czasie już możemy zapo-

mnieć, ale może chociaż unikniemy taryfy. 
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Silnik dławi się raz za razem i gaśnie 
15 m przed metą. Wyskakuję z auta.

– Pchamy!
– Gdzie? Pod górę? 
– Damy radę!
Chwilę później już wiemy, że jed-

nak nie damy. Spychamy auto z trasy 
i podnosimy maskę. Diagnoza zajmuje 
20 sekund, naprawa minutę. Rura od 
dolotu spadła z kolektora… Cała awaria 
usunięta i auto jest sprawne, zanim druga 
załoga za nami ukończyła swój przejazd. 
Pytamy o możliwość powtórzenia próby, 
ale nic z tego. Zwycięstwa vs taryfy – 1:1.

Próba sportowa nr 3: prosty podjazd 
po stoku góry – tutaj z naszymi mniej 
niż 200 Nm nie wygramy. Pytamy 
chłopaków przed nami o cyfry w ich 
Foresterze, ale słysząc 450, odpuszcza-
my dowiadywanie się u innych załóg. 
Na starcie solidnie przypalamy sprzę-
gło; skleja dopiero po kilku sekundach. 

W ¾ odcinka zaczyna się robić grubo, 
a my musimy wrócić do domu na kołach. 
Odpuszczamy. Na mecie mamy 8. czas. 

Sprawdzamy płyny i ruszamy na 
56 km dojazdówkę. Na leśnych kamie-
nistych drogach tył odpływa trochę zbyt 
nadsterownie. Prawdopodobnie któryś 
z tylnych zacisków nie odbija przegrza-
ny – przejdzie. Kilkanaście kilometrów 
później Leone wpada w wibracje – mamy 
awarię, i to zdecydowanie poważną, 
w układzie napędowym. Zatrzymujemy 
się i zaczynamy kombinować. Z zewnątrz 
nie widać nic niepokojącego, ale przy 
próbie ruszenia silnik wygląda, jakby 
miał wyskoczyć z poduszek. Coś go 
ewidentnie blokuje. Skrzynia? Dyfer? 
Spinamy centralny dyferencjał i pró-
bujemy raz jeszcze. Jedynki nie mamy, 
ale z dwójki auto rusza. Przejeżdżamy 
tak kilka kilometrów, ale po wyjeździe na 
asfalt jest tylko gorzej. Stajemy. Frustracja 

– to jedyne słowo opisujące sytuację. Jutro 
pojedziemy, choćbyśmy mieli przekładać 
skrzynię, albo dyfer z drugiego Leone, 
ale dziś raczej nie mamy o czym myśleć. 
Stoimy naprzeciwko „Plejadowozu” i pa-
trzymy w ciszy w jego smutne refl ektory. 
Wygląda… dziwnie. W ułamku sekundy 
wiemy, co nie pasuje na tym obrazku. 
Przednie koła skręcone są lekko na 
zewnątrz. OBA na zewnątrz! Rzucamy 
się do lewego przodu i ściągamy z felgi 
dekielek. Spod niego wypada nam na rękę 
nakrętka trzymająca piastę… Yyy... Ok.

– Iwan, potrzebujemy nasadowy 36, 
i to szybko!

Rozglądam się dookoła. Z jednej strony 
las, z drugiej kawałek pola z 3 namiotami 
na nim. Mieszkańcy namiotów już stoją 
w pobliżu i służą dobrą radą właściciela 
Audi A4. Kluczy jakichkolwiek oczywiście 
nie posiadają. Biegnę 100 m do domu wła-
ściciela pola. Drzwi otwiera mi jego żona:



– Mąż jest za domem. Może coś 
pomoże, bo jakieś tam klucze ma.

Jakieś. Jakie są szanse, że będzie 
miał nasadkę 36? Hmm…

Właściciel pola wysłuchuje mnie i pro-
wadzi do garażu. Tym razem ja nie doce-
niłem mieszkańców Bieszczad. Kiedy pod-
nosi drzwi garażowe, moim oczom ukazuje 
się warsztat wyposażony we wszystko, 
co do szczęścia potrzebne, z tokarką, 
migomatem i wiertarką stołową włącznie. 
Dostaję do ręki walizkę z nasadkami do 
rozmiaru 50 i biegnę do auta. Mój dobro-
czyńca pojawia się tam dłuższą chwilę 
później (on nie biegł), z drugim kompletem 
kluczy w mniejszych rozmiarach w ręku. 

Próbujemy złożyć całość do kupy, 
ale frez na półosi mocno oberwał i nawet 
nabijanie piasty młotkiem nie pomaga. 
Kolejne minuty uciekają, a my szlifujemy 
półoś ze stali maszynowej jakimś kawał-
kiem przypadkowego pilnika. W końcu 
przywracamy stan niemal fabryczny 
i udaje się elegancko poskładać piastę 
z łożyskiem. Dziękujemy w pośpiechu wła-
ścicielowi pola, oraz obozującym na nim, 
za pomoc i ruszamy gonić stracony czas. 

Wjazd na następną próbę usytuowany 
jest po kilkusetmetrowym spadaniu as-
faltem. Marcin wciska zawczasu hamulec, 
ale auto nawet tego nie zauważa. Mój kie-
rowca, używając chyba 5 rąk (a był to po-
czątek tego, co miało go w czasie zlotu cze-
kać, ale nie uprzedzajmy faktów), hamuje 
biegami i ręcznym (w Leone na przednią 
oś), zatrzymując nas jakieś 200 m za 
zjazdem. Zawracamy i tym razem udaje się 
wjechać w bramę. Rzucamy się pod auto, 
akurat żeby zobaczyć, jak resztki płynu ha-
mulcowego ściekają z urwanego przewodu 
hamulcowego. Prawy tył jednak nie odbił, 
a zacisk trzymał tak długo, aż oberwał 
całe jarzmo. Później, swobodnie kręcąc się 
z kołem, spowodował zerwanie przewodu. 
Hamulce nie działają kompletnie, a kolejne 
auta z terenowej mijają nas, ruszając już 
na następny odcinek. W tym miejscu 
również chyba przewidziany był obiad, 
ale nie sprawdzaliśmy tego zbyt wnikliwie. 

W serwisowym Leone mamy olej, 
płyn chłodniczy, do wspomagania, nawet 
spryskiwaczy, ale nie litr hamulcowego. 
Rzucam się szukać chłopaków z serwi-
su, kiedy Marcin wraz z tatą zaklepują 

kombinerkami sztywny przewód, żeby 
powstrzymać wyciek. Jest ponad 30 stopni 
i cały czas pod górę. Płuca dosłownie 
płoną już po 200 metrach. A podobno to 
kierowca jest fizycznym, a pilot umysło-
wym! W końcu odnajduję chłopaków 
z serwisu na samym końcu obiektu. 
Rzucają się do pomocy i chwilę później 
mam w ręku 2 l płynu z ich prywatnych 
zapasów! DZIĘKI! JESTEŚCIE WIELCY! 
Teraz znów sprint, tym razem do wozu. 

Zalewamy układ płynem i trochę 
odpowietrzamy, ale zagnieciony prze-
wód i tak puszcza, więc hamulców po 
prostu nie będzie, i tyle. Szybko jedziemy 
na próbę, bo i tak jesteśmy spóźnieni. 
Przed startem kolejka kilkudziesię-
ciu aut. Turystyczno-terenowa jedzie 
tę samą trasę. Biegnę, znów pod górę. 
Tym razem jest jeszcze bardziej stromo. 
50 metrów i wracam do samochodu.

– Chrzanić to! Dawaj na górę 
lewą stroną!

Dojeżdżamy w pobliże startu pro-
wadzeni na wszelki wypadek rozwście-
czonym wzrokiem kierowców z tur-
-ter. Łapiąc jeszcze oddech po biegach, 
tłumaczę obsłudze PKC, że jesteśmy 
z zakończonej już terenowej. Godzą 
się nas wpuścić i zmierzyć czas. 

– Dobra, Iwan, lecimy, najwyżej 
będziemy hamować na Flinstona.

– Nie przepałuj. Na tych spadkach 
bez hebla i tak nie zawalczymy. 

Marcin znów wyciąga swoje 5 rąk 
– kręci kierownicą (a w 30-letnim Leone 
krótki magiel raczej nie występował), 
zmienia biegi, ba! hamuje nimi, a do-
datkowo ciągnie ręczny (przypominam 
– przednia oś) na hamowaniach i odpusz-
cza po nich. Resztki hamulców pojawiają 
się po 4.–5. naciśnięciu pedała. Nogi 
chodzą non stop. Walter Rohrl w Portugali 
z 1985? Dawać go! Mój kierowca był wtedy 
szybszy. Próbę kończymy z 5. czasem. 

– Lecimy na dół i na następną próbę, 
czy według książki? 

– Według książki.
Decyzji o swojej uczciwości pożałowali-

śmy kilka minut później. Brak możliwości 
wycofania, ogrodzenie z prawej i z lewej 
strony i 3 metry do naszej dyspozycji po 
środku. 3-metrowy pas opadającej wście-
kle w dół, wysuszonej na kamień gliny. 

Bardzo skoleinowanej gliny. Jeśli wpadnie-
my z którąś z tych kolein, jadąc wolno, za-
wiśniemy na amen. Jeśli wpadniemy jadąc 
szybko, będziemy liczyć rolki po przestrze-
leniu ogrodzenia. Możemy tylko trzymać 
odbijającą się od odcinki jedynkę i modlić 
zjeżdżając kolejne metry. Dla mnie oso-
biście był to najmocniejszy punkt Plejad, 
który sprawił, że moje szorty zafalowały. 

W drodze na kolejny odcinek wspar-
liśmy się również 8 litrami benzyny 
ściągniętymi z auta serwisowego, przed 
filtrem paliwa. Wydaje się, że zaciśnięty 
zacisk z tyłu popsuł nam nieco ekonomię.

Dojazdówka przebiega spokoj-
nie, nie licząc klaksonu, który na 
wybojach po prostu odpada od kie-
rownicy. I dobrze – po co komu ten 
kawałek plastiku? Redukcja masy!

Na PKC przed próbą nr 5 jesteśmy 
przed czasem, według obsługi punktu. 
Moim zdaniem mamy grube spóźnienie, 
ale nie będę dyskutował z taką opinią. 

Próba prawie do końca idzie przy-
zwoicie, jeśli można tak nazwać jazdę bez 
hamulców. Na ostatnim zjeździe prze-
strzeliwujemy zakręt w taśmę. Tracimy 
kilka sekund na cofanie i dzida przez 
ostatni nawrót do mety. Na nawrocie auto 
wyskakuje w powietrze, za to prawe tylne 
koło wynajduje jakąś dziurę… Zatrzymu-
jemy się na mecie z 8. czasem i uczuciem, 
że coś z „Plejadowozem” jest bardzo 
nie w porządku. Kubicowskie szczęście 
– nikt inny z jadących tam nie oberwał. 
Oglądamy tylny zawias i dotychczas żółtą 
sprężynę, którą przed chwilą koło obrało 
z farby do metalu. Amortyzator wygląda 
dramatycznie – krzywa sztyca i skrzywio-
ne mocowanie. Morale spada nam mo-
mentalnie. Tego elementu nie przełożymy 
nawet z serwisowego Leone, które siedzi 
na lekkiej glebie. Przed oczami staje nam 
Colin prostujący wahacz tłukąc w niego 
kamieniami. Trudno! Musi się udać!

Ściągamy amor ze sprężyną z auta 
i biegniemy na górę trasy, gdzie znajduje 
się stalowa konstrukcja. Szukamy otworu 
w kątownikach, w którym moglibyśmy 
zablokować amortyzator do prostowania. 
Większy problem pojawia się z moco-
waniem, ale opuszczając samochód na 
lewarku dostajemy całkiem niezłą prasę. 
Po 20 minutach ruszamy w dalszą drogę. 
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„Plejadowóz” jedzie, ale każdy wybój 
powoduje, że serce podchodzi nam do 
gardła. Mamy świadomość, jak licha jest 
trwałość naszego rozwiązania. Przed skrę-
tem na bród przez San, w Myczkowcach 
amortyzator nie wytrzymuje. Tym razem 
nie ma zwątpienia – musimy dojechać. 
Prostujemy amortyzator o słup ener-
getyczny, ale brak nam wiary, że doje-
dziemy w ten sposób do końca dnia. 

– Trzeba szukać spawarki – stwier-
dza na głos coś oczywistego Marcin.

Rozglądamy się dookoła – same wiejskie 
domki z ogródkiem, zamieszkane przez 
starszych ludzi. Bez szans. Najmniejszych. 

– Idę.
Marcin dalej kombinuje z mocowa-

niem, a ja typuję, gdzie zacząć poszuki-
wania. Na pierwszy ogień biorę dziadka 
koszącego trawę, ale dostępu na posesję 
broni dorodny i agresywny pekińczyk. 
Może chociaż gość coś podpowie? Musi 
być tu jakiś mechanik. W końcu pan 
zauważa moją skromną osobę machającą 
przed bramą i wysłuchuje mnie cierpliwie.

– Spawarka…Hm… 
– No tak. Może pan kojarzy kogoś…
– No tak, no tak… Spawarka…
– No dobrze. To dawaj pan to.
– Pan ma spawarkę?
– Toć mówię przecież: dawaj pan!
Biegnę po Marcina i razem z jego 

tatą wracamy do naszego, jak się okaże, 
dobroczyńcy. Pan nie tylko ma spawarkę 
(a w zasadzie 2), ale zawodowo zajmował 
się spawaniem. Z kawałka stalowego 
ceownika przygotowujemy konstrukcję 
zbliżoną do tej z dakarowego Touare-
ga. Minuty uciekają jedna po drugiej, 
ale wiemy, że tutaj są tylko dwie opcje 
– zrobimy to dobrze, albo znów za chwilę 
staniemy. W końcu gotowe! Rzucamy 
się do auta i składamy graty w jakimś 
niesamowitym tempie. Jeszcze tylko 
solidny uścisk dłoni pana od spawar-
ki, jakieś rozliczenie i gonimy dalej!

400 metrów dalej przejeżdżamy przez 
San. Zawias pracuje bez zastrzeżeń. 
We wstecznym lusterku widzimy, jak 
nasze serwisowe Leone przejeżdża ¾ bro-
du, po czym dławi się i staje w miejscu. 

– ***** ***! Przecież tam jest stożek 
i customowy dolot! Nabrał wody!

– Pchamy!

W całym tym bałaganie skupiliśmy 
się tylko na „Plejadowozie”, nie myśląc 
o ograniczeniach drugiego samochodu.

Marcin cofa w rzekę, a ja podpi-
nam pas do holowania. Ciągniemy 
za sobą nieprzytomnego bliźniaka, 
aż wyjeżdżamy w suchsze miejsce 
i tam robimy szybki serwis.

W cylindrach jest woda, ale wiele 
więcej raczej się nie stało. Wykręcamy 
świece i kręcimy rozrusznikiem, żeby wy-
lać wodę z silnika. Jeszcze tylko przetar-
cie przewodów zapłonowych i kopułki 
rozdzielacza i składamy. W 10 minut 
samochód jest gotowy do jazdy.

Dojeżdżamy na następny punkt 
w książce drogowej. Prób sportowych 

już dziś nie ma, ale musimy ukończyć 
zadania, zanim obsługa odjedzie z punk-
tów. Na peron stacji kolejowej wbiegam 
zastając tam ekipę medialną popijającą 
piwo z lokalnego browaru. Nie mają 
pojęcia, jak bardzo im zazdroszczę. 

– Jesteśmy spóźnieni. Puścicie nas 
jeszcze? – pytam obsługę punktu

– Jasne. Musimy tylko obrócić drezynę.
Jako wzmocnienie załogi dostaję 

przypadkową rodzinę. Mama z trój-
ką dzieci siada z tyłu, a tata, w sumie 
niewiele starszy ode mnie, na sąsied-
nim siedzisku „napędowym”. Chyba 
spodziewali się rekreacyjnej wycieczki 
– błąd. Szybko uświadamiam moje-
go przypadkowego towarzysza, że ma 

włączyć turbo i pedałować, jakby od tego 
zależało jego życie. Muszę przyznać, że 
naprawdę się starał. Po drodze okazu-
je się, że pan też jest „samochodowy” 
i posiada m.in. Volvo Amazon – od 
razu było wiadomo – swój chłop!

Dojeżdżamy do browa-
ru, gdzie już czeka Marcin.

– Co z autem?
– Wszystko ok. Jedzie.
Żegnam się z moimi nowymi znajo-

mymi i biegniemy do browaru. To już 
koniec pędzenia na dziś. Browar oka-
zuje się prawdziwą żyłą płynnego złota. 
Mimo wszystko jesteśmy, gdzie jesteśmy 
i dojechaliśmy tu na kołach. Do bazy 
Zlotu wracamy jako ostatni. Szczęśliwi. 

Sobota
Kolejny dzień zaczynamy od sprawdzenia 

auta i uzupełniamy płyn hamulcowy. Węże 
od chłodnicy twarde. Pierwsza dojazdówka 
nie wygląda na zbyt trudną, ale nauczyliśmy 
się już, że należy zachować czujność. I słusz-
nie. Przejeżdżamy z hotelu 700 m na lądowi-
sko, gdzie „Plejadowóz” przestaje pracować. 
Tym razem reakcja jest spokojna i sprawna, 
nie mniej niż w pit stopie F1. Po 2 minutach 
mamy zidentyfikowaną awarię przekaźnika 
pompy paliwowej, po 3 jesteśmy gotowi 
do jazdy. Przy okazji mocujemy ułamane 
pióro wycieraczki na trytytki. Dojedzie już 
tak do domu, sprawdzając się doskonale. 

Trasa próby nr 6 świetna. Technicz-
na i wymagająca myślenia, ale pozwala 
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też zaszaleć, co pokazali np. chłopaki 
z 214 (pozdro!). Problem tylko w tym, 
że wymaga też hamulców, których nie 
mamy. Przez moment jestem pewien, 
że przepałowaliśmy, ale Marcin jakimś 
cudem trafi a z hamowaniem w punkt. 
Hamowaniem silnikiem, ręcznym i jakimś 
dramatycznym pompowaniem pedału. 
Na metę wjeżdżamy z czwartym czasem. 

Na dojazdówce doganiamy 
traktor ciągnący przyczepę z drew-
nem. Zadziwiająco głośny.

– To on czy my?
– Nie no… on!
Traktor wyprzedzony, ale dźwięk po-

został. To jednak my. Od wibracji poluzo-
wała się obejma łącząca wydech z końcową 

puszką. Wreszcie mamy przelot i Subaru 
brzmi, jak brzmieć powinno. Marcin naj-
pierw trochę wybrzydza, ale potem stop-
niowo przekonuje się do nowego układu.

Po drodze przystajemy jeszcze na 
chwilę, ze względu na dźwięki zawie-
szenia na prawym przednim kole. 
Kocyk, szybka inspekcja i po 5 minutach 
dociągamy poluzowaną od wstrząsów 
nakrętkę na drążku reakcyjnym. Tym-
czasem mija nas załoga 224 i jak zwykle 
proponuje pomoc. Już się zwijamy, więc 
dziękujemy naszym – na marginesie 
– największym konkurentom, stanowią-
cym punkt odniesienia. Jazda z nimi, 
załoga po załodze i walka na odcin-
kach była prawdziwą przyjemnością.

Ponad 45 km dojazdówki to niemało. 
Tym razem Marcin zachował czujność 
godną ważki. W pewnym momen-
cie po prostu zjechał na pobocze.

– Hebel, tył nam trzyma znowu.
Mamy tylko jeden, więc przynajmniej 

nie musimy się zastanawiać, który to. 
Podniesiemy auto i spróbujemy go 
rozruszać kręcąc kołem i tłukąc w zacisk. 
Auto w górę i chwytam za felgę. Przez 
sekundę głowa analizuje to, co widzą 
oczy, kiedy zacisk kręci się wraz z kołem. 

– Znowu jarzmo! – krzyczę do 
Marcina. Zacisk kręci się wraz z tarczą.

Dziś jesteśmy lepiej przygotowani 
sprzętowo, więc szybko zrzucamy koło 
i piastę. Mijają nas chłopaki z serwisu 

i proponują pomoc, ale wiemy już co i jak 
– potrzeba nam tylko kilka minut pracy. 

– Ciekawe, co teraz sobie my-
ślą – śmiejemy się. – Pewnie już 
idzie info, że Leone znowu stoi!

– Przynajmniej nie zawraca-
my im gitary bez potrzeby…

Tym razem sytuacja nie jest zła. 
Przewód miękki ledwie się pokaleczył 
i nie puszcza płynu. Znajdujemy 2 płaskie 
kamienie, które wciskamy między klocki 
i całość solidnie oklejamy taśmą izolacyj-
ną. Na koniec zacisk ląduje podczepiony na 
trytytki pod amortyzatorem. W 20 mi-
nut od zatrzymania ruszamy w dalszą 
drogę. Udało nam się tym razem nie 
stracić przewodu, ale zostajemy już tylko 

z dwoma przednimi i solidnie zapowie-
trzonymi zaciskami. Pot płynie po plecach, 
ale uśmiechy nie schodzą nam z twarzy. 

Stoimy na PS7 i oglądamy przejeż-
dżające załogi. Próba nie porwała nas 
za bardzo – mało techniczna, a jedy-
ne miejsce, gdzie można mało zyskać 
i wiele stracić, to hamowanie na śliskiej 
trawie. Tiaaaa… Hamowanie. Próbę 
kończymy z 8. czasem. Przednie kloc-
ki powoli stają się wspomnieniem.

PS8 – mimo potrzeby regularnych 
zatrzymań próba dużo ciekawsza. 
No i tutaj pilot ma przynajmniej co robić. 
Marcin po raz kolejny mnoży ilość swoich 
rąk, kierując, hamując i zmieniając biegi 
jednocześnie. Standardowa procedura 
powtarza się raz za razem: ustawić auto, 
zaciągnąć ręczny, hamować biegami, 
odpuścić ręczny, równocześnie cały 
czas pompując pedał hamulca. Wjeż-
dżamy na metę z uśmiechami od ucha 
do ucha. To było coś! Bez hamulców! 

Próbę zaliczamy z drugim czasem.
Oglądamy jeszcze przejazd Maćka 

z żoną i lecimy dalej. 
Na próbę numer 9 dojeżdżamy wściekli 

po katującej auto dojazdówce przez 
betonowe płyty. Znów straciliśmy gdzieś 
trochę czasu i trafi amy na PKC za peleto-
nem. Na trasie są 2 miejsca, gdzie można 
zyskać jazdą blisko drzew, tylko trzeba do 
tego czuć auto. To nasza szansa! Marcin 
manualnie wzbija się na poziom poza 
jakimikolwiek wyobrażeniami! Kręta, 
trudna trasa to to, czego nam potrzeba! 
Wykręcamy drugi czas i… przestrzeli-
wujemy metę o metr. Zabrakło hebla. 
Żal i złość aż kipią nam w środku. Mimo 
że Maciek z załogi 224 był tu szybszy, 
uważam tę próbę za naszą najlepszą. 
Pozostaje ruszać dalej. To je rally.

Na próbę „Wyciąg” wjeżdżamy 
nadal nie nadrobiwszy straty do kolum-
ny. Pan z PKC jest wyraźnie wściekły, 
że ktoś pojawia się tak późno. Próbujemy 
wytłumaczyć mu nasze przypadłości, 
ale bezskutecznie – zniszczyliśmy mu 
dzień i już. W połączeniu z naszymi jesz-
cze niemrawymi humorami po ostatniej 
mecie chcemy po prostu przejechać to 
i lecieć na kolejny odcinek. Dodatko-
wo taka krótka próba na rozpędzenie 
pod górę promuje technikę, ale auta, 

35facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 2/2016



a nie jazdy. Kończymy z ósmym cza-
sem. Staramy się nie myśleć o regularnie 
wyrzucanym spod korka płynie chłod-
niczym, po ostrzejszym przyciśnięciu. 

PS10 – też wyciąg, ale zupełnie inny. 
Dłuuuugi, trudniejszy biegowo (jeszcze 
jedynka czy już dwójka?) i z zagotowanym 
Foresterem stojącym w ⅓ trasy. Nie wróży 
to za dobrze. I dlatego trasa podoba nam 
się z automatu. Decyzja – wszystko na 
jedynce i odcinka cały czas. Byle tylko dał 
radę… Głaszczemy Leone po masce i obaj 
w myślach błagamy je o kolejny wysiłek. 

3… 2… 1… Start!
Marcin drze na jedynce zgodnie z pla-

nem. Trasa to 2 ślady opon na stoku. Nagle 
ślady rozjeżdżają się w 2 strony. Lewy czy 
prawy? Prawy! Marcin jedzie lewym.

– Źle! Prawym!
– Nie, dobrze jest!
– Co Ty…
Po prawej przemyka nam hopa około 

70 cm wysokości. Gdybyśmy jechali pra-
wym śladem, pewnie tutaj zostawilibyśmy 
defi nitywnie zawias. Leone wrzeszczy 
z całych sił pozbawionym tłumika 

wydechem. Soczyste „rooooarrr” niesie 
się po całym stoku. Boże, jak obłędnie 
to musi z boku wyglądać… Chwilo-
we wypłaszczenie i zmiana planów.

– Dwója!
Marcin zapina drugi bieg i przez ułamek 

sekundy wisimy w niepewności – da radę, 
czy turbo siądzie i właśnie straciliśmy 
szanse na dobry wynik? „Plejadowóz” 
rwie do przodu bez zająknięcia. To je rally! 
Zatrzymujemy się na mecie w kłębach 
pary spod maski. Chłopak mierzący czas 
dopada do nas, jąkając się z podniecenia. 
Jego uśmiech jest chyba tak wielki jak nasze. 

– Macie pierwszy czas! 
4 sekundy na minutowej pró-

bie do drugiej załogi!
– Chłopie, wóz nam się gotuje!
– Już, już! – odbieramy kar-

tę i ruszamy na dół.
Musimy jechać, aby wystudzić auto, 

ale równocześnie nie możemy jechać 
w dół, nie mając hamulców. Koniec 
końców trawersujemy przez jakiś czas 
po stoku, aby spowolnić zjazd. Udaje się 
nam dotrzeć do podnóża w całości.

PS11 – ostatnia próba na zlocie, 
czyli PS6 w drugą stronę. Wiemy co 
i jak, znamy też ograniczenia sprzętowe! 
Przed przejazdem prosimy chłopaków 
z serwisu o przestawieniu Outbacka 
stojącego na wprost jednego ze zjazdów. 
Chyba traktują to jako żart, ale nam bez 
hamulców naprawdę grozi, że możemy 
wbić się w jego boczne drzwi. Ostatnia 
próba – kibicuje Dyrekcja i część załóg 
z czuba terenowej, z którymi z racji 
pozycji na końcu stawki nie mogliśmy 
widywać się na odcinkach. Jedziemy 
bez fi nezji, trochę siłowo. Szósty czas. 

Jeszcze 800 m dojazdówki do hotelu 
i kończymy Zlot Plejad w 32-letnim 
kombiaku przebudowanym na pod-
jeździe pod domem. Ostatecznie 
klasyfi kujemy się na 6. miejscu. Po-
zostaje trochę niedosytu i „co by było, 
gdyby”, ale przecież nie powiedzieli-
śmy jeszcze ostatniego słowa!
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CHCIAŁBYM SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ RODZICOM 
MARCINA: EWIE I PIOTROWI, ZA CAŁE OKAZANE 
WSPARCIE, A JEMU SAMEMU – ZA POT, KREW I ŁZY 
PRZELANE PRZY „PROJEKCIE PLEJADOWÓZ”.
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Z ogromną przyjemnością zapraszamy 
na trzynasty już Zlot Plejad. W roku 
2016 spotkamy się w Dźwirzynie. 

Miejscowość położona jest 13 kilometrów 
od Kołobrzegu, między brzegiem Bałtyku 
a jeziorem Resko Przymorskie, nad cieśniną 
łączącą te wody, zwaną Kanałem Resko. 

Zlot Plejad jest przedsięwzięciem skiero-
wanym do klientów Subaru Import Polska 
oraz miłośników marki. Już od dwunastu 
lat spotykamy się, aby wspólnie spędzić wio-
senny długi weekend we wspaniałej rodzin-
nej atmosferze. Integracja naszych klientów 
oraz rzeszy fanów marki nie jest jedynym 
celem Zlotu. Od samego początku jedną 

z głównych idei przyświecających imprezie 
było zaprezentowanie naszym gościom 
pięknych i urokliwych zakątków Polski.

Podczas XIII Zlotu Plejad posta-
nowiliśmy przybliżyć Państwu region 
województwa zachodniopomorskiego. 
Głównym i niezaprzeczalnym atu-
tem tego obszaru są wyjątkowe walo-
ry naturalne, z najbardziej znanymi 
piaszczystymi plażami wybrzeża Morza 
Bałtyckiego. Pomorze Zachodnie to 
piękne lasy i parki. Region ten to także 
akweny wodne – rzeki, jeziora, Zalew 
Szczeciński, które przyciągają miłośni-
ków takich dyscyplin jak żeglarstwo, 

kajakarstwo, windsurfi ng czy nurkowa-
nie. Województwo zachodniopomorskie 
charakteryzuje ogromna ilość obiektów 
sakralnych: malutkie wiejskie kościółki 
i kapliczki oraz duże obiekty katedralne. 

Zlot rozpocznie się w czwartek 26 maja, 
a formalnie zakończy w niedzielę 29 maja. 
Uczestnicy przez dwa dni będą wyjeżdżać 
na jedną z wybranych tras. Na każdej 
z nich zaplanowano wiele ciekawych 
zadań, łamigłówek, prób sportowych 
i zręcznościowych. Uczestnicy Zlotu 
odwiedzą również ciekawe miejsca 
w najbliższej okolicy oraz w regionie.

Do zobaczenia więc na trasach Zlotu! 

XIII Zlot Plejad
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MODELE tekst: ALEKSANDER PRZYTUŁA

Młodszy brat, czyli subiektywne 
marudzenie o Levorgu 
Jako ludzie jesteśmy naprawdę straszni. Serio! Bez przerwy i kompletnie bez potrzeby wszystko 
analizujemy i porównujemy. A to, że pizza w naszym ulubionym lokalu już nie taka jak kiedyś. 
Albo że nowy smartfon niby taki sam, a jednak lepszy niż poprzedni. Lub też że wczoraj jechaliśmy z pracy 
40 minut, a dzisiaj już 45, mimo że to wczoraj padał deszcz. A może potrafi cie bezbłędnie stwierdzić, 
która część fi lmów o „Obcym” była najlepsza? Przecież to temat na dyskusję dłuższą niż przemówienia 
Fidela Castro. A gdybyście chcieli wywołać wojnę podczas pobytu w barze, to wystarczy, że zaczniecie 
na głos porównywać, która generacja Imprezy była najładniejsza… No właśnie…
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akby się nad tym nie zastanowić, to na-
sze całe życie polega na porównywaniu. 
Żyjemy coraz szybciej i widzimy coraz 

więcej. Kiedyś człowiek rodził się na swojej 
wsi i umierał w znacznej większości przy-
padków najdalej 20 km od miejsca uro-
dzenia. Poza tym postęp i udoskonalenia 
wchodziły w życie tak powoli, że nie było 
specjalnie co porównywać. Dzisiaj mo-
żemy spokojnie powiedzieć, że (jakby nie 
patrzeć) żyje się nam o niebo lepiej niż na-
szym dziadkom i o połowę lepiej niż rodzi-
com. Bo wszystko teraz mierzy się w kate-
gorii lepsze/gorsze niż to, co było wcześniej.

Taki stan rzeczy często bywa krzyw-
dzący. Miałem w gimnazjum i liceum 

dobrego kolegę. Utrzymujemy do tej pory 
kontakt, tak po męsku, czyli przeważnie 
1–2 razy na rok. Kolega ten przez cały czas 
swojej szkolnej kariery był nieprzecięt-
nym mózgowcem. Rozwalał wszystkie 
zadania z chemii, fizyki i matematyki. 
I żeby jeszcze bardziej nas dołować, 
rozwalał również wszystkie przedmio-
ty humanistyczne, jak leci. Brał udział 
w olimpiadach z tych dziedzin, z których 
ja ledwo rozumiałem wstępy do pod-
ręczników. Ponadto cechowało go 
cholernie cięte, błyskotliwe poczucie 
humoru, zamiłowanie do astronomii 
oraz fantastyki. Jednym słowem, gdyby 
w Polsce ktoś wpadł na pomysł serialu 

w stylu „Big Bang Theory”, ten właśnie 
kolega mógłby w nim wystąpić.

Jednak o wiele bardziej przechlapa-
ne miał w naszej szkole jego młodszy 
brat. Jego największy problem był taki, 
że był młodszym bratem tego geniusza. 
Gdyby nie byli tak blisko spokrewnieni, 
najpewniej przeszedłby okres nauczania 
bez zbędnego echa i wysiłku. Jednak-
że każdy nauczyciel miał nadzieję, 
że „młody” dorówna i może prześci-
gnie brata. Niestety, okazało się, że jest 
dość przeciętny w nauce. Bardzo często 
słyszał pewnie, że „starszy brat to…”, 
albo „starszy brat tamto…”. Sądzę, że każ-
dego doprowadziłoby to do wścieklizny…
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MODELE

Wiem, że teraz dość dobrze sobie radzi 
i robi to, co lubi, a nie to, co mogłaby wy-
musić na nim presja. I dobrze mu z tym.

Ta niesamowicie pouczająca przypo-
wieść o braciach kołacze mi się cały czas 
gdzieś z tyłu głowy, gdy spoglądam na ten 
agresywny, czerwony nochal auta, które 
stoi przede mną. Bo wiem, że duża część 
fanów marki Subaru postawi przed nim 
bardzo wygórowane, śmiem twierdzić, 
że niebotyczne oczekiwania. Że będą 
patrzeć na niego nie tylko przez pryzmat 
ostatniej Imprezy kombi, która opuściła 
rynek już prawie dekadę temu i pozo-
stawiła lukę w gamie, niewypełnioną 
do tej pory innym niedużym kombi.

Kupujący i testujący spojrzą na ten 
model również przez pryzmat zarówno 
nowego WRX-a, jak i ostatniego Legacy 
(kombi). WRX’a dlatego, że mamy auta 
niemal identyczne gabarytowo, z niemal 
identycznymi wnętrzami i do złudze-
nia podobnymi pyskami. A i Legacy 
kombi odgrywa tu szczególną rolę, bo 
ten nowy model – Levorg –  nawiązu-
je do niej pierwszym członem swojej 
nazwy oraz poniekąd charakterem.

Pytanie więc brzmi: czy podczas 
testu powinienem patrzeć na Le-
vorga jak na tabula rasę, czy jednak 
oglądać go przez pryzmat jego, bądź 
co bądź, wielkich „poprzedników”?

Na wstępie chcę od razu zaznaczyć 
– Levorg kompletnie nie ma się czego 
wstydzić! Nie będzie to model, który 
może mieć kompleksy. Szczególnie gdy 
zacząć od jego wyglądu. Musicie wiedzieć, 
że piękno tego modelu szczególnie dobrze 
prezentuje się w ruchu. Ma wrodzony 
pierwiastek dynamizmu i mocy, odziedzi-
czony po mocno przecież agresywnej linii 
WRX’a… Oho, zaczynam porównywać!

Levorg kojarzył mi się też ze szcze-
niakiem golden retrievera. Wiecie, jak 
one wyglądają. Niby szczeniak, czyli dość 
niewielkie ciałko, ale już na ogromnych, 
sekwojowatych nogach, dających do zrozu-
mienia, że to nie szczenię jamnika i psisko 
będzie naprawdę wielkie i silne. Natomiast 
w Levorgu ten sam efekt daje nam bardzo 
precyzyjny i wspaniale dopracowany układ 
napędowy i zestrojenie zawieszenia. Jadąc 
tym kombi naprawdę agresywnie, czułem, 
że tak precyzyjne auto bez problemów 

i modyfikacji wytrzymałoby szarganie mo-
toru o wiele większej pojemności i mocy. 

Przyznam, że objechałem kilka 
rond w deszczu ze znajomym, który 
niemal na co dzień ma okazję jeździć 
stricte sportowymi autami po różnych 
torach i mimo moich nieudolnych prób 
agresywnej jazdy i tak był pod sporym 
wrażeniem „niewzruszalności” i ogólnej 
stabilności Levorga. Nie jest to może auto 
tak sztywne i zbite w sobie jak wspaniały 
jeżdżący biceps – WRX STI, ale przecież 
to w końcu nieduże kombi ze sportowym 
zacięciem. I znów zdałem sobie sprawę, 
że cały akapit nie obył się bez porów-
nań… Chyba od tego nie ucieknę!

Wracając jednak do silnika. Można 
drzeć szaty i kłaść się w drzwiach dealerów 
Subaru jak Rejtan w geście smutku i znie-
smaczenia stosunkowo małą pojemnością 
i mocą silnika benzynowego, który jest 
jedyną opcją w europejskim Levorgu. 
Można, ale ostrzegam, że wyjdzie się wte-
dy na durnia! Sam miałem taki ambitny 

plan, gdy czytałem specyfikację modelu. 
Jednak co innego czytać o silniku 1.6 z do-
ładowaniem, a co innego nim jechać. 

Na nasze szczęście, nieduży bokser 
ułatwi nam to trudne zadanie, ponieważ 
radzi sobie świetnie z gabarytem kompak-
towego kombi i napędza je o wiele śmielej, 
niż by się zdawało. Chociaż, jak wiadomo, 
im więcej, tym lepiej i moim zdaniem po-
między stusiedemdziesięciokonną a trzy-
stukonną jednostką powinna znaleźć się 
jeszcze opcja pośrednia – jakaś taka stajnia 
z 211 albo 240 końmi mocy. Ot, chociażby 
dla bardziej ekscytującego przyspieszania. 

Ale nie o samą moc chodzi, bo o wiele 
ważniejsze jest jej przekazywanie, prawda? 
I jak nie mam nic do zarzucenia napędo-
wi na 4 koła i systemowi Active Torque 
Vectoring, który z aptekarską precyzją 
dozuje dawki mocy na poszczególne koła, 
tak nie mogę przyzwyczaić się do automa-
tu Lineartronic. Miałem z nim podobny 
problem w Outbacku, bo jest jak komputer 
grający w szachy. Gra na bardzo wysokim 
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poziomie i ciężko mu coś zarzucić, ale jed-
nak pozostaje mi jakiś niesmak sztuczności. 
Po prostu ten automat to taki do bólu kujon! 
Gdyby był człowiekiem, nosiłby ołówek 
i ekierkę w kieszeni koszuli, a koszulę głę-
boko w spodniach… Wiem, że dzięki temu, 
iż skrzynia ta jest bezstopniowa, powstaje 
to zabawne uczucie „liniowości” przyspie-
szenia i płynności zmiany biegów. Wiem, 
że ma to też wpływ na mniejsze spalanie 
i komfort jazdy. Ale nic nie poradzę, że 
w mocnym, akcentującym sport aucie lubię 
sobie sam „powachlować” biegami. Na 
przykład WRX STI miał wspaniałą ręczną 
skrzy… Wiem, wiem, nie porównujemy!

Przyznam szczerze, że zrobiliśmy 
naszym testowym Levorgiem sporo 
kilometrów, po drogach zarówno do-
brego, jak i wątpliwego stanu, niekiedy 
w godnych pożałowania warunkach 
atmosferycznych i po niemal trzydniowej 
Odysei przez Roztoczański Park Narodo-
wy czułem się dobrze. Auto szło szybko 
i sprawnie! Było równie niewzruszone na 

suchym asfalcie, co i na mokrym pia-
chu, na którym nieudolnie próbowałem 
zmusić je do slajdu przed obiektywem 
aparatu. W takich momentach dochodzi 
do człowieka, że wszystko, co robi, jest 
za wolno i za późno, by wydobyć cały 
potencjał z tego niemal perfekcyjnie 
zbudowanego zawieszenia i napędu. 

Levorg, może właśnie przez objechaną 
przeze mnie już wcześniej skrzynię Linear-
tronic, jest jednak mimo całej swojej pre-
cyzji i szybkości trochę pozbawiony agresji. 
Wiem, że im większa płynność podczas 
jazdy, tym relatywnie szybsze i oszczędniej-
sze „czasy”, ale liczyłem po cichu, że Levorg 
da namówić się na odrobinę szaleństwa. 
I że raz na jakiś czas ten „wstrętny pupilek 
Ananiasz” schowany w skrzyni biegów 
pójdzie ze mną na wagary. Próbowałem 
nawet błaznować z łopatkami przy kie-
rownicy, ale to jak opowiadać kumplowi 
o swoich podbojach seksualnych, mając na 
myśli tylko liczbę filmów z gołymi babami, 
jakie się widziało. Niby chcesz w tym 

wszystkim uczestniczyć, a jednak siedzisz 
z boku i możesz tylko sobie „popstry-
kać”… Sądzę jednak, że podczas jazdy 
na co dzień, gdy dzieci na tylnych fotelach 
dostają choroby lokomocyjnej od razu, 
gdy tylko zapinacie je w pasy, taka spójność 
i zachowawczość auta ma znaczenie.

Czułem się dobrze również ze względu 
na wnętrze, które mnie otaczało. No może 
oprócz dolnej części pleców, której odcinka 
nie byłem w stanie oprzeć z powodu 
braku regulacji fotela w tym zakresie…

Wnętrze nie jest efekciarskie, nie męczy 
idiotycznymi „usprawnieniami” na siłę. 
Deska rozdzielcza nie świeci upstrzona 
guziczkami jak kiczowaty kokpit KITT-a 
i nie rozprasza w czasie jazdy. Ogólnie 
deski rozdzielcze nowych modeli Subaru 
są bardzo do siebie podobne, dzięki cze-
mu za każdym razem, gdy testuję inny 
model, czuję się „jak u siebie w domu”. 
Podobne są kształty środkowej części 
kokpitu. Podobna jest lekko ścięta listwa 
znajdująca się nad schowkiem przed 
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pasażerem. Jest tu trochę Outbackowo, 
trochę Foresterowo i więcej niż trochę 
WRX-owo. W tym miejscu też nie da 
się opisać go bez porównywania.

Dużo ważnych spraw, jak ustawie-
nie radia, odbiór telefonu czy chociażby 
programowanie tempomatu, załatwimy 
naciskając różne zabawne guziczki na 
i wokół kierownicy. A jest tego trochę! 
Dobrze, że każdy z nich jest na swój 
sposób wyprofilowany, dzięki czemu 
już po kilku godzinach podświadomie 
wiedziałem, co nacisnąć, żeby odtwa-
rzacz powtórzył kawałek „What is Rock?” 

kapeli Turbonegro. Kierownice Subaru są 
same w sobie czadowe, nieważne w jakim 
modelu się znajdują! Lekko ścięta, mięsista 
fajera z aluminiowym dolnym ramieniem, 
która idealnie leży w dłoniach i przeka-
zuje zachcianki kierowcy na przednie 
koła tak czysto, jakby miała zasięg 4G.

Bardzo poprawił się też system mul-
timedialny, wspierany przez aplikacje 
Subaru Starlink i MirrorLink. Ekran jest 
obsługiwany dotykowo, ale jeżeli akurat 
jecie frytki (co mnie zdarza się niepo-
kojąco często) i nie chcecie zapaskudzić 
wyświetlacza tłustymi paluchami, możecie 

robić rzeczy również poprzez funkcje na 
kierownicy. Ale raczej polecam wytarcie 
dłoni przed obłapianiem kierownicy. 

W zasadzie wszystko hula szybko 
i bez zakłóceń, a ekran ma zadowalającą 
przekątną i jakość wyświetlania obrazu. 
Standardowa funkcja dzielenia ekranu 
50/50 (na przykład nawigację i radio) 
też mile zaskakuje. Wiem też, że Suba-
ru Starlink pozwala na słuchanie stacji 
radiowych mieszkających w internetach, 
ale powiem szczerze, że tak fajnie jeździło 
mi się tym autem po zroszonych deszczem 
leśnych asfaltach Roztocza, że szkoda mi 
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było czasu na zagłębianie się w ten system. 
Poza tym korzystałem głównie z funkcji 
podłączenia muzycznego jabłka Steve’a 
Jobsa – to również działało wyśmienicie.

Mile zaskoczył też bagażnik, który bez 
problemu pochłonął nasze bagaże, których 
mieliśmy więcej niż przeciętny cygański 
tabor. Dobrze, że pod podłogą bagażnika 
znalazło się też miejsce na różne dodatko-
we rzeczy, jak gaśnica, linka holownicza 
czy apteczka. Nie lubię, gdy takie graty 
przewalają się po kufrze bez ładu i składu.

Więc w końcu jak to jest z tym Levor-
giem? Takie pytanie zadawałem sobie, gdy 

ostatniego dnia testu jeździłem od bladego 
świtu po lokalnych, pustych i zaspanych 
drogach. I już chyba wiem, jak podsumo-
wać to nowe kombi. Nie jest to substytut 
WRX STI w wersji kombi. Nie stara się też 
zastąpić o wiele większego i nastawionego 
na komfort Legacy kombi. Projektując 
Levorga, wzięto po prostu to, co najlepsze 
z modeli spod znaku Plejad i zmikso-
wano to w taki sposób, by koktajl, który 
powstał, był zdrowy, pożywny i – co naj-
ważniejsze – zbilansowany. Niczego nie 
starano się kopiować czy powtarzać. 
Nie myślano o tym, jak powielić coś, co 

było. Kolesie z Fuji Industries chcieli po 
prostu napisać tę historię od nowa.

Wracając do retoryki prosto z kursu 
barmańskiego – nowy Levorg jest po 
prostu zbilansowany. Wszystkiego po 
trochu. Szczypta sportu, garść użytecz-
ności, dwie miarki doskonałego napędu 
i wielkie wiadro pełne koni mechanicz-
nych. A wszystko to podane w atrakcyjny 
sposób w czerwonym, pięknym naczyniu.

I jeżeli dalej mi nie wierzycie, że to coś 
zupełnie nowego, lećcie do najbliższego 
salonu i proście dealera o jazdę próbną. 
Spodoba wam się, ręczę za to. 
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Subariada 2015 
– bułgarska przygoda /cz. 2/

Emil Frey Polska S.A.

Budapeszt
Bratysława

Kraków

VoineasaTimisoara
RUMUNIA

BUŁGARIA

WĘGRY

POLSKA

SŁOWACJA

Bukareszt

Widyń

Prohodna
Trjawna

Stara Zagroda

Melnik

Saloniki

Szipka
So�a

WSTĘPNE INFORMACJE:
MISJA: BUŁGARSKA PRZYGODA (VEL BUŁGARSKIE BŁOTA 2015)
KRYPTONIM: V SUBARIADA
CZAS: 12-22.06.2015
OCHOTNICY: 

 > DYREKCJA
 > DORKA (NASZ OFICJALNY KORESPONDENT PRASOWY Z MAGAZYNU OFF ROAD)
 > SUBARY I ARLETA
 > APE I MANDALENKA
 > MUKA, MAGDA ORAZ WERONIKA Z MATYLDĄ
 > URABUS FAMILY TEAM – CZYLI GRZEGORZ, GOSIA, MICHAŁ I MACIEK
 > JASTAZEN I PABLO
 > PPMARIAN Z IRENĄ I MATYLDĄ
 > EKIPA CARTA – CZYLI ARTUR, OLA, AGNIESZKA I MICHAŁ
 > SEBEKIAN Z KLAUDIĄ I KONRADEM
 > MARHOF
 > PRZEWODNIK: MIŁOSZ „RZEŹNIK”Z „PRZYGODY 4X4” W ASYŚCIE NIEOCENIONEJ BEATY

Ciąg dalszy z poprzedniego numeru
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Poniedziałek, 15 VI 2015
O 3:30 rozpoczyna się burza – wście-

kła i gwałtowna, która nie daje spać. 
Deszcz tak wali w szyby i metalowe 
parapety, że zastanawiam się, czy to 
nie gradobicie. Biją co chwila pioruny 
i auta na parkingu rozhisteryzowały 
się alarmami. Rano trudno się zwlec 
z łóżka według planu, ale jednak idziemy 
punktualnie na śniadanie. Wydaje się, że 
nie ma ciepłej wody, ale pani w recep-
cji tłumaczy, żeby czekać cierpliwie, 
bo zanim dopłynie do naszego piętra 
z dołu – to trochę trwa. „Trochę” to może 
być 15 minut albo dłużej… Im wyższe 
piętro, tym potrzeba więcej cierpliwości. 
Doczekaliśmy się i odświeżeni scho-
dzimy na śniadanie. Zapach po nocnej 
ulewie w powietrzu mniej intensywny, 
wszędzie leżą za to kożuchy z kwiatów 
lipy i okazuje się, że to właśnie one tak 
obłędnie pachniały. Za hotel i kolację 
można było płacić kartą – za to za śnia-
danie już tylko gotówką. Zadłużamy się 

u towarzyszy podróży na 4 lewy od osoby, 
żeby cokolwiek zjeść (1 lew to ok 2,20 zł). 
Herbata tylko ziołowa albo owocowa. 
Jak się przekonujemy – to standard 
w Bułgarii. Czarną herbatę dostać można 
rzadko i jest zawsze extra płatna. 

O 9:45 ruszamy spod hotelu pod 
pobliski Kaufland, gdzie czekać ma na nas 
Miłosz i szansa na ostanie zakupy przed 
noclegami w terenie. Miłosz, jak zawsze 
konkretny i mało wylewny, przywitał nas 
jednak prawie z łezką wzruszenia. Pokrót-
ce usłyszeliśmy, jaki jest plan dnia i do-
staliśmy 15 minut na zakupy. Oblegamy 
więc bankomat, wrzucamy pospiesznie 
do koszyka dżem figowy i różany, morele, 
spraye na komary w ilości hurtowej, 
piwo, tutejsze sery i warzywa oraz wodę. 
Potem szybko upychamy wszystko 
w aucie i ruszamy w kierunku Jaskini 
Magura. Po drodze mamy krajobraz 
typowo rolny, wielkie pola słoneczników, 
pasieki z ulami, małe, ubogo wygląda-
jące wioski, domy wymagające remontu 

– proste i mniej kolorowe niż w Rumu-
nii. W CB toczy się rozmowa o systemie 
EyeSight i wygodzie podczas jazdy 
w konwoju, jeśli się taki system ma. Mi-
jamy biało-czerwony billboard z wielkim 
napisem „Nazywam się Sobieski. Jan So-
bieski” – taki polski akcent na obczyźnie. 

Okolice wyglądają tak, jakby całe wsie 
wyprowadziły się nagle, zostawiając domy 
i gospodarstwa, które powoli niszczeją 
i zarastają roślinnością. Zdziczałe drzewa 
owocowe przy drogach, zachwaszczone 
sady, budynki straszące wybitymi szyba-
mi. Cmentarze zarośnięte trawą i chwa-
stami tak wysokimi, że ledwo widać 
spomiędzy nich krzyże na nagrobkach. 
O 11:20 krótki postój nad Jeziorem Rabi-
sza. Na brzegu gliniasto, walają się resztki 
rakowych skorupek, muszelek i kępy traw. 
Chwilę pomoczyliśmy nogi i jedziemy 
na drugą stronę jeziora wzdłuż brzegu. 
Słońce nas rozpieszcza – jest 35 stopni 
i nie ma grama chmurki na niebie. 
Jaskinia Magura (niedaleko wsi Rabisza 
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i w pobliżu Belogradczika) wita nas 
kolejką do kasy – wstęp 5 lewów od osoby, 
na dole jest ciemno i jakieś 10 stopni, trasa 
zajmuje około 40 minut, wyjście jest po 
drugiej stronie górki – w zupełnie innym 
miejscu niż parking z naszymi autami. 
Podobno czeka tam na turystów „pociąg”, 
który zawozi ich na parking. Wejścia 
o konkretnych godzinach, więc czekamy, 
aż nadejdzie ta właściwa, żeby otworzono 
kratę. Schodzimy w chłód jaskini. Ślisko, 
błotnisto i ciemno – dobrze mieć zatem 
latarki. Stalaktyty, stalagmity, kolorowe 
nacieki mineralne na skałach, które do 
złudzenia przypominają np. zielony mech, 
uważni zobaczą nietoperze. Wiele form 
skalnych jest tak fascynujących, że trudno 
uwierzyć, że to dzieło natury, a nie zapla-
nowany wytwór rąk ludzkich. Wreszcie 
są też malowidła. Liczą podobno ponad 
12 tys. lat. Tubylcy zamieszkujący wówczas 
jaskinię robili je z czerwonej glinki zmie-
szanej z odchodami nietoperzy i uwiecznili 

sceny myśliwskie – polujących i zwierzynę. 
Z ulgą wychodzimy na słońce i ciepło. 

Zapowiadany „pociąg” stoi – a jakże, 
ale nie pojedzie, bo kierowca postanowił 
czekać na większą niż nasza grupę tury-
stów. Nie pozostaje nam nic innego jak 
podreptać do parkingu w upale. Wzdłuż 
drogi rosną bajeczne dzikie malwy w kolo-
rze liliowym, wielkie dziewanny, krwaw-
nik, wysokie osty, czarny bez i dzikie róże. 

Jest pięknie i pachnie ziołowo. Spod jaskini 
wyruszamy w kierunku Belogradczika 
na obiad w terenie. Trasa, którą wybrał 
Miłosz, jest przepiękna, ale mocno dra-
piąca. Jedziemy co chwilę fantastycznymi 
tunelami roślinnymi, zaliczając spotkania 
z kolczastymi i skrobiącymi odnogami 
pchającymi się nachalnie w światło drogi. 
Szybkobieżny pilot z ostrą maczetą jest 
niezbędny. Dobrze, że przed wyjazdem 
nałożyliśmy na naszego Forka ochron-
ne ubranko (plastidip), więc jedziemy 
w miarę spokojni, choć kolce i gałęzie 
szorują głośno i nieprzyjemnie nasze auto 
i przy okazji uszy także. Zdarza się też, że 
gałęzie „zdejmują” anteny CB, więc trzeba 
szczególnie uważać, tym bardziej że pod 

kołami też nikt dywanu nie rozwinął. 
Mijamy – jadącego! – tubylca z pełnymi 
wody wiadrami na masce. I nie było widać, 
żeby cokolwiek rozlał. Narodziła się na-
tychmiast koncepcja, żeby potrenować tak 
w terenie – może niekoniecznie z wiadrem 
wody – może z kubkiem wody ognistej? 

O 14:15 zatrzymujemy się na tej prze-
cudnej górce i gotujemy mimo silnego 
wiatru, który co i rusz próbuje zdmuchnąć 

ogień z palników. Przy okazji odkrywamy, 
że pękł nam baniak z wodą, który jechał 
na tylnym siedzeniu i jedna torba z ubra-
niami nadaje się tylko do wysuszenia, 
choć siedzenie na szczęście nie ucierpiało 
tak bardzo. To wywołuje oczywiście 
w towarzyszach podróży falę wspomnień 
– co też komu się wylało w jego aucie 
na przestrzeni dziejów i z jak bardzo 
śmierdzącym i długotrwałym skutkiem. 
Krótki relaks na trawie, potem paradna 
jazda, by ustawić się do zdjęcia na tle gór 
i wracamy. Podczas zjazdu Forek Subarego 
i Arlety zaczął stroić fochy i odmawiał co 
chwilę współpracy. Czekamy przy zjeździe 
na asfalt, zaciskając kciuki. Trwa spraw-
dzanie silnika, pompy i zbiorowe modły 
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w intencji „odfoszenia” auta. Forek gaśnie, 
zapala, gaśnie, zapala i jedzie wyjątkowo 
nierówno i wolno. Tak doczłapaliśmy 
się do najbliższej stacji benzynowej. 

Wokół auta Subarego zebrała się męska 
grupa doradczo-pomocowa. Sugestii 
było wiele wszelakich, w końcu Subary, 
Dyrekcja i Miłosz zostają na miejscu, 
a pozostali ruszają na zwiedzanie Twierdzy 
Kaleto (Twierdza Belogradczik). Pniemy 

się po kolejnych schodkach i schodach, 
wdrapujemy na drabinki, żeby w końcu 
móc podziwiać panoramę, jaka urzeka 
z tego miejsca chyba każdego obserwato-
ra. Twierdza powstała prawdopodobnie 
w III w n.e. za sprawą Rzymian, którzy 
wykorzystali te formacje skalne jako 
naturalne umocnienia i część fortecy. 
Potem Twierdzą Kaleto zarządzało 
Bizancjum, a potem jeszcze Imperium 
Ottomańskie. Na przestrzeni wieków 
umacniano lub rozbudowywano fortyfi-
kację wielokrotnie. Ostatni raz wykorzy-
stana była w 1885 r. w trakcie konfliktu 
zbrojnego Bułgarii z Serbią. Obecnie 
jest to atrakcja turystyczna – częściowo 
odrestaurowana. Spędziliśmy tam prawie 

godzinę, a kiedy zeszliśmy na parking 
u podnóża twierdzy dołączył do nas już 
naprawiony Forek Subarego. W zasadzie 
nikt nie wiedział, co było przyczyną tego 
potężnego focha – może nie zasmakowała 
mu zatankowana wczoraj benzyna?

Krótka narada nad dalszą częścią 
trasy i popołudnia – do noclegu mamy 
mniej więcej 100 km asfaltem, a potem 
jeszcze podjazd na ok 1600 m n.p.m., 

a zaliczyliśmy przecież obsuwę czaso-
wą. Jednak postanawiamy jechać. 

O 18:00 zatrzymujemy się przy najbliż-
szym źródełku i nabieramy wody. Miłosz 
przestrzega, żeby uzupełnić zapasy, bo dziś 
i jutro będziemy włóczyć się po bułgarskiej 
dziczy i z zaopatrzeniem będzie problem. 
Wspinamy się na górę trochę już znużeni, 
ostatnie fragmenty podjazdu na Górę 
Kom są bardzo strome i Jastazen przypalił 
niestety sprzęgło. Około 20:00 dojeżdża-
my wreszcie na nocleg i rozbijamy obóz. 
Szybko przestaje być ciepło, Beata rozdała 
subariadowe koszulki, a Miłosz trady-
cyjnie przyciągnął drzewo na ognisko. 
Kto żyw (a do tego rozbity i najedzo-
ny) śpieszy z siekierowym wsparciem 
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i wkrótce płonie całkiem hucznie ogień. 
Część grupy leczy przewody pokarmowe 
orzechówką (z bardzo dobrym skut-
kiem). Brzdąka gitara, szemrzą rozmowy, 
szumi las, wiatr i zaczyna nam szumieć 
w głowach, więc idziemy spać, bo Miłosz 
zapowiedział pobudkę na 7:00 rano. 

Wtorek, 16 VI 2015
W nocy wiatr hulał z deszczem po 

całym obozowisku i to tak ochoczo, 
że rozdmuchał zapomniany żar (z zalanego 
przecież wodą!) ogniska i przerzucił ogień 
na drugi koniec przywleczonego przez 

Miłosza drzewa. Przy okazji spalił się trzo-
nek siekiery naszego przewodnika, która 
o ten drugi koniec drzewa była oparta. 
Ot i psikus Góry Kom. Rano powitał nas 
więc buzujący ogień i mokra trawa oraz 
bardzo rześkie powietrze. Od biegania po 
trawie mam mokre buty, w powietrzu latają 
chmary upierdliwych muszek, które pchają 
się do oczu, uszu i nosa – na szczęście 
nie gryzą. I nadal – o dziwo (!) – nie ma 
komarów. Zakupione w ilości hurtowej 
spraye na bzykacze leżą bezużytecznie 
pod siedzeniem. Udaje nam się wyruszyć 
o 9:37 – zaliczyliśmy więc jedynie 7 minut 

opóźnienia od godziny startu wyznaczonej 
przez Miłosza. Rzeźnik jest z nas dumny. 

W nagrodę mamy fantastyczny zjazd 
łąkami i leśnymi drogami, przez roślinne 
tunele (nachalnie łapiące anteny CB), po 
błotku, kamykach i kałużach. Gołoborza 
po jednej stronie, eleganckie przepaście 
obrośnięte drzewami po drugiej. W pla-
nach na dziś jest głównie jazda, wycieczki 
krajoznawcze i jaskinia na deser. Jedziemy 
przez łąkę zarośniętą chyba gigantycznym 
rabarbarem (sądząc po wyglądzie liści). 
1570 m n.p.m. i 16 stopni, a my powoli 
pełzniemy przez góry w stronę asfaltu. 
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Buja, huśta i trzęsie. Mocno. Co nie prze-
szkadza mi zakładać kolczyków. Ape patrzy 
zdziwiony i komentuje „Szacun, buja 
tak, że głodny by nie trafi ł łyżką do gęby, 
a ty kolczyki zakładasz”. No cóż, kobieta 
potrafi . Po godzinie od startu wjeżdża-
my na asfalt i wracamy do cywilizacji. 

Bułgarskie wioski wyglądają prawie jak 
rumuńskie – jeśli odjąć od nich krzykli-
we kolorki, ułańską fantazję zdobniczą 
i architektoniczną, która aż bije po oczach. 
No i trochę je wyludnić. Ciągle mijamy 
budynki, które porzucono w trakcie budo-
wy, domy bez dachów, w stanie surowym 

otwartym, niszczejące. Na 958 m n.p.m. 
odetkały mi się uszy, jest cieplej, bo 19 stop-
ni. Pomiędzy wioskami sporo dzikich róż 
kwitnących na biało i jasnoróżowo. Pachnie 
czarny bez i lipy. Bardzo wąskie dróżki, 
kałuże i kamienie. Nieliczni tubylcy wy-
stawiają przy drodze stragany z miodami. 
Bułgarzy robią miody niespotykane gdzie 
indziej – pszczoły zbierają tu nektar z ziół, 
chwastów (np. z ostu), drzew, roślin leśnych 
i wielu innych. Trudno zliczyć te gatunki 
miodu, jakie oferują do sprzedaży. Robimy 
krótki postój na schłodzenie zgrzanych 
aut i kierowców. Urabus trafi ł tak zgrabnie 

w koleinę, że lewy przód i prawy tył wisiały 
mu w powietrzu – ale podjechał! Potem 
pniemy się pod górę polaną porośniętą 
gdzieniegdzie krzakami dzikich róż, prze-
cinamy łąki, jadąc w górę i w dół cudownej 
doliny. Krzaki róż wysokie jak drzewa, 
w ich cieniu pasą się kozy i osiołki. Uro-
kliwe dróżki co jakiś czas przeplatają się 
z asfaltem. W południe ruszamy na – jak to 
określił Miłosz – „krótki spacerek do wo-
dospadu”. Ponieważ wszyscy już byli z Mi-
łoszem na wędrówkach i każdy pamiętał 
to określenie – uzbroiliśmy się w pancerne 
buty – tymczasem spacerek faktycznie 
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okazał się niewielki, a widoki aż kręciły 
w głowie – zwłaszcza jeśli ktoś cierpi na lęk 
wysokości. Sam Wodospad Skaklia nie jest 
bardzo potężny, bo ciurka sobie niezbyt 
wielkim strumykiem – za to aż z wysoko-
ści 85 m i fantastycznie wkomponowuje 
się w otaczające skały. Widoki koją oczy. 
Sebekian stwierdził, że ma lęk wysokości 
i wszyscy, którzy wyszli poza barierki 
zabezpieczające, by usiąść nad przepaścią, 
strasznie go denerwują i zażądał, by na-
tychmiast wracali. Ale chyba cieszył się 
małym posłuchem wśród niepokornych. 

Pół godziny później rozpadało się 
bardzo, ale zdążyliśmy wrócić do aut. 
Ruszyliśmy wąską kamienistą drogą i przez 
najbliższy czas auta to wspinały się, to zjeż-

dżały, pokonując na przemian asfalt, szuter, 
błoto, kamienie i łąki. Nie zmieniały się je-
dynie strugi deszczu i wymarłe, opustoszałe 
wioski i osady, które mijaliśmy w czasie 
jazdy. O 13:30 wyjrzało słońce i urządzili-
śmy sobie postój obiadowo-wypoczynkowy 
na rozległej łące nad wodą. Półtorej godziny 
później sunęliśmy środkiem gigantycznego 
malinowego pola obstawionego ulami, 
potem przez gąszcz gigantycznych paproci 
i las aż do asfaltu. Blisko Mezdra znajdu-
jemy stację benzynową, bo wiele załóg 
jechało już na rezerwie, a potem kierujemy 
się na Nadin. Na trasie pojawia się odrobinę 
więcej ludnych miasteczek. Czasem nawet 
widać pieszych na ulicach lub mijają nas 
auta – wciąż nie można jednak powiedzieć, 

że miejsca te tętnią życiem. Zatrzymujemy 
się na zakupy w Roman, po drodze mijamy 
posterunek policji z końmi luźno biegający-
mi po podwórku należącym do posterunku, 
które budzą naszą powszechną sympatię. 

Przed godziną 18 ruszamy dalej – wciąż 
te same przygnębiające widoki: opuszczone 
bloki, fabryki, hale magazynowe, domy zie-
jące pustymi otworami okien. Roman niby 
trochę żyje (ale co to za życie) – miasteczko 
zatrzymało się w czasie 30–40 lat temu. 
Niedużo aut, nieciekawe, obskurne sklepiki, 
brzydkie, brudne fasady budynków, nie-
pielęgnowane trawniki, zaniedbane wiaty 
autobusowe, szaro, smutno, biednie. Prze-
jeżdżamy przez tunele, mijamy kamienio-
łomy z gigantycznymi pociętymi blokami 

skalnymi przygotowanymi do transportu. 
Każde kolejne miasteczko, jakie zostawiamy 
za sobą, jest podobne do poprzednich. Stale 
obecne w krajobrazie są kozy, osły i owce, 
czasem spętane konie lub krowy. Drogi, 
mosty, znaki drogowe, przejazdy kolejowe 
wyglądają, jakby nikt ich nie remontował 
i nie dbał o nie. Zardzewiałe, wyblakłe, 
nadgryzione zębem czasu, zarośnięte 
i zachwaszczone. Droga do celu wiedzie nas 
przełomem Iskyru (najdłuższa rzeka Bułga-
rii). Miłosz prowadzi nas tunelami utworzo-
nymi przez rośliny – są gigantyczne akacje 
i orzechy włoskie – duże, rozrośnięte, mają 
nisko opuszczone gałęzie i bardzo trzeba 
uważać na anteny CB. Droga jest błotnista 
i pełna kałuż, za to widoki zachwycają. 
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Do Jaskini Prohodna, gdzie mamy 
nocować, docieramy na 19:00. Opodal pasą 
się wielkie stada bydła i owiec, niedaleko 
jaskini jest podeschnięte bagienko, wokół 
grunt kamienisty – nie ma zatem jak wbić 
śledzi. Przed rozłożeniem obozu idziemy 
jeszcze zobaczyć jaskinię, o której mówi się 
też „Oczy Boga” – w pewnym momencie 
w sufi cie skalnym natrafi a się na 2 duże 
otwory o migdałowatym kształcie, przez 
które prześwieca błękitne niebo – widok 
faktycznie jest niezwykły – jakby Bóg 
wpatrywał się w małego człowieczka swymi 
wielkimi, niebieskimi oczami. Wbrew 
obawom o komary – nie ma ani jedne-
go. Widać żaby z bagienka i nietoperze 
z jaskini doskonale sobie z nimi radzą. 

Chwilę po naszym przybyciu pod 
bagienko zajeżdża odpicowana Łada wypeł-
niona studentami czeskimi i ich bagażami. 
Młodzi ludzie realizują projekt naukowy, 
który polega na opracowaniu trasy tury-
stycznej uwzględniającej ciekawe jaskinie, 
w których lub obok których można także 
przenocować. Zaraz też zabierają śpiwory 
i znikają w jaskini. My zaś rozbijamy obóz 
w pocie czoła. Niektórzy postanawiają, że 
wezmą śpiwory i przenocują w jaskini wzo-
rem studentów. Inni machają ręką na śledzie 
i po porostu obciążają namioty bagażem. 
Urabus Family Team ma jednak spory 
problem i znalezienie miejsca na rozbicie 
namiotu zajmuje im trochę czasu. Potem 
jeszcze więcej czasu zajmuje postawienie 

tego obszernego pałacu z sypialniami, 
przedsionkiem, garażem, kuchnią i salonem 
tak, żeby się nie przewracał. Pracującym 
w pocie czoła kibicuje loża szyderców, 
wygodnie usadowiona na krzesłach przed 
placem budowy, która radziła między 
innymi zakup namiotu nie wymagającego 
podpiwniczenia i zezwolenia budowlanego 
na rozłożenie. Czas upływał nieubłaga-
nie, pałac Urabusów stawiał opór, a loża 
szyderców zgłodniała. W efekcie obok placu 
budowy zestawiono stoliki, zastawiono 
je w części jadłem, a w części napitkami 
bardziej szlachetnymi „made by Jastazen”, 
co rozpoczęło imprezę wspólną połączoną 
z wyświetlaniem zdjęć na stoliku-ekranie 
ustawionym na dachu Forka Subarego. 

Zapadła ciepła i przyjemna noc. 
Urabus odprężał po pracach budowlanych 
ręce na gitarze, zawiązała się dyskusja nad 
nową wyprawą, roboczo nazwaną „Oko 
na Maroko”, w gwar rozmów wdzierał się 
co chwila rechot rzekotek zasiedlających 
las i jaskinię, a w ciemności rozbłyskiwały 
tysiące świetlikowych iskierek. Wrażenia 
z tego wieczoru są naprawdę bezcenne. 
Niestety Subary potknął się czy pośliznął 
i zaliczył kamienisty – krwisty peeling na 
części twarzy. Marhof odważnie posta-
nowił spędzić noc w jaskini, ale wrócił 
ok.  2 do namiotu, bo hałas tamtejszych 
zwierzaków był nie do zniesienia, 
a przecież wyspać się trzeba. 

(ciąg dalszy w następnym wydaniu)

51



5252

Tym razem drużyna Offt  rax po-
stanowiła powrócić na kontynent 
europejski i spenetrować Alpy 

w samym środku sezonu narciarskiego. 
Pomysł jak zwykle udało się zrealizować, 

tradycyjnie już przy wsparciu marki 
Subaru. Zobaczmy zatem, jak przebiegła 
wyprawa Subaru Winter Adventure.

Corinne i Jess tak już zostały stworzo-
ne, że nie potrafi ą usiedzieć w domu dłużej 

niż przez kilka miesięcy. W okresach, 
kiedy na chwilę trzeba jednak zatrzymać 
się w rodzinnym Toronto, dziewczy-
ny każdą wolną minutę poświęcają na 
planowanie kolejnych eskapad, czytanie 

Subaru Winter Adventure 
– Off trax na alpejskim szlaku
Dwie Kanadyjki – Corinne Copreni i Jess Watt, z którymi najpierw w 2014 roku „przejechaliśmy” 
36 krajów w ramach wymagającego rajdu Mongolia Charity Rally, a następnie w ubiegłym roku 
„dotarliśmy” nad Ocean Arktyczny po pokonaniu najbardziej niedostępnych terenów Ameryki 
Północno-Zachodniej, postanowiły trochę odpocząć i… ruszyły w kolejną ciekawą podróż. 

WYDARZENIA tekst: AGNIESZKA JAMA
zdjęcia: CORINNE COPRENI, JESS WATT/OFFTRAX
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przewodników, studiowanie map i ukła-
danie szalonych pomysłów w logiczną 
całość, której prędzej czy później będą 
mogły nadać prawdziwy bieg. Tak było 
i tym razem, czyli po powrocie z letniej 

wyprawy w najmniej uczęszczane zakątki 
Kolumbii Brytyjskiej, Jukonu, Alaski 
i Terytoriów Północno-Zachodnich. 
Po wypakowaniu ubłoconego Subaru 
w Vancouver, wysuszeniu ekwipunku 

w Toronto i powrocie do obowiązków za-
wodowych podróżniczki niemalże od razu 
obmyśliły szkic zimowej podróży w Alpy. 

Przygotowania do niej ruszyły pełną 
parą z końcem lata i poszły niezwykle 
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sprawnie. W kwestii samochodu również 
i tym razem Corinne i Jess miały zamiar 
skorzystać z pomocy zaprzyjaźnionej 
japońskiej marki – europejska centrala 
Subaru w Brukseli obiecała użyczyć im mo-
del XV. Dziewczyny nie wyobrażały sobie 
zresztą kolejnej dłuższej jazdy za kółkiem 
innego pojazdu – XV prowadziły podczas 
dwóch poprzednich podróży, samochód 
nie zawiódł ich ani przez moment i miały 
do niego pełne zaufanie. Bez najmniej-
szych problemów tym właśnie modelem 
pokonały jedne z najtrudniejszych miejsc 
na trzech kontynentach, a zatem i teraz po-
wierzyć chciały mu swoje bezpieczeństwo. 
Oblodzone górskie trasy stanowić miały 
kolejne wyzwanie dla samochodu spod 
znaku Plejad, który obok planu podróży 
stanowił podstawę całego przedsięwzięcia. 
Pozostawało już zatem tylko wyposażyć 
się w narty i kaski oraz… zamówić śnieg.

Zimowa podróż rozpoczęła się 28 grud-
nia, kiedy to Kanadyjki na lotnisku w To-
ronto zapięły pasy w samolocie startującym 
w kierunku Brukseli. Po przeprawieniu się 
przez Atlantyk i bezpiecznym lądowaniu 
w stolicy Belgii udały się do europejskiej 
siedziby Subaru po odbiór obiecanego 
samochodu. Tam czekała je miła niespo-
dzianka. Obok przygotowanego dla 
nich nowiutkiego niebieskiego XV 
w specyfikacji 2016 zaparkowany był 
jego śnieżnobiały, starszy o dwa lata 
brat, czyli czterokołowy przyjaciel 
podróżniczek, którym tak niedawno 
mknęły przez Europę i Azję do Ułan 
Bator. Radosne zaskoczenie i ciepłe 
przywitanie w salonie były przemi-
łym początkiem kolejnej wielkiej 
przygody. Tym razem po raz 
pierwszy dziewczyny zasiąść miały 
za kółkiem XV wyposażonego 
w automatyczną skrzynię biegów. 
Kolor nowego samochodu od 
razu skojarzył się im z bajkowymi 
Smerfami i postanowiły nadać 
mu imię Puffetta, będące 
włoskim odpowiedni-
kiem Smerfetki.

30 grudnia 
Subaru miało 
pokonać 
pierwszy 

dłuższy odcinek trasy i bynajmniej nie 
miała być to droga w kierunku Alp. 
Podróżniczki postanowiły przetestować 
samochód na autostradzie do Berlina. 
Sprawdzian jego umiejętności wypadł re-
welacyjnie – to auto miało moc! Po całym 
dniu jazdy i pokonaniu ponad 700 km 
Corinne i Jess zakwaterowały się na ko-
lejne dwa dni w stolicy Niemiec, w której 
przywitać miały Nowy Rok. Przy huku 
i blasku sylwestrowych fajerwerków życzy-
ły sobie (rzecz jasna!) kolejnych dalekich 
wypraw. Odpoczynek w Berlinie pozwolił 
zregenerować organizmy i przestawić je na 
czas europejski. 2 stycznia ekipa Offtrax 
opuściła miasto i ruszyła na południe 
w kierunku leżącego u podnóża Alp, 
oddalonego również o około 700 km od 
stolicy państwa, Garmisch-Partenkirchen. 
Bawarski ośrodek sportów zimowych, 
w którym nieprzerwanie od 1953 roku 
odbywają się zawody skoków narciarskich 
w ramach Turnieju Czterech Skoczni, 
przyciąga turystów możliwością wjaz-
du kolejką zębatą na najwyższy szczyt 
Niemiec – Zugspitze (2962 m n.p.m.). 
Widok Alp ucieszył Corinne, która 

z pochodzenia jest Włoszką i która 
w tym rejonie Europy znowu 
poczuła się jak w domu. Dla 

Jess, która półtorej roku wcze-
śniej jedynie przemknęła przez 
Alpy w ramach Mongolia Charity 
Rally, miał być to pierwszy typowo 
narciarski pobyt w tych stronach. 

Pokryte białym puchem wzniesienia 
i rześkie alpejskie powietrze obudziły 
w Kanadyjkach sportowego ducha. Już 
nazajutrz udały się na sam szczyt wspo-
mnianego Zugspitze, gdzie wyposażone 
w rakiety śnieżne pokonywały kolejne metry 
białych połaci wzdłuż 
trasy zjazdowej, napa-
wając się przepięknymi 
górskimi widokami. 
Była to całkiem niezła 
zaprawa przed zaplano-
waną na kolejny dzień jazdą 
na nartach i przygodą z pa-
ralotnią. Następny poranek 
przywitał niestety dziewczyny 
gęstą mgłą i opadami śniegu, 
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co uniemożliwiło paralotniarskie wyczyny. 
Świetne warunki zjazdowe sprawiły jednak, 
że narciarskie szaleństwo na stoku Zugspitze 
udało się zrealizować. Po kolejnym noclegu 
Corinne i Jess postanowiły udać się do Par-
ku Olimpijskiego, gdzie miały niepowtarzal-
ną okazję przyjrzeć się treningowi skoczków 
przygotowujących się do mającego odbyć 
się w Garmisch-Partenkirchen w dniach 
9–10 stycznia Pucharu Kontynentalnego.

Po sportowych atrakcjach Kanadyj-
ki jeszcze tego samego dnia zasiadły za 
kierownicą Subaru XV i przemierzywszy 
około 120 km, przybyły do austriackie-
go Obergurgl. Jest to niewielka tyrolska 
miejscowość położona na południowym 

końcu doliny Ötztal, będąca prawdziwym 
rajem dla narciarzy. Słynie ona z perfek-
cyjnie przygotowanych tras, nowoczesnej 
infrastruktury oraz… z najwyżej położonej 
w Alpach parafi i (1930 m n.p.m.). Wie-
czorem Kanadyjki miały okazję obejrzeć 
spektakularny popis umiejętności uczniów 
lokalnej szkoły narciarskiej, zatytułowany 
„skiVolution”. Pokaz obejmował między in-
nymi prezentację technik jazdy na nartach 
drewnianych oraz zapierające dech w pier-
siach skoki narciarzy przez płonące obręcze. 
Wszystkiemu towarzyszyły radosne dźwię-
ki lokalnej muzyki i pokazy fajerwerków. 

Poranek przywitał Corinne i Jess 
przepięknym słońcem. Trudno się zatem 
dziwić, że dobrych kilka godzin spędzi-
ły one na stoku. Również kolejny dzień 

upłynął pod znakiem białego szaleństwa 
– tym razem dziewczyny wybrały się na 
szczyt góry Wurmkogel (3082 m n.p.m.). 
Znajduje się tam szczególne miejsce 
o nazwie Top Mountain Star. Jest to 
bardzo oryginalna restauracja z tarasem 
widokowym, na który wyjść po prostu 
trzeba! Można z niego podziwiać zarówno 
szczyty północnego, jak i południowego 
Tyrolu. Z uwagi zaś na położenie w bliskiej 
odległości od granicy z Włochami przy 
pięknej pogodzie można ponoć dostrzec 
stamtąd nawet… Wenecję. Corinne i Jess 
nie mogły oderwać wzorku od majesta-
tycznych białych szczytów. Całodniowa 
dawka wrażeń na stoku, wypieki na 
twarzach i pierwsze od początku Subaru 
Winter Adventure intensywne nocne 
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opady śniegu sprawiły, że następnego dnia 
Kanadyjki zafundowały sobie powtórkę 
z rozrywki. Radości na białym puchu nie 
było końca! Na wyjątkowe słowa uznania 
zasłużył tego dnia samochód, który z za-
śnieżonymi drogami wiodącymi w stronę 
wyciągów poradził sobie wyśmienicie. 
Dzięki napędowi na cztery koła dobrze 
trzymał się on śliskiej nawierzchni. No 
i te podgrzewane fotele! Corinne i Jess 
doceniły zalety tego niezwykle komfor-
towego rozwiązania już po pierwszym 

powrocie ze stoku. Dla przemarzniętych 
miłośniczek szusowania był to luksus, 
którego nie mogły się nachwalić.

W sobotę 9 stycznia, po czterech 
dniach pobytu w gościnnej Austrii, Subaru 
XV skierowane zostało do Włoch. Ekipa 
Offtrax udała się do Corvary, położonej 
około 40 km na wschód od Bolzano. Jest 
ona jedną z pięciu malutkich górskich 
miejscowości tworzących przepiękny 
resort narciarski Alta Badia w połu-
dniowej części doliny Val Badia, u stóp 

Dolomitów Tyrolu Południowego. Rejon 
słynie z 51 wyciągów i rewelacyjnych tras 
zjazdowych o łącznej długości 130 km. 
Jest jednocześnie jednym z 12 ośrodków 
tworzących największy na świecie kom-
pleks narciarski Dolomiti Superski, który 
łącznie oferuje narciarzom 450 wyciągów 
i aż 1200 km tras. Alta Badia leży dokładne 
w jego sercu i jest prawdziwym rajem dla 
miłośników nart. Pierwszy poranek we 
Włoszech ucieszył Corinne i Jess świeżą 
porcją białego puchu. Były to wymarzone 
warunki na szusowanie stokiem najwyż-
szego szczytu Dolomitów – Marmolady 
(3343 m n.p.m.). W tym celu dziewczyny 
udały się do malutkiej miejscowości Malga 
Ciapela, skąd koleją linową wjechały na 
jeden z wierzchołków masywu – Punta 
di Rocca. Wszystko po to, by zjechać 
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jedną z najpiękniejszych tras narciarskich 
w Alpach – La Bellunese o długości 12 km 
i różnicy poziomów przekraczającej 
1800 m. Punkt startowy znajduje się na 
wysokości 3265 m n.p.m. i to z tego miejsca 
Kanadyjki rozpoczęły swoje wielkie 
włoskie szusowanie. Zabawa była przednia 
i ekipa Offt  rax postanowiła powtórzyć ją 
również nazajutrz. Obfi te opady śniegu 
kolejnej nocy i coraz piękniejsza zima 
w kolejnych dniach zachęcały do spróbo-
wania również innych sportowych atrakcji, 
jakie miała do zaoferowania włoska dolina. 
W efekcie Corinne i Jess zostały w Alta 
Badii do 16 stycznia. Kolejne cztery dni 
spędziły bardzo aktywnie, uwieczniając 
swoje wyczyny na fi lmach i fotografi ach. 
Najpierw wjechały niezawodnym Subaru 
na przełęcz Gardena. Droga, którą się 

poruszały, łączy Corvarę z miejscowo-
ścią Sëlva w dolinie Val Gardena, a jej 
najwyższy punkt znajduje się na wysokości 
2136 m n.p.m. Jak nietrudno się domyślić, 
widoki były nieziemskie! Ten etap włoskiej 
przygody był jednocześnie świetnym 
sprawdzianem możliwości samochodu. 
Test wypadł celująco – dzięki wspomnia-
nemu napędowi na cztery koła i zimowym 
oponom fi rmy Yokohama Puff etta ze śliską 
nawierzchnią, zaspami i zakrętami pora-
dziła sobie bez najmniejszych problemów. 

Kolejną atrakcją, powodującą wyrzut 
sporej dawki adrenaliny, był lot na para-
lotni. W celu spełnienia swojego marzenia 
o lataniu dziewczyny wybrały się na górę 
Piz Boè (3152 m n.p.m.), będącą najwyższym 
szczytem masywu Sella. Tym razem pogoda 
dopisała i w końcu można było sfrunąć… 
Dolomity z zupełnie innej perspektywy 
prezentowały się przepięknie. Przygoda 
z paralotnią zakończona bezpiecznym 
lądowaniem nie była jednak jedynym 
ekstremalnym wyczynem Kanadyjek. 
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Dziewczyny nie mogły odpuścić sobie 
również kuszącej wspinaczki lodowej. 
W tym celu w przeddzień wyjazdu z Włoch 
udały się do rezerwatu przyrody Fanes-Sen-
nes-Prags. Wyposażone w czekany i raki 
dzielnie pokonywały tam kolejne trudne, 
niemalże pionowe odcinki skał pokrytych 
grubą warstwą lodu, testując z uporem siłę 
i wytrzymałość swoich mięśni. Skalę trud-
ności zadania podwyższała tego dnia 
bardzo niska temperatura powietrza, przy 
której lód zdawał się być wyjątkowo twardy. 
Po tak intensywnie spędzonych kilku 
godzinach dziewczyny zgodnie przyznały, 
że najtrudniejszym, budzącym lęk etapem 
ekstremalnej zabawy było pokonywanie 
ścian w dół. Na szczęście wysportowane 
podróżniczki i temu wyzwaniu dały radę.

Alta Badia na pewno na długo pozo-
stanie w pamięci Corinne i Jess. W sobotę 
16 stycznia z przykrością opuszczały one to 
urocze miejsce. Z Corvary ruszyły na zachód 

do szwajcarskiej wioski Grindelwald, poło-
żonej na wysokości 1034 m n.p.m. w górskiej 
części Oberlandu Berneńskiego. Dobre 
500 km trasy XV pokonał w okamgnieniu 
i już po kilku godzinach ekipa Offtrax 
znalazła się w kolejnym narciarskim raju. 
Kanadyjki planowały spędzić tutaj blisko 
tydzień, a w tym postanowieniu utwierdził je 
na dobre szwajcarski śnieg, którego dookoła 
leżało całe mnóstwo. Grindelwald jest znaną 
bazą turystyczną, z której wyruszyć można 
między innymi na lodowiec Eiger. Z uwagi 
na wymarzone warunki do jazdy na nartach 
Corinne i Jess w kolejnych dniach dosłownie 
się w niej zatraciły. Większość czasu spędziły 
na stoku najniższego ze szczytów góry 
Schwarzhorn, zwanego First (2168 m n.p.m.), 
na który z Grindelwald można było w łatwy 
sposób dostać się kolejką linową. Alpy Ber-
neńskie, w których jest on położony, były 
w tych dniach przepiękną białą krainą, 
a śniegu wciąż przybywało i przybywało… 

również na masce XV, który z dnia na dzień 
coraz bardziej wtapiał się w biały krajobraz. 
Pobyt Kanadyjek w ośrodku narciarskim 
Jungfrau Ski Region zbiegł się z terminem 
zawodów mężczyzn w ramach Pucharu 
Świata w narciarstwie alpejskim rozgry-
wanych w miejscowości Wengen na trasie 
Lauberhorn. Skorzystały one zatem z okazji 
kibicowania najlepszym narciarzom świata 
na jednej z najtrudniejszych technicznie, 
a przy tym najdłuższej w całym kalendarzu 
FIS tras zjazdowych. Liczy ona aż 4455 m, 
a różnica poziomów między jej począt-
kiem a końcem wynosi 1025 m. Najlepsi 
z najlepszych pokonują ją w około dwie i pół 
minuty, rozwijając ogromne prędkości do-
chodzące momentami do 160 km/h. Historia 
zawodów sięga 1930 roku, a Corinne i Jess 
mogły emocjonować się już 86. ich edycją. 

Co jeszcze porabiał Offtrax w Szwajca-
rii? W ramach przerwy od własnych i cu-
dzych szaleństw narciarskich podróżniczki 
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postanowiły zapoznać się z pewnym lokal-
nym wynalazkiem. We wtorek 19 stycz-
nia wzięły udział w wyścigach na 
tzw. velogemel, czyli wyjątkowym 
wehikule, na którym pojeździć można tylko 
i wyłącznie w wiosce Grindelwald. Jest to 
jednośladowy pojazd stanowiący sprytne 
połączenie roweru (franc. „vélo”) z sankami 
zwanymi w miejscowym dialekcie „Gemel”, 
którego historia ma już ponad 100 lat. Jak to 
z reguły bywa – potrzeba matką wyna-
lazku. Tak było i w tym przypadku, kiedy 
to niepełnosprawny miejscowy stolarz, 
Christian Bühlmann, szukał rozwiązania 
mającego pomóc mu w poruszaniu się po 

okolicy zimową porą. Latem z powodze-
niem korzystał on z roweru, co jednak nie 
zdawało egzaminu, gdy drogi pokrywała 
gruba warstwa śniegu. W 1911 roku wpadł 
on na genialny pomysł zastąpienia rowero-
wych kół specjalnymi płozami i w drewnie 
wykonał pojazd, na którym z powodzeniem 
mógł poruszać się z góry na dół, jak również 
po płaskich odcinkach tras. Było to sporym 
udogodnieniem. Regionalny wynalazek 
szybko stał się ważnym środkiem transpor-
tu również dla innych mieszkańców wioski, 
a obecnie stanowi interesującą atrakcję 
dla turystów przybywających tu z całego 
świata. Co więcej, od 1996 roku każdej zimy 
organizowane są w Grindelwald Mistrzo-
stwa Świata w Zjeździe na Velogemelu. 
W tym roku zawody zaplanowano na 
7 lutego, Corinne i Jess mogły zatem 
poczuć namiastkę emocji, które już za 
kilka dni miały towarzyszyć prawdziwym 
mistrzom w jeździe na rowero-saniach. 

Przed samym wyjazdem z uroczej 
Szwajcarii Kanadyjki raz jeszcze postano-
wiły wybrać się wysoko w góry ze swoimi 
nartami. Najpierw za sterami XV pokonały 
kolejną śliską górską trasę, a gdy dalsza 
podróż samochodem była już niemożliwa, 
zdały się na wyciągi. Tego dnia udało się 
im dotrzeć w rejon przełęczy Jungfraujoch 
(3466 m n.p.m.) między szczytami Mönch 
i Jungfrau. Zapierające dech w piersiach wi-
doki, krystalicznie czyste powietrze, ostat-
nie szusy i… trzeba było postawić kropkę 
nad szwajcarską częścią alpejskiej podróży.

W piątek 22 stycznia Subaru XV 
mknęło już przez Francję. Ostatnie dwa 

dni w Europie upłynęły błyskawicznie. 
Wraz z wjazdem do Brukseli i zameldowa-
niem się w salonie Subaru wielka zimowa 
wyprawa Corinne i Jess dobiegła końca. 
Niezawodna Puffetta, chcąc nie chcąc, 
pozostać musiała na Starym Kontynencie, 
a podróżniczki za ocean zabrać mogły ze 
sobą jedynie ogromny bagaż alpejskich 
wspomnień. Teraz czekała je już tylko prze-
siadka w Amsterdamie, lot przez Atlantyk, 
lądowanie w Toronto i powrót do pracy… 
na szczęście krótki! Dziewczyny na dobre 
nie otrzepały się jeszcze ze śniegu, a pod 
stopami czuły już bowiem rozgrzany pia-
sek Sahary. I kto by za nimi nadążył!?



11. Rajd Zimowy zainaugurował sezon Toruńskiej Ligi Rajdowej modeli RC. Pierwszy start 
dla zespołu Subaru Poland RC Team był niezwykle szczęśliwy, choć zaczęło się pechowo 
– od urwania koła na drugim oesie.
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Zimowy przy blasku
słońca i pucharu



Nowy rajdowy sezon w małej skali 
to dla zespołu Subaru Poland RC 
Team kontynuacja walki o naj-

wyższe trofea w królewskiej klasie WRC. 
Pod maskę Subaru Imprezy trafił jeszcze 
mocniejszy silnik elektryczny 4,5T, a elek-
tryczna rajdówka na dzień przed startem 
przyozdobiona została nowymi barwami. 
Duet okazał się szczęśliwy. – Już dziś 
(28.01.2016 – przyp. red.) wiadomo, że do 
zespołu Subaru Poland Rally Team powró-
cił Wojtek Chuchała. W czwartek, na 3 dni 
przed naszym startem, pojawiły się nowe 
barwy ich rajdówki, stąd mieliśmy zale-
dwie dzień, by narysować i przenieść ich 
malowanie na naszą małą replikę w skali 
1:10. Wszystko się udało, więc z nowymi 
planami i naładowani pozytywną mocą 
stanęliśmy w niedzielę do walki w 11. Raj-
dzie Zimowym – mówi Michał Jasiński, 
kierowca Subaru Poland RC Team.

Sam model nie przeszedł w okresie 
zimowym poważniejszych modyfikacji. 
Wymieniono jednostkę napędową, reszta 
podzespołów została tylko sprawdzona, 
a ewentualne luzy zlikwidowane. Po testach 
mechanicy usunęli jeszcze oba stabilizatory, 
które jednak powodowały zbyt częstą utratę 
przyczepności na szybkich zakrętach. Do-
datkowo tylny dyferencjał otrzymał rzadszy 
olej, by model nie był tak podatny na... drift. 

Pierwsze testy, głównie opon i różnych 
nastawień zawieszenia, pokazały, że elek-
tryczne „Plejady” są już gotowe do walki.

Początek 11. Rajdu Zimowego to 
piękna jazda aktualnego mistrza Toru-
nia – Bartka Blachowskiego. Michał Ja-
siński wykręcił dopiero piąty czas, 
a auto szybko trafiło do serwisu.

– Dzisiejsze warunki, czyli szybkie 
proste i mała liczba ciasnych nawro-
tów, nie sprzyjają jeździe na wysokim 
i miękkim zawieszeniu. Musieliśmy 
szybko obniżyć nasze Subaru i zmniejszyć 
skłonność do przechyłów. Teraz przyci-
śniemy – komentuje zawodnik SPRCT.

Drugi oes, po bardzo dobrym początku, 
w połowie odcinka postawił kierowcę szaro-
-pomarańczowej Imprezy WRC przed ryzy-
kowną decyzją – na szybkim łuku odpadło 
przednie lewe koło. Czy brać Super Rally, 
czy dojechać do mety na trzech kołach?

– Kto nie ryzykuje, ten szampana nie 
pije. Zmiany w regulaminie, czyli nałożenie 
na zawodnika w systemie Super Rally kary 
w postaci 200% najlepszego czasu w klasie, 
z pewnością pogrzebałyby nasze szanse na 
walkę i odrobienie tak sporej straty. Zaryzy-
kowałem i pojechałem na 3 kołach. Myślę, 
że po raz kolejny pomogły mi rady instruk-
torów ze Szkoły Jazdy Subaru. Mocno spięty 
przedni dyferencjał dawał radę przenieść 

moment obrotowy na to jedyne koło, dzięki 
czemu na mecie straciliśmy zaledwie kilka-
naście sekund – dodaje Michał Jasiński.

Szybka naprawa rajdówki i po chwili 
auto było gotowe do jazdy. Kolejne oesy 
to kontynuacja dobrego stylu i czystej 
jazdy. Kierowca Subaru Poland RC Team 
unikał zbędnego ryzyka i choć znany 
jest z widowiskowej jazdy, tym razem 
postanowił sprawdzić się z czołowymi 
kierowcami, szukając optymalnej trasy 
przejazdu. Uzyskiwane czasy wciąż pla-
sowały reprezentanta SPRCT w pierw-
szej szóstce klasyfikacji generalnej.

– Z uwagi na wysoką frekwencję organi-
zatorzy zmuszeni byli do odwołania dwóch 
oesów. Z Piotrem Żelisławskim wymieniali-
śmy się pozycjami z oesu na oes. Dwa ostat-
nie odcinki były więc jedyną okazją, 
by wygrać tę rywalizację. I udało się, choć 
było ciężko i nerwowo do ostatniego metra. 
Na Power Stage wykręciliśmy też drugi czas 
w generalce, zgarniając dodatkowe 2 punkty. 
To był naprawdę udany rajd. Jesteśmy 
bardzo szczęśliwi i... zmęczeni. Jeszcze 
nigdy tyle nie biegałem za swoją rajdówką 
– z uśmiechem kończy Michał Jasiński.

Ostatecznie kierowca Subaru 
Poland RC Team zajął 1. miejsce 
w klasie WRC, 4. w klasyfikacji gene-
ralnej i był 2. na Power Stage.  
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Po sukcesie w Rajdzie Zimowym na toruńskiej Motoarenie zespół Subaru Poland RC Team 
tydzień później wystartował w równie zimowym rajdzie Rajdowej Ligi Mazowsza. 
Stolica nie była już jednak tak łaskawa.

Zimowe rajdy rozpoczynają zma-
gania kierowców elektrycznych 
rajdówek na polskich oesach. 

Na przełomie lutego i marca budzi się 
ze snu Rajdowa Liga Mazowsza, Dol-
nośląska Liga Rajdowa oraz najstarsza 
organizacja zawodów dla samochodo-
wych modeli RC w kraju – Toruńska 
Liga Rajdowa. Warto przypomnieć, że to 
właśnie w piernikowym grodzie powstał 
pomysł na przeniesienie świata moto-
sportu do skali 1:10 i stworzenie imprez 

wzorowanych na rajdach i rallycrossie. 
Nowy sezon 2016 zespół Subaru Poland 
RC Team rozpoczął od startu w zimo-
wym klasyku na Motoarenie. Podium 
w klasie WRC zachęciło toruńsko-kra-
kowski team do wyjazdu do stolicy. Roz-
grywany na dobrze im znanym terenie 
warszawskiego gimnazjum, był dosko-
nałym miejscem do kolejnych testów.

– Silna obsada warszawskiego 
czempionatu to okazja do porównania 
się z najlepszymi kierowcami. W tym 

roku wystartowaliśmy w najmocniejszej 
klasie WRC, tuż obok takich mistrzów 
jak Igor Stasz, Michał Wieczorkowski 
czy Jakub Chomicki. Wygrać na ich 
terenie jest wciąż naszym marzeniem. 
Na razie jednak gościnne występy w stolicy 
traktujemy jako testy i zbieranie do-
świadczenia – mówi Michał Jasiński, 
kierowca Subaru Poland RC Team.

Elektryczne Subaru Impreza WRC 
przyjechało do Warszawy w nowym 
oklejeniu, wzorowanym oczywiście 
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Stolica śniegiem nie poprószyła
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na tegorocznym malowaniu rajdówki 
zespołu Subaru Poland Rally Team. 
Całość prezentowała się niemal jak 
oryginał i tylko wystające spod karo-
serii słupki zdradzały, że to model RC. 
Na wyjątkowych obręczach pojawiły 
się nowe opony marki MST, których 
bieżnik przypomina ten stosowany przez 
fabryczne zespoły WRC na szutrowych 
rajdach. Czy równie dobrze sprawdzą 
się na betonowych kostkach, miejscami 
pokrytych mchem, i asfaltowym boisku?

– Zmienna nawierzchnia nie ułatwia 
wyboru opon. Nowe „szutrówki”, któ-
re w małych modelach mogą mieć inne 
zastosowanie, zapewniały na schłodzonym 
betonie dobrą przyczepność. Organizatorzy 
zadbali jednak o niezwykle trudną, technicz-
ną trasę, gdzie liczba zakrętów mogła sięgać 
nawet przysłowiowego „tysiąca”. Pierwszy 
oes pokazał, że nowe opony na takiej trasie 

nie radzą sobie z trakcją i auto wciąż niebez-
piecznie i nieprzewidywalnie uciekało tyłem 
– komentuje kierowca SPRCT. – Na śli-
skich partiach, czyli tam gdzie pomiędzy 
betonowymi kostkami wyrastał mech, 
popełnialiśmy za dużo błędów. Za często wy-
padaliśmy z trasy – mówi Michał Jasiński.

Na pierwszym serwisie zespół 
szybko wymienił koła na miękkie 
opony Pirelli i powrócił do rywalizacji. 
Szósty czas na trzeciej próbie pozwo-
lił awansować w „generalce” o cztery 
pozycje. Kolejny, bardzo długi odcinek 
to kontynuacja dobrej i czystej jazdy 
oraz skok w tabeli o jedno oczko wyżej.

– Rytm jazdy był różny – raz nasta-
wiałem się na szybki atak, raz chciałem 
jechać płynnie i nie podejmować zbędnego 
ryzyka. Testowaliśmy też różne nastawy 
zawieszenia, bo auto albo miało tendencję 
do dachowania, podnoszenia 

tylnego koła na zakrętach, albo mocno 
uciekało przodem. Dopiero na ósmym 
odcinku czułem, że wszystko gra, jak po-
winno. Piąty czas w „generalce” był na to 
dowodem. Niestety, to był ostatni mój po-
wód do radości – dodaje Michał Jasiński.

Ostatni odcinek specjalny, najdłuż-
szy tego dnia, rozpoczął się dobrym 
tempem dla Subaru Poland RC Team. 
Po pokonaniu sekcji asfaltowej raj-
dówka straciła moc i po kilku me-
trach zatrzymała się na trasie rajdu.

– Przez te wszystkie testy zawieszenia 
zapomnieliśmy o rzeczy najważniej-
szej – wymianie baterii. Długie trasy 
wyczerpały energię w naszym Subaru, 
której zabrakło do ukończenia ostat-
nie próby. Spadliśmy w tabeli aż o pięć 
miejsc. Szkoda, choć nie zaliczamy tego 
dnia do straconych – kończy z uśmie-

chem Michał Jasiński.  



PRZEPISOWO tekst: MAREK DWORAK

Zatem do rzeczy i po kolei. Zacyto-
wana poniżej defi nicja z ustawy 
pozwala zrozumieć, kiedy mamy 

do czynienia ze zmianą pasa ruchu.
USTAWA PRAWO O RUCHU DROGOWYM 

Art. 2. pkt. 7) pas ruchu – każdy z podłuż-
nych pasów jezdni wystarczający do 
ruchu jednego rzędu pojazdów wie-
lośladowych, oznaczony lub nieozna-
czony znakami drogowymi (…).
To punkt wyjścia dla właściwego 

pojmowania tematu – a kwestia utrzy-
mywania się na zajmowanym pasie ruchu 
i świadomości znaczenia wykonywania 
manewru jego zmiany są szalenie ważne 
dla poprawnej i bezpiecznej jazdy! 

Najpierw należy sobie uświadomić, 
że kierując samochodem, autobusem, 
względnie innym pojazdem wielośla-
dowym, zawsze poruszamy się którymś 
z pasów ruchu, zajmując praktycznie 
całą jego powierzchnię. Jeśli pasy są 

wyznaczone, stan ten wyraźnie widać. 
Problematyczną dla pewnej części środo-
wiska kierowców jest sytuacja, w której 
nie ma na jezdni linii oddzielających pasy 
ruchu. W tym punkcie właśnie kapital-
ne znaczenie ma zrozumienie defi nicji. 
Jeśli nie pomalowano oznakowania na 
jezdni, to pas ruchu określa szerokość 
rzędu pojazdów wielośladowych.

Wynika z tego, że jeżeli zmieniamy 
swoje położenie na jezdni o szerokość 
pojazdu wielośladowego, to zmieniamy pas 
ruchu (podobnie jakbyśmy przejeżdżali 
przez linię przerywaną oddzielającą pasy 
ruchu). W obydwu tych przypadkach 
wykonujemy manewr zmiany pasa ruchu, 
wobec czego zobowiązani jesteśmy do:
>  zasygnalizowania kierunkowska-

zem zawczasu i wyraźnie zamiaru 
wykonania tej zmiany (  NR 64);

>  upewnienia się o możliwości prze-
prowadzenia tej zmiany tak, aby 

nie wymusić pierwszeństwa na 
pojeździe poruszającym się pa-
sem, na który chcemy wjechać.
Wróćmy do układu drogowego bez 

oznakowania poziomego. Przyjmijmy, 
że chcemy ominąć niewielką nierówność 
czy też kałużę przy krawędzi jezdni, 
co wymagało będzie niewielkiego oddale-
nia się od tej krawędzi. Jeżeli ta odległość 
będzie mniejsza niż szerokość pojazdu 
wielośladowego, to nie będziemy mieli do 
czynienia z manewrem zmiany pasa ruchu.

Przyjmijmy teraz, że chcemy ominąć 
stojący przy krawężniku na jezdni samo-
chód (nawet najmniejszych rozmiarów). 
Wówczas najpierw musimy przepro-
wadzić manewr zmiany pasa ruchu.

W tym zawiera się sedno rozstrzy-
gnięcia problemu ze zmianą pasa ruchu 
przy braku wyznaczonych pasów.

Wyobraźmy sobie jeszcze jedną możliwą 
sytuację. Jezdnia zmienia swój przebieg 

Wszystko, co należy wiedzieć 
o zmianie pasa ruchu
Jakość przeprowadzania zmiany pasa ruchu obok jakości posługiwania się 
kierunkowskazami są najistotniejszymi wskaźnikami charakteryzującymi kierowcę; 
są kryteriami, na podstawie których odróżnia się kierowcę dobrego od słabego.
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1) Trzy samochody są w stanie jechać równocześnie obok siebie – to oznacza, że mamy do czynienia z jezdnią o trzech pasach ruchu (mimo braku oznakowania).
2) Przy omijaniu niewielkiej przeszkody nie „przejeżdżamy” domniemanej linii rozgraniczającej pasy ruchu.
3) Zanim ominiemy pojazd wielośladowy stojący na jezdni, wykonujemy manewr zmiany pasa ruchu – również wtedy, gdy nie ma oznaczeń pasów ruchu na jezdni.

rys. 1. rys. 2. rys. 3.
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w taki sposób, że na pewnym odcinku lub 
na stałe zwęża się prawostronnie. Niektó-
rym kierowcom wydaje się, że w takim 
przypadku, pozostając przy prawej kra-
wędzi, jadą dalej nie zważając na to, że ich 
niewyznaczony pas ruchu kończy się lub za-
nika. Uważają, że dla kontynuowania jazdy 
nie trzeba zmieniać pasa ruchu, względnie, 
że jeśli byłaby to zmiana, to i tak mają pierw-
szeństwo, bowiem są z prawej strony pojaz-
du, który jedzie obok. Nic bardziej mylnego. 
W tym miejscu zacytujmy przepis dotyczą-
cy pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu.

USTAWA PRAWO O RUCHU DROGOWYM 

Art. 22. ust. 4. Kierujący pojazdem, 
zmieniając zajmowany pas ruchu, 
jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa 
pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, 
na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi 
wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

Jeśli kierujący pojazdem zmienia 
pas ruchu, to zawsze musi liczyć się 
z koniecznością ustąpienia pierwszeń-
stwa pojazdowi, który już porusza się 
pasem, na który kierujący chce wjechać. 
Powtarzam: zawsze, nawet wtedy, gdy 
wjeżdża z prawego pasa na lewy. Dodać 
należy, iż dawniej posługiwano się w takim 
przypadku pojęciem zajeżdżania drogi. 
Obecnie stosujemy defi nicję ustąpienia 
pierwszeństwa – co dla zmiany pasa 
ruchu oznacza powstrzymanie się od 
wykonania manewru, jeżeli jego przepro-
wadzenie zmusiłoby innych kierujących 
do konieczności salwowania się „uciecz-
ką” na inny pas ruchu, zmiany kierunku 
jazdy lub dokonania istotnej zmiany 
prędkości. Tłumacząc pojęcie zmuszenia 
do „istotnej zmiany prędkości”, należy 
wskazać, że nie będzie nią spowodowanie 

u innych kierujących konieczności 
zdjęcia nogi z pedału przyspieszenia, 
ale wywołanie hamowania – już tak. 

Wracając do kwestii pierwszeń-
stwa w sytuacji kończenia się pasa 
przy prawym krawężniku.

W takim przypadku kierujący musi 
zmienić zajmowany prawy pas ruchu. 
To właśnie ten pas nie ma kontynuacji. 
Oczywiście zmiana pasa – jak każda – 
musi być przeprowadzona z odpowiednio 
zastosowaną sygnalizacją kierunkow-
skazem (  NR 64) i sprawdzeniem 
możliwości jej wykonania, pod kątem 
zrealizowania ustępowania pierwszeństwa.

Przy wykonywaniu manewru 
zmiany pasa ruchu reguła pierwszeń-
stwa z prawej strony odnosi się jedynie 
do sytuacji, w której równocześnie 
dwa pojazdy przystępują do zmiany 

2
1
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4) Z dwóch (nieoznaczonych) pasów do jazdy prosto kończy się pas prawy. Pierwszeństwo ma pojazd jadący lewym pasem. 
5) Przykład prawidłowego wykonania manewru zmiany pasa ruchu. Po pierwsze, ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi, który już porusza się swoim pasem.
 Dopiero po tym następuje zmiana (nieoznakowanego) pasa ruchu z prawego na lewy.
6)  Z dwóch (nieoznaczonych) pasów do jazdy prosto kończy się pas lewy. Pierwszeństwo ma pojazd z prawego pasa, który porusza się „swoim” pasem.

rys. 4. rys. 5. rys. 6.
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zajmowanego pasa. Czyli z dwóch skraj-
nych pasów w tej samej chwili przymie-
rzają się do zmiany pasa na środkowy. 
Wówczas pierwszeństwo przysługuje 
wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

Spotkałem się z interpretacją, według 
której pojazd jadący prawym pasem od-
dzielonym linią P-1 o podwójnej szerokości 
(tzw. pas wprowadzający lub zanikający) 
pierwszeństwa – na zasadzie omówio-
nej powyżej – nie posiada. Pogląd taki, 
oparty na tezie, że pojazd z prawej strony 
znajduje się na niejako tymczasowym 
pasie ruchu – jest błędny. Również i w tym 
przypadku pierwszeństwo przysługuje po-
jazdowi poruszającemu się pasem prawym. 

Na koniec zajmijmy się problemem 
różnicy pomiędzy zmianą pasa ruchu a za-
jęciem pasa ruchu. Można by stwierdzić, 
że nie jest on odpowiednio doregulowany 
w polskich przepisach – analogicznie 
jak temat skrzyżowań o ruchu okręż-
nym, lecz w tym przypadku interpre-
tacja jest jedna i niepodważalna. 

Pisząc o niedoregulowaniu, miałem 
na myśli konieczność zastosowania 
wykładni językowej i porównaw-
czej, a nawet historycznej. Zapisanie 
dodatkowego zdania lub nawet całego 
ustępu w Art. 22. Ustawy Prawo o ru-
chu drogowym uprościłoby sprawę, 
zapobiegając konieczności sięgania 
do sekwencji wykładni. Skoro tak się 
nie stało, należy przeprowadzić wywód, 
zresztą zgoła nieskomplikowany. 

Przepisy obowiązujące wcześniej 
obligowały kierującego, wykonującego 
manewr zmiany kierunku jazdy, do za-
kończenia skrętu na pasie ruchu, z któ-
rego skręcanie było rozpoczęte. Jeżeli 
skręcał w prawo, to musiał zakończyć 
manewr na prawym pasie, jeżeli skręcał 
w lewo – na pasie lewym jezdni, na 
którą wjeżdżał. Aktualne przepisy nie 
ustanowiły takiego obowiązku. Skrę-
cający w prawo albo skręcający w lewo 
mogą ukończyć manewr na dowolnym 
pasie jezdni, na którą wjeżdżają (jeśli 
jest to jezdnia dwukierunkowa, wtedy 
oczywiście tylko na jej prawej połowie). 

Wszystkie tory jazdy wskazane 
na rysunkach są prawidłowe. Żaden 

z tak wykonanych skrętów nie po-
ciąga za sobą zmiany pasa ruchu. 
W przypadku zmiany kierunku jazdy 
przepisy sankcjonują zajęcie pasa. 
Ale tylko w przypadku skręcania na 
skrzyżowaniach względnie innych 
przecięciach kierunków jazdy i pod 
jednym warunkiem. Jest nim wystę-
powanie tylko jednego pasa ruchu 
(oznaczonego lub nieoznaczonego), 
z którego dopuszczalne jest skręcanie.

No właśnie, jeżeli więcej niż jeden 
pas przeznaczony jest do skrętu, nie 
możemy już mówić o zajęciu pasa po 
jego wykonaniu. W takim przypadku 
ustawienie na danym pasie przed roz-
poczęciem manewru zmiany kierunku 
jazdy determinuje miejsce zakończenia 
skręcania. Można powiedzieć, że jeste-
śmy zobligowani do obrania jedynego 
możliwego toru jazdy, a chęć zmiany 
tego stanu rzeczy będzie możliwa jedy-
nie poprzez przeprowadzenie manewru 
zmiany pasa ruchu. Z sytuacją taką 
mamy do czynienia wówczas, gdy:

 >  przy niewyznaczonych lub wyzna-
czonych pasach ruchu możliwa jest 
jazda tylko w jednym kierunku 
z uwagi na występowanie znaków 
C-2, C-4, względnie w związku 
z poruszaniem się jednokierun-
kową nawrotką lub łącznicą;

 >  przy wyznaczonych pasach 
ruchu zastosowano strzałki 
kierunkowe do skrętu na wię-
cej niż jednym pasie ruchu.

Oba pojazdy zamierzają równocześnie zmienić pas na środkowy – pierwszeństwo przysługuje niebieskiemu 
pojazdowi. Niezależnie od tego, czy będą to „normalne” pasy czy też prawy pas będzie pasem wprowadzającym, 
zawsze w takiej sytuacji pierwszeństwo ma pojazd z prawego pasa. 

Zajmowanie pasa ruchu – wszystkie pokazane warianty (tory jazdy) są prawidłowe. 
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W sytuacji, w której do skrętu przezna-
czone są dwa pasy ruchu, a za skrzyżowa-
niem dostępne są trzy pasy, organizator ru-
chu winien poprowadzić linię prowadzącą, 
której zadaniem jest wskazanie właściwego 
toru jazdy. Jeśli brakuje takiej linii (niestety 
takie przypadki mają miejsce – obciążają 
one zarządzającego ruchem na danej dro-
dze), kończymy manewr skrętu odpowied-
nio na pasach zewnętrznych, a środkowy 
musi pozostać niewykorzystany na mo-
ment zakończenia skręcania. Później oczy-
wiście wykorzystamy go do dalszej jazdy, 
ale już na zasadzie zmiany pasa ruchu.

Wspomniałem już, że zajęcie pasa 
ruchu możliwe jest tylko w sytuacji, 
w której skręcamy, a do rozpoczęcia 

skrętu właściwy jest jeden tylko pas ruchu. 
W każdym innym przypadku musimy 
pamiętać o manewrze zmiany pasa ruchu. 
Jeżeli jedziemy na wprost, a za skrzyżowa-
niem (przecięciem się kierunków ruchu) 
powiększa się ilość dostępnych pasów, 
to albo wjeżdżamy na kontynuację pasa, 
albo – ze wszystkimi regułami zmiany 
pasa ruchu – wjeżdżamy na inny pas. Jeśli 
organizator ruchu zastosował oznako-
wanie poziome, to oczywiście, stosując 
się do linii, którymi prowadzone są pasy 
ruchu na skos, w przypadku dostosowu-
jącego skręcenia kierownicą pasa ruchu 
nie zmieniamy, natomiast chcąc nie 
wykonać ruchu kierownicą, uprzednio 
sygnalizujemy zmianę pasa ruchu. 

Jeśli do skrętu (dla każdego kierunku) organizator przewidział taką samą liczbę pasów do skrętu jak i po skręcie, 
to kierowca po wykonaniu manewru skrętu jest zobligowany do zajęcia odpowiednio tego samego pasa ruchu, 
z którego rozpoczynał manewr skrętu (np. skręcając z lewego pasa musi po skręcie zająć lewy pas). 

Konieczna zmiana pasa ruchu. Dalsza jazda bez zmiany pasa ruchu.
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