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Sezon ogórkowy, czyli potwór z Loch Ness

B

ardziej „dojrzali” spośród nas pamiętają ten klasyczny temat letnich wydań
popularnych gazet i tygodników. Był to jeden z niewielu tematów publicystycznych,
w którym komentarze po obydwu stronach
żelaznej kurtyny miały zasadniczo ten sam
charakter. Całe strony zajmowały dywagacje,
czy umieszczone na łamach kiepskiej jakości
zdjęcia są prawdziwe, czy też ktoś je sprytnie
manipulował…
Dziś, w dobie Internetu, Photoshopa i Avatara Nessie nie ma już żadnych szans. W epoce
żądnych sensacji tabloidów zwykły potwór
już nie wystarcza – potrzebne są silniejsze
wrażenia. Stąd powstał „zawód” celebryty.
Celebryta zasadniczo nie musi nic robić –
musi po prostu być… i dać się fotografować.
Czasem trochę sprowokować, czasem coś
pokazać, np. część czy też całość biustu (zasadniczo dotyczy celebrytów płci żeńskiej,
choć w dzisiejszych czasach…), a czasem
nawet coś powiedzieć. Czasem też celebryta
nagle przestaje być celebrytą… bo tak. Bo
paparazzi znaleźli innego celebrytę, czy też
kto wie właściwie dlaczego.
Być może jest to niesprawiedliwe dla tej
kategorii zawodowej. Przecież niektórzy
celebryci naprawdę coś potrafią. Wydaje się
jednak, że tak naprawdę nie ma to specjalnego znaczenia.

Jak by nie było. O celebrytach się czyta
(czasem z przymusu, gdy zabijając nudę
w poczekalni do dentysty jedyną dostępną
lekturą są pisma o… no właśnie), o nich
się mówi – temat prawie tak ważki, jak
ubiegłoroczna pogoda – ich się zaprasza
z „bardzo ważnych” okazji. Idealni właśnie
na klasyczny sezon ogórkowy i pustkę na
łamach gazet oraz portali internetowych.
W tym jednak roku w Polsce mieli pecha –
nie stali się hitem sezonu.
Wbrew wszelkim możliwym do przewidzenia scenariuszom miejsce niegdysiejszego potwora i późniejszych celebrytów
zajął… tak, właściwie się Państwo domyślacie – krzyż.
Symbol wiary, tolerancji, miłości bliźniego, zjednoczenia. Ustawiony spontanicznie
przez harcerzy na terenie państwa. Państwo
zostało wywłaszczone, a własność harcerzy
zawłaszczona. Symbol upamiętnienia człowieka, który chciał łączyć – dzieli. Zamiast
tolerancji , miłości i zjednoczenia mamy
nietolerancję, nienawiść, podział.
Aż trudno uwierzyć, że w spontanicznych
wypowiedziach na różnych forach internetowych może być tyle aż tak złych myśli
(o złej jakości języka polskiego nie wspomnę). Konfrontując własną postawę z radykalnością większości wypowiedzi musiałem z przykrością stwierdzić że (między
innymi):
- nie jestem dobrym (cokolwiek by to nie
oznaczało) Polakiem;
- jestem najwidoczniej żydowskim (?!) sługusem;
- jestem potomkiem hitlerowców, którego
powinno się natychmiast zastrzelić (spalić,
ukamienować, itd.);
- jestem sługusem „czarnej zarazy” (tu też
zastrzelić itd., choć preferencje idą w kierunku spalić);
- nie mam moralnego (ani fizycznego) prawa do przebywania w Polsce (nie, nie – nie
piszę z emigracji);

Już chciałem się spalić (sic!) ze wstydu,
gdy pomału dotarło do mnie… że coś tu
nie gra.
Ekstremiści z jednej strony chcieliby natychmiast wyrzucić z Polski większość
(tak wynika z ankiet badania opinii) Polaków – tylko, kto wtedy będzie płacił na
ich emerytury i renty? Ci z drugiej strony
chcieliby natomiast spalić, czy też wysadzić w powietrze kościoły (choć trzeba
obiektywnie przyznać, że tak ekstremalnych opinii jest z tej strony zdecydowanie
mniej). Gdyby wierzyć wszystkim opiniom… to Polska stałaby się bezludna (na
skutek emigracji… lub eksterminacji).
Doszło już do tego, że anarchiści demonstrują za… utrzymaniem porządku
publicznego!
Pozostaje oczywiste pytanie – skąd aż
tyle zacietrzewienia, nienawiści, nietolerancji…
Miłuj bliźniego swego – w Polsce puste
hasło bez znaczenia? A może, gdy raz
do roku damy datek na Wielką Świąteczną, uspokajamy swe sumienie na cały
rok? Podobnie jak w średniowieczu nasi
przodkowie w niedzielę na jarmarku kupowali odpust?
Całe szczęście, że w Polsce wymagane jest
pozwolenie na posiadanie broni. Kto wie
– gdyby było inaczej, świat komentując
wydarzenia w naszym kraju, nie mógłby
się z nich śmiać. Więc dlaczego mnie i tak
jakoś nie jest do śmiechu? Może dlatego
sam w myśl tak wielu wypowiedzi jestem
pełen złych cech - nie toleruję nietolerancji, nienawidzę nienawiści, złości mnie
bezsensowna złość.
Uważam, że pod krzyżem powinno się
celebrować, a nie wyznaczać mu rolę celebryty, a tym bardziej… potwora.

Witold Rogalski
Dyrektor Subaru Import Polska
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Kajetanowicz i Baran ponownie
liderami mistrzostw Polski
Rajd Rzeszowski

W

samym środku letnich wakacji,
w pierwszy weekend sierpnia, zawodnicy spotkali się na Podkarpaciu, aby
rywalizować w 5. rundzie Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski.
Rajd Rzeszowski od lat kojarzy się
z upalną, choć bardzo zmienną aurą.
Nie inaczej było w tym roku i kwestie
odpowiednich ustawień samochodu
i doboru opon odgrywały bardzo
ważną rolę. Znakomicie poradzili
sobie z tym zadaniem i wymagającymi odcinkami specjalnymi Kajetan
Kajetanowicz i Jarek Baran. Po bardzo zaciętej walce zajęli drugie miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu
6

i na trzy rundy przed końcem sezonu
zajmują pierwszą pozycję w tabeli mistrzostw Polski.
Rajd dla załogi Subaru Poland Rally
Team rozpoczął się uzyskaniem najlepszego, wśród załóg z krajowego
czempionatu, czasu na odcinku testowym. W czwartkowy wieczór na
rzeszowskim rynku odbyła się ceremonia otwarcia rajdu. Kajetana i Jarka
wystartował biało-czerwoną flagą
wielokrotny mistrz Europy i Polski
w rajdach samochodowych, człowieklegenda polskiego sportu motorowego
- Sobiesław Zasada. Rajd Rzeszowski
stanowił także eliminację Rajdowych

Mistrzostw Słowacji i – zgodnie
z obietnicą po Rajdzie Bohemia –
polskie załogi nie były zbyt uprzejme
dla gości spoza RSMP. Od pierwszych
kilometrów oesowych ton nadawali
Bryan Bouffier z Xavierem Panseri,
Kajetan Kajetanowicz z Jarkiem
Baranem oraz Michał Sołowow
z Maciejem Baranem. Emocji nie brakowało od samego początku. Kajetan
z Jarkiem na OS-1 mieli drobną przygodę - Mniej więcej w połowie odcinka
uderzyliśmy o coś i lekko przemodelowaliśmy lewą, tylną część nadwozia.
Na szczęście nie straciliśmy tam zbyt
wiele. Jest naprawdę bardzo ślisko,

szczególnie odczuwamy to na hamowaniach – mówił Kajetan. Mimo tego
małego błędu wywalczyli drugi czas
na odcinku. Podczas następnej próby nie mieli sobie równych i uzyskali najlepszy wynik na Handzlówce,
wychodząc na 1. pozycję w rajdzie.
Po pierwszej pętli uplasowali się na
drugim miejscu, tracąc do trzykrotnego mistrza Polski zaledwie 0,6 sekundy. Druga część piątkowych zmagań wyglądała równie emocjonująco.
O dreszcz niepokoju przyprawiały informacje o burzowych chmurach nad
trasą rajdu, oddaloną od Rzeszowa
o około 30 km. Na dwóch z trzech
kończących pierwszy dzień zmagań
odcinków, podczas przejazdów czołówki deszcz nie spadł, ale kolejne załogi jechały już po mokrej nawierzchni. Na trasie Super Oesu w centrum
Rzeszowa było już mokro. Próba
ta nie przyniosła jednak żadnych
zmian w klasyfikacji rajdu. Po pierwszym dniu prowadził Bryan Bouffier
przed Kajetanem Kajetanowiczem
i Michałem Sołowowem. - Nawet nie
byłem świadomy tego, jak bardzo ryzykujemy wyjeżdżając z serwisu tylko
z jednym zapasem i to przeznaczonym
na suchą nawierzchnię. Ostatnia pętla
była naprawdę bardzo szybka. Przez
cały dzień utrzymywaliśmy wysokie
tempo i jestem bardzo zadowolony
z osiągniętego wyniku – mówił Kajetan
po piątkowej rywalizacji.

Drugi i ostatni dzień Rajdu
Rzeszowskiego, to walka nie tylko o zajęcie jak najlepszego miejsca w całym
rajdzie, ale także o punkty za zdobytą
pozycję w klasyfikacji dnia. Doskonale
rozpoczęła sobotnie zmagania załoga SPRT. Jadący N-grupową Imprezą
Kajetan i Jarek byli najszybszymi zawodnikami na dwóch z trzech odcinków pierwszej pętli i zajmowali pierwsze miejsce w rywalizacji drugiego dnia,
zbliżając się do Bryana Bouffier w klasyfikacji rajdu. Finałowa rozgrywka
była ekscytująca. Do ostatniego odcinka specjalnego ważyły się losy pierwszego miejsca i zdobycia 15 punktów za
sobotnie zmagania. To była prawdziwa
walka do samej mety oesu wieńczącego Rajd Rzeszowski. Kajetan z Jarkiem
ostatecznie zajęli drugie miejsca w klasyfikacji dnia pierwszego i drugiego
oraz w całym rajdzie. Dzięki zdobytym na Podkarpaciu punktom załoga Subaru Poland Rally Team wyszła
na prowadzenie w tabeli Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski.
Czwarte z kolei zwycięstwo w grupie N
umocniło pierwszą pozycję Kajetana
i Jarka w tej klasyfikacji. Oprócz zdobyczy zawodników, cieszy także kolejny
triumf wśród zespołów sponsorskich,
w których Subaru Poland Rally Team
utrzymuje pierwsze miejsce.
Czuję się świetnie. To był niesamowity
weekend i długo będę go wspominał –
podsumował dwa dni zmagań Kajetan

Kajetanowicz. - Cieszę się, że jesteśmy na mecie, i to na drugim miejscu.
Jechaliśmy naprawdę szybko, często
na granicy ryzyka. Nasze tempo było
bardzo dobre. Jesteśmy liderami mistrzostw Polski i będziemy walczyć
w kolejnych rajdach o utrzymanie
tej pozycji. Rywalizacja jest bardzo
zacięta, co widać po tabeli z punktami do RSMP. Nie ma miejsca na
odpoczynek, ponieważ wszystko jest
jeszcze otwarte. Jesteśmy zadowoleni
z tego, co udało się do tej pory osiągnąć. Dziękujemy całemu zespołowi
za zaangażowanie.
Po wizycie na Podkarpaciu zawodnicy rywalizowali na trasach wokół
Sierpca na Mazowszu. Na kolejnych
stronach przeczytacie relację z zaciętej walki podczas 6. rundy RSMP
- Rajdu Warszawskiego.
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Szutrowi eksperci
Rajd Warszawski

W

tegorocznym kalendarzu
Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski aż trzy z ośmiu
rund wytyczono po luźnej nawierzchni. Podczas szutrowych rajdów
(Lotos i Polski) zwycięstwo odniosła załoga Subaru Poland Rally Team Kajetan
Kajetanowicz i Jarek Baran. Dlatego też
przed rozgrywanym w pierwszy weekend
września Rajdem Warszawskim Kajto
i Jarek zaliczani byli do grona faworytów
tej imprezy.
Cały Zespół zdawał sobie sprawę zarówno z ciążącej na nim odpowiedzialności,
jak i otwierającej się szansy na bardzo
poważne przybliżenie się do wytyczonego celu strategicznego – tytułu Mistrza
Polski RSMP.
Dlatego też zadecydowano o nie szczędzeniu sił i środków w celu możliwie
najlepszego przygotowania do oczeki8

wanego rajdu. Zweryfikowano wszystkie
etapy przygotowań, tak technicznych samochodu, jak i samej załogi. Niestety na
„pierwszy ogień” musiał pójść rozgrywany zaledwie tydzień przed Warszawskim
czeski Rajd Barum. Planowany treningowy udział w tym rajdzie nie dał się czasowo pogodzić z rozszerzonym do dwu dni
programem testów szutrowych.
Cały pierwszy dzień został przeznaczony na znalezienie optymalnych nastaw
zawieszenia na szybkich partiach dróg.
Inżynier firmy Bos (firma ta wykonuje
m.in. zawieszenia dla Citroenów WRC,
Subaru TMR jest jedynym samochodem
grupy N wyposażonym w tę technologię)
odpowiedzialny za zawieszenia nie mógł,
podobnie jak i w kolejnym dniu, skarżyć
się na brak zajęć . Natomiast drugiego
dnia szukano optymalnych ustawień dla
wolniejszych sekcji, po czym odbył się

intensywny trening Kajetana w pokonywaniu takich właśnie partii przez zaproszonego w tym celu znanego estońskiego
specjalistę szutrowego, Urmo Aawa.
Tak przygotowani z niecierpliwością czekaliśmy na wyniki pierwszych odcinków
specjalnych. Emocji nie brakowało, ponieważ dotarły do serwisu wiadomości
o uszkodzonym tyle i boku samochodu.
Ta przygoda nie przeszkodziła jednak
Kajetanowi Kajetanowiczowi i Jarkowi
Baranowi w wygraniu dwóch prób
pierwszej pętli Rajdu Warszawskiego. Po
pracowitej wizycie w parku serwisowym
załoga SPRT ruszyła do dalszej rywalizacji. Wygrała kolejny oes i przed ostatnią
próbą pierwszego dnia uzyskała prawie 20 sekund przewagi nad Michałem
Sołowowem i Maćkiem Baranem. - Tak
jak się spodziewałem, druga pętla to głębokie koleiny, a prawdopodobnie w jednej

z nich ściągnęliśmy oponę z lewej przedniej
felgi – informował Kajetan Kajetanowicz
po kończącym sobotnie zmagania odcinku Przez Bród. Na szczęście doskonałe
wyniki na wcześniejszych próbach pozwoliły Kajetanowi i Jarkowi utrzymać
się na pierwszym miejscu w klasyfikacji
pierwszego dnia.
Drugi dzień zmagań to sześć odcinków
specjalnych. Załoga SPRT utrzymywała pierwsze miejsce aż do siódmej próby w rajdzie, na której ulegli Michałowi
Sołowowowi i Maćkowi Baranowi.
- Ciśniemy z całych sił, choć niestety niedzielne odcinki wyglądają w połowie jak
piaskownica lub plaża. Cięższym samochodem N-grupowym jesteśmy w trochę
trudniejszej sytuacji, ale jak widać dajemy
rade. Będziemy walczyć do końca – mówił
po pierwszej niedzielnej pętli Kajetan. Tak
jak powiedział – tak też zrobił. Zajmując
drugie miejsce w klasyfikacji generalnej,
przed startem do ostatniej próby miał
3,1 sekundy straty do liderów rajdu.
Wszystko miało rozstrzygnąć się na finałowym odcinku Dziki Bór. Kilkaset
metrów przed metą Michał Sołowow
miał przygodę, przez którą stracił około pół minuty i prowadzenie w rajdzie.
Zwycięzcami 36. Rajdu Warszawskiego
zostali Kajetan Kajetanowicz i Jarek
Baran. Po raz pierwszy w sezonie wygrali
pierwszy i drugi dzień oraz cały rajd.
Wywalczone 45 punktów pozwoli-

ło załodze Subaru Poland Rally Team
zwiększyć przewagę w tabeli Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski do
10 oczek. Jednocześnie Kajetan i Jarek, na
dwa rajdy przed końcem sezonu, wywalczyli tytuł mistrzów Polski w grupie N.
Kolejne zwycięstwo pozwoliło powiększyć przewagę punktową w Klasyfikacji
Zespołów Sponsorskich i objąć samodzielne prowadzenie w tabeli Producentów.
Następną eliminacją będzie rozgrywany
już dwa tygodnie po Warszawskim słowacki Rajd Koszyc.
Na reanimację dość mocno poturbowanego na mazowieckich trasach samochodu
pozostało bardzo mało czasu, co niestety
uniemożliwi realizację równie intensywnego programu przygotowawczego.
Ze względu na sytuacje punktową możemy sobie jednak tym razem pozwolić na
jazdę taktyczną w celu uzyskania „matchball”: tytułu Mistrza Polski.

Kajetan Kajetanowicz: - Niesamowicie zacięta, a w sobotę wręcz szaleńcza walka, przyniosła doskonały wynik. Podczas pierwszego dnia mieliśmy kilka przygód.
W niedzielę rywalizowaliśmy na bardziej miękkiej, grząskiej nawierzchni, więc nie było
łatwo. Od początku toczyliśmy zaciętą walkę z Michałem i Maćkiem – jechali naprawdę
świetnie. Nasz samochód był bardzo dobrze przygotowany i dziękuję całemu Zespołowi
za ciężką pracę oraz naszym Partnerom - producentowi paliw LOTOS Dynamic i olejów
LOTOS Quazar, Subaru Import Polska, STP, Klonex, Keratronik oraz SJS. Cieszymy się
niezmiernie z sukcesu w Rajdzie Warszawskim. To dla nas trzecie zwycięstwo na luźnej
nawierzchni - zgarnęliśmy wszystko, co było do wygrania na szutrze w mistrzostwach
Polski w tym sezonie. Jestem bardzo szczęśliwy. Komplet punktów zebrany i umocniliśmy
się na pierwszym miejscu w klasyfikacji RSMP. Do końca sezonu pozostały jeszcze dwa
rajdy i chcemy pojechać je najszybciej jak potrafimy.

Jarek Baran: - Bardzo się cieszę z tego
zwycięstwa, ale prywatnie, rodzinnie to
trudne chwile. Wolałbym wygrać z każdym innym, a nie bratem, szczególnie,
że stało się to na ostatnim oesie, po
dwóch dniach tak zaciętej rywalizacji.
Na mecie ostatniego odcinka widziałem
żal i rozgoryczenie w oczach Michała
i Maćka. Jako sportowiec wiem, jak
trudne są takie chwile. Dziękuję im
za dwa dni wspaniałych emocji.
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W krajowej czołówce

Polityka klubu kolarskiego Subaru Trek Gdynia - „lepiej być dziesiątym wśród najlepszych niż
pierwszym wśród słabszych” - realizowana jest od lat. W tym roku ambitni kolarze z Wybrzeża
znów mieli szansę skonfrontować się z najlepszymi kolarzami górskimi w Polsce i na świecie.

P

o ambitnym początku sezonu, który został już opisany w „Plejadach”
Nr 2(30)/2010, zawodnicy z Subaru
Trek Gdynia nieprzerwanie w każdy
weekend podróżowali po całej Polsce, aby wziąć udział w najbardziej
prestiżowych wyścigach MTB. Choć
do końca sezonu kolarskiego został
jeszcze ponad miesiąc, to na ich koncie jest już 28 imprez (145 osobostartów), na których zdobyli 50 medali.
To sporo, zważywszy na fakt, że startowali w najsilniej obsadzonych ma10

ratonach cyklu Skandia Maraton Lang
Team oraz Powerade MTB Marathon.
Najważniejszą imprezą są dla nich
oczywiście wyścigi, których organizatorem jest Skandia i Czesław Lang.
Cykl ten jest w tym roku najbardziej
prestiżowy i najbardziej medialny.
Obszerne relacje z walki czołowych
kolarzy górskich o cenne punkty
w klasyfikacji generalnej transmituje
TVP Sport. Dlatego też, aby stanąć na
podium Skandia Maraton Lang Team,
trzeba wykazać się nie lada talentem,

pracowitością, a przede wszystkim
zaciętością w walce do samej mety.
Kolarze z Gdyni są już na Skandii rozpoznawalni. Wywalczone w ubiegłym
roku trzecie miejsce w klasyfikacji
drużynowej spowodowało, że oczy
amatorów kolarstwa górskiego z całej
Polski są zwrócone również na nich.
Z tą presją radzą sobie w tym sezonie dość dobrze. Po sześciu maratonach (Chodzież, Bielawa, Białowieża,
Olsztyn, Sopot, Nałęczów) zawodnicy
Subaru Trek Gdynia zajmują pewne

trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej. Przed nimi jest tylko grupa zawodowa Mróz Active Jet oraz profesjonalna drużyna Corratec Team skupiająca
kolarzy z całej Polski. Indywidualnie
liderkami w swoich kategoriach wiekowych w klasyfikacji generalnej są
Anna Świrkowicz oraz Monika Lange,
a Łukasz Derheld i Maciej Siedlecki
zajmują miejsca na podium.
Subaru Trek Gdynia od dwóch lat ma
wyrównany skład. Dzięki temu jest
bardzo wysoko pozycjonowany jako
drużyna w różnych rankingach i klasyfikacjach. Pierwszego maja zawodnicy
klubu wystartowali w cyklu Powerade
MTB Marathon w Karpaczu. Na bardzo
wymagającej górskiej trasie wywalczyli
cztery miejsca na podium, a w klasyfikacji drużynowej zajęli drugie miejsce
na dystansie Giga i trzecie na Mega.
Żaden inny team w obu tych klasyfikacjach nawet nie zbliżył się do wyniku
kolarzy z Gdyni. W Noc Świętojańską
wystartowali w nocnym wyścigu Red
Bull Kwiat Paproci, w którym drużynowo zajęli trzecie miejsce. Sławomir
Wojciechowski i Maciej Siedlecki
ustąpili pola tylko grupom zawodowym. Miesiąc później wzięli udział
w Drużynowych Mistrzostwach Polski
Amatorów MTB w miejscowości Urle
pod Warszawą. Ta drużynowa jazda

na czas na rowerach górskich (w terenie) zakończyła się dla zawodników
Subaru Trek Gdynia zdobyciem srebrnego medalu. Łukasz Derheld, Maciej
Siedlecki, Paweł Maszota i Wojciech
Gruk obronili drugie miejsce, które
zajęli przed rokiem. Największy sukces tej ambitnej drużyny miał miejsce
na Mistrzostwach Polski w maratonie MTB. W Jeleniej Górze na starcie
pojawiła się cała krajowa czołówka
kolarzy górskich. W gronie ośmiuset
uczestników Adam Kozłowski zajął
trzecie miejsce w juniorach, a Anna
Świrkowicz była trzecia w klasyfikacji
kobiet (amatorzy). Wszyscy zawodnicy klubu z Gdyni spisali się na krajowym czempionacie na medal i ten
medal wywalczyli właśnie drużynowo (punktowało czterech najlepszych
zawodników drużyny, ale po jednym
z każdej kategorii). Trzecie miejsce
wśród najlepszych klubów w kraju
było dla wielu ekspertów MTB zaskoczeniem. Jeszcze większym było
zdobycie pierwszego miejsca w klasyfikacji „Muszkieterzy”, gdzie punktują
wszyscy kolarze z drużyny. Choć na
Mistrzostwach Polski zespół Subaru
Trek Gdynia nie był najliczniejszy, to
okazał się najlepszy, pokonując faworyzowany Corratec Team.
W tym roku indywidualny plan trenin-

gowy oraz kalendarz startów miał lider
drużyny - Przemysław Ebertowski.
Priorytetem dla kolarza z Gniewina
był Puchar Polski w Maratonach
MTB. Po sześciu wyścigach (Zgierz,
Bielawa, Łuków, Piechowice, Tarnów,
Skarżysko Kamienna) Przemek jest
liderem Pucharu Polski dzięki równej
jeździe na wszystkich imprezach, które
aż czterokrotnie kończył na medalowej
pozycji. Finałem tego najbardziej prestiżowego cyklu maratonów był wyjazd do Sankt Wendel w Niemczech na
Mistrzostwa Świata w Maratonie MTB.
Niestety nominacja do kadry narodowej okazała się tylko wojną nerwów.
Polski Związek Kolarski nie wywiązał
się jak należy ze swoich obowiązków
i Przemek na Mistrzostwa Świata zmuszony był pojechać na własną rękę i na
własny koszt. W tej trudnej sytuacji zawodnik Subaru Trek Gdynia pojechał
na miarę swoich możliwości. W gronie najlepszych maratończyków świata
zajął 87 miejsce, tracąc do zwycięzcy
- Austriaka Albana Lakaty - jedynie
37 minut (wyścig trwał ponad 4 godziny). Tydzień później Przemysław
Ebertowski walczył w Jeleniej Górze
na krajowym czempionacie. Tam również wypadł bardzo dobrze, zajmując dziewiąte miejsce. Oczywiście ten
utalentowany kolarz z Gniewina nie
powiedział jeszcze ostatniego słowa.
Stoją przed nim ambitne cele, które
chce zrealizować w najbliższym czasie.
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aktualności
tekst: Katarzyna Rams

Subaru Vitesse AZS UEK

Wakacje nie dały zawodnikom Subaru Vitesse AZS UEK wielu okazji do odpoczynku. Poniżej
prezentujemy w telegraficznym skrócie najważniejsze zawody, w których braliśmy udział
w ostatnich tygodniach.

Kasia Rams,
Grzegorz Jemioło

L

ipcowych upałów doświadczyliśmy
walcząc w Murowanej Goślinie oraz
Pińczowie. Pierwszy z maratonów, płaski i szybki, zakończył się dla nas zwycięstwem Kasi Rams w kategorii K2 oraz
7. miejscem Kamila Pomarańskiego
w M2. Pozostali zawodnicy również
osiągnęli dobre wyniki, co pozwoliło nam cieszyć się drugim miejscem
w klasyfikacji drużynowej.
Maraton w Pińczowie to kolejny popis
Kamila – 2. miejsce w M2, 3. w kategorii Open. Bardzo dobrze spisał się również Maciej Połys zajmując 6. miejsce.
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Najbardziej wyczekiwanym startem
był dla nas austriacki Salzkammergut
Trophy - jeden z najstarszych i najbardziej znanych maratonów MTB
w Europie. Malownicze trasy i zabójcze dystanse każdego roku przyciągają
tłumy startujących - w tym 4 naszych
reprezentantów.
Wszyscy nasi zawodnicy startowali na
dystansie B (119 km). Najlepszą pozycję zajęła Kasia, która uplasowała się na
bardzo dobrym 5. miejscu w kobiecej
kategorii AK1, spędzając na rowerze
8 godzin i 15 minut.

W pierwszy weekend sierpnia tradycyjnie
rywalizacja przeniosła się w Góry Sowie
do Głuszycy, na jedną z najtrudniejszych
górskich tras maratonowych w Polsce. Na
starcie 65-kilometrowego wyścigu stanęło siedmiu zawodników Subaru Vitesse
AZS UEK. Najlepszy wynik zanotował
Kamil Pomarański przyjeżdżając na
6. miejscu w swojej kategorii wiekowej.
Kolejny weekend to szósta odsłona
Świętokrzyskiej Ligi Rowerowej. Po defekcie i pogoni za czołówką Kamil ukończył wyścig na 3. miejscu. Maciej Połys
ponownie był 6.

Adam Samborowski
14 sierpnia kolarską ucztę zorganizowano w Krynicy, dając zawodnikom
możliwość pełnego poznania tej części
Beskidów. Sporym utrudnieniem po raz
kolejny były panujące na trasie warunki.
Oberwanie chmury, które dzień wcześniej nawiedziło Krynicę, sprawiło, że
niemal 100 zawodników nie ukończyło
maratonu. Wśród nich niestety znalazło się także 3 reprezentantów Subaru
Vitesse AZS UEK. Do mety dotarło 4 zawodników w niebiesko-żołtych strojach
- na 5. miejscu w K2 zawody ukończyła
Kasia, Kamil był dziesiąty, 14. miejsce
zajął Grzesiek Jemioło, a Mateusz Podos
uplasował się na pozycji 32.
Nieco w tle zmagań MTB, stanowiących trzon działalności naszej drużyny,
swoją szosową karierę rozkręca Mariusz
Cukierski. 20-22 sierpnia startował

Mateusz Podos

w długo wyczekiwanym szosowym wyścigu etapowym Beskidy Road Trophy
w Istebnej. Mariuszowi przyszło rywalizować na trasie z takimi sławami, jak
Sylwester Szmyd, Marek Rutkiewicz,
czy tez polska mistrzyni świata w MTB
Anna Szafraniec. Na drugim etapie
Mariusz zajął świetne 8. miejsce w kategorii Open.
Zawodnicy zmęczeni górami czekali na
rozgrywany w ostatni weekend sierpnia Krakowski Maraton Rowerowy.
Niestety w tym roku pogoda zaserwowała niespodziankę i sprawiła, że wyścig ten zapadnie na długo w pamięci.
Ulewny deszcz, ogromne ilości błota
i wynikające z nich awarie sprzętu nie
stanowiły przeszkody dla zawodników startujących w strojach Subaru.
Najlepszy wynik w karierze zaliczył
Kamil Pomarański, meldując się na
mecie jako 5. zawodnik w kategorii
Open i 3. w kategorii M2. Podobnie na
3. miejscu w kategorii kobiet wyścig
ukończyła Kasia Rams.
Powoli zbliżamy się do końca sezonu;
przed nami dwie górskie edycje MTB
Maratonu oraz finał Świętokrzyskiej
Ligi Rowerowej w Kielcach.
W pierwszy weekend października
w ramach „odpoczynku” i testowania
naszych umiejętności nawigacyjnych
wystartujemy w Gródku n/Dunajcem
w Jesiennej Odysei - maratonie rowerowym na orientację.

Grzegorz Jemioło

Kasia Rams, Grzegorz Jemioło

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami
z wyścigów umieszczonymi na naszej
stronie internetowej
www.subaruazsuek.com
Zapraszamy również do śledzenia naszej
strony na Facebook’u
(http://fb.subaruazsuek.com)
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aktualności
tekst: Tomasz Szymański

Polish Match Tour 2010
Dnia 30.08.2010 regatami w Olsztynie zakończył się kolejny sezon współpracy Subaru Import
Polska z organizatorami cyklu regat meczowych Polish Match Tour.

R

egaty meczowe (ang. match racing) to krótkie kilkunastominutowe wyścigi - jeden jacht kontra
jeden jacht - w których zwycięzca
przechodzi do kolejnej rundy, aż do
chwili wyłonienia najlepszej załogi
całych regat. Aby wszyscy mieli równe szanse, pływa się na identycznych
jachtach dostarczanych przez organizatora. Wszystkie regaty Polish
Match Tour zaliczane są do klasyfikacji Pucharu Świata w Match Racingu
i biorą w nich udział załogi z całego
świata. Sezon 2010 był czwartym
14

w historii Polish Match Tour i jak co
roku przyniósł ze sobą szereg ciekawostek. Rozegranych zostało 6 regat
w takich lokalizacjach jak Szczecin,
Gdynia, Giżycko oraz Olsztyn. Chcąc
zwiększyć atrakcyjność, zasięg medialny, a także frekwencję, organizatorzy wraz z lokalnymi władzami
samorządowymi tak skonstruowali
kalendarz, aby połączyć Polish Match
Tour z innymi imprezami kulturalnymi, i tak na przykład PMT Szczecin
Match Race odbyły się przy okazji Dni Odry, corocznego festiwalu

wodniackiego z momentem kulminacyjnym przy Wałach Chrobrego.
Koncerty, pokazy sztucznych ogni,
kabarety i animacje przybliżające publiczności wydarzenia na wodzie budują atmosferę dobrej zabawy o charakterze pikniku rodzinnego. Gdynia
Sailing Days, Targi Sportów Wodnych
Wiatr i Woda w gdyńskiej marinie
oraz obchody 30-lecia Solidarności
w Olsztynie towarzyszyły regatom
w tych miastach. Nie można pominąć
charakteru misyjnego Polish Match
Tour. Żeglarstwo w Polsce ma boga-

tą tradycję, jednak zmiany ustrojowe
przyniosły, jak i w innych dyscyplinach, załamanie sportu wyczynowego. Piętą achillesową stało się oczywiście finansowanie. Nie brakuje nam
jednak młodzieży, która w niskobudżetowych klasach, jak na przykład
Optymist, odkrywa swoje talenty, aby
potem mieć możliwość dostępu do infrastruktury Polish Match Tour i brania udziału w zawodach o wysokim
poziomie sportowym i organizacyjnym, i tym samym dalszego rozwoju
indywidualnego. I dlatego też od strony sportowej zauważalny jest dalszy
postęp polskich załóg, co odzwierciedla nie tylko ranking ISAF, w którego
pierwszej setce na dzień 31.08.2010
znajduje się aż 6 sterników, ale przede
wszystkim wyniki bezpośrednich pojedynków naszych żeglarzy z często
znacznie wyżej notowanymi obcokrajowcami. Informacje o wysokim
poziomie sportowym polskich żeglarzy rozchodzą się po świecie poprzez
przekaz ustny, dzięki czemu organizatorzy Polish Match Tour notują stale
rosnące zainteresowanie udziałem
w tym cyklu. W sezonie 2010 goszczono zawodników z Australii, Nowej
Zelandii, Indii, Szwecji, Włoch,
Hiszpanii, Rosji i Niemiec. Ale tylko raz, w Szczecinie, tryumfował
David Chapman z Australii na czele

polskiej załogi Górski, Czaja i tym
samym został drugim zagranicznym
tryumfatorem regat Polish Match
Tour w historii. Co ciekawe, również
w Szczecinie w roku ubiegłym zwyciężył obcokrajowiec.
Do ostatnich regat bieżącego sezonu,
rozgrywanych w Olsztynie, na zdobycie tytułu najlepszego match racer’a liczyły cztery załogi: Nautiner Yachts
ze sternikiem Markiem Stańczykiem,
załoga Tobiasza Zajączkowskiego,
Tarnacki Yacht Racing z Przemkiem
Tarnackim na czele oraz Szymik
Racing Szymona Szymika. Do ostatniej chwili sytuacja nie była jednoznaczna, gdyż do walki o pierwsze
miejsce zakwalifikowały się właśnie
te cztery załogi, a zwycięzca regat
miał zabrać Puchar Przechodni PMT
oraz pulę wartościowych nagród.
Ostatecznie w trudnych warunkach
atmosferycznych w olsztyńskich regatach zwyciężył Marek Stańczyk
i tym samym po raz drugi w historii wygrał cykl Polish Match Tour
przed Tarnacki Yacht Racing i załogą Tobiasza Zajączkowskiego. W latach poprzednich zwycięzcami byli:
w 2007 roku - Marek Stańczyk, w 2008
roku - Karol Górski, a w roku 2009 Szymon Szymik. Organizator Polish
Match Tour, firma MT Partners,
pragnie pogratulować zwycięzcom,

a także ze szczególną mocą podziękować Sponsorom i Partnerom, dzięki którym możliwa jest kontynuacja
działalności mającej na celu trwałe
wprowadzenie Polski do światowej
czołówki Match Racingu.
Samochody Subaru Forester okazały
się niezawodnym środkiem transportującym jachty między lokalizacjami,
a w trakcie rozgrywania zawodów
stanowiły ozdobę bazy regatowej.
Kolejnym kamieniem milowym i wyzwaniem dla organizatorów będzie
organizacja ISAF Nations Cup w lipcu 2011 w Gdyni - impreza o charakterze mistrzostw świata w match
racingu, skupiająca reprezentacje
narodowe. Przedstawicielem Polski
będzie najwyżej sklasyfikowana załoga w rankingu ISAF. Sukces naszej
załogi nie jest przesądzony, jednak
z pewnością będzie się ona zaliczać
do grona faworytów w wyniku „gry
na własnym boisku”, czyli doskonałej znajomości akwenu oraz obycia ze
sprzętem. Trzymamy kciuki i patrzymy optymistycznie w przyszłość.
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wywiad
tekst: Jacek Pieśniewski

Spełniam
moje marzenia
Kiedy spadał swobodnym lotem przed otwarciem spadochronu podczas realizacji jednego
z odcinków programu telewizyjnego „Projekt X” o sportach ekstremalnych, leciał z prędkością
ponad 200 km/h. Na lądzie Bogusław Linda osiągnął większą szybkość, ok. 320 km/h. „Pociąga mnie
każde przeżycie, z którym wiąże się adrenalina, czy z powodu niebezpieczeństwa, czy przekraczania
progu własnej wytrzymałości” – wyznaje nam gwiazda ekranu w rozmowie o spełnianiu marzeń,
nie tylko motoryzacyjnych.

Z

pięciokrotnym zdobywcą nagrody
aktorskiej na festiwalu polskich filmów w Gdyni, laureatem Specjalnego
Złotego Anioła Za Niepokorność Twórczą, wręczonego mu podczas tegorocznego międzynarodowego festiwalu filmowego Tofifest w rodzinnym Toruniu,
wszechstronnym aktorem, ostatnio angażującym się w historyczne realizacje
(„Tajemnica Westerplatte”, „Bitwa Warszawska 1920”) spotykamy się w salonie
Subaru A. Koper w Warszawie. Właśnie
tam, bo jest tu dobrze znanym gościem.
Niedawno odebrał nowego Outbacka
z 260-konnym silnikiem 3.6 i dodatkowym pakietem wzmocnionych hamulców Brembo, rozpoznawalnym po czerwonych zaciskach, świecących między
ramionami obręczy.
- Kiedyś w odpowiedzi na pytanie
postawione przez dziennikarza powiedział Pan: „Jeśli miałbym dziś zaistnieć
za granicą, to tylko jako bogaty rentier
skandalista, mający oczywiście słabość
do pięknych kobiet, samochodów i jachtów”. Jachty to nie nasza branża. O inne
rzeczy nie wypada pytać, a jak z samochodami? Ma Pan do nich skłonność?
- Wynika, że mam. W naszym pokoleniu samochód zawsze był luksusem, marzeniem. I to w człowieku pozostaje do
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końca życia. A jeśli można się tym przy
okazji bawić i spełniać to marzenie, to
jest tym przyjemniej.
- Od czego zaczęła się kariera Bogusława Lindy w roli kierowcy? Czy tak,
jak rzeszy innych mieszkańców kraju
nas Wisłą, od „prawie Porsche”, dwudrzwiowego coupe z wnętrzem 2+2
i chłodzonym powietrzem silnikiem
umieszczonym z tyłu?
- Nie, zupełnie inaczej. Przez bardzo
krótki moment miałem samochód, który
dziś byłby kultowy - „garbatą” Warszawę
z dolnozaworowym silnikiem. Kupiłem
ją za bardzo małe pieniądze. Była pomalowaną na czarno zwykłą, matową
farbą. Dzielona, płaska szyba przednia,
z przodu szeroka kanapa, trzy biegi do
przodu... w ręku. Pamiętam to bardzo
dobrze, że „w ręku”, bo po dwóch pierwszych dniach, we Wrocławiu, gdzie nią
jeździłem, naprzeciwko dworca głównego, na światłach odpadł mi drążek
zmiany biegów i biegi zostały właśnie
„w ręku”. Milicjant, który tam stał, patrzył się podejrzliwie na ten samochód,
bo on w ogóle był podejrzany, więc ja nie
mogłem opuścić ręki. Zastanawiałem się
tylko, na którym biegu mam samochód,
ale dla Warszawy to akurat nie było takie ważne. Zrobiłem tylko taki manewr

tym drążkiem w powietrzu i pojechałem.
Nie wiem, jaki to był bieg, ale udało mi się
uniknąć afery. To był mój pierwszy samochód. A drugim, za pierwsze zarobione
pieniądze, był „Garbus” 1303 LS „Jeans”
– od dżinsowych siedzeń.
- Ależ musiał robić furorę!
- Oczywiście! To był rzecz jasna używany samochód. Żółty. Założyłem z tyłu
kolumny i głośno słuchałem muzyczki...
- Marzy Pan dziś o takich samochodach?
- One miały duszę! Jeździłem Mini
Morrisem... I małym Fiatem też, i to
mnie nie ominęło. Spełniłem wiele swoich marzeń: żeby mieć Jaguara, nie takiego współczesnego. Owszem, z nowoczesną elektryką, ale o starej linii, z lat 90.
Marzyłem o Porsche i miałem je. Mam
to za sobą, pobawiłem się i wystarczy.
Dzisiaj już do old- czy youngtimerów
mnie nie ciągnie. Samochód pomaga mi
załatwiać sprawy zawodowe, chociaż
jest też dla przyjemności, bycia w lesie,
w terenie... Samochód musi spełnić swoje
codzienne obowiązki, ale dla mnie musi
się też czymś wyróżniać: silnikiem, napędem, zawieszeniem czy legendą wreszcie. Dla mnie to jest istotne, bo sprawia
mi przyjemność. Jestem gadżeciarzem,
lubię gadżety.
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Zaczęło się
od halabardy

G

rał dla największych polskich reżyserów, w filmach przygodowych, moralnego niepokoju, o wyraźnym zabarwieniu
politycznym, aż po historyczne. Bogusław
Linda jest jedną z największych gwiazd kina
polskiego. Czy trzeba go bliżej przedstawiać?
Bez wątpienia warto, bo nie co dzień pamięta
się o rozpiętości możliwości tego aktora, które
obejmują też realizację serii programów telewizyjnych o sportach ekstremalnych, a nawet
nagranie piosenki!
Urodził się w Toruniu, 27 czerwca 1952 roku.
Swoje rodzinne miasto z sentymentem wspomina w wywiadach. Studia aktorskie ukończył
w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole
Teatralnej im. Ludwika Solskiego. Po zdobyciu dyplomu tej uczelni (przedstawieniem
dyplomowym byli „Szewcy” Witkacego) sam
Konrad Swinarski zaangażował go do Teatru
Starego, jednej z najwybitniejszych scen teatralnych w Polsce. Niestety, rychła tragiczna
śmierć tego wybitnego reżysera nie pozostała
bez wpływu na dalszą karierę młodego aktora.
Co prawda debiutował tam w przedstawieniu
„Białe Ogrody” Bohdana Urbankowskiego,
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jednak jak sam wspomina, bez Swinarskiego,
z którym nie zdążył już spotkać się zawodowo, jego rola na deskach Teatru Starego ograniczała się do „trzymania halabardy”. To było
za mało, nawet jeżeli halabarda to przedmiot
symboliczny, bo przecież od roli halabardnika w serialu „Czarne chmury” (1973) zaczęła
się jego kariera filmowa.
W latach 1977-1981 pracował we wrocławskim Teatrze Polskim, we Wrocławiu wykładał też w tamtejszej filii krakowskiej PWST.
Występował także w warszawskich teatrach
- Współczesnym i Studio. Przygoda z teatrem
nie tyle zraziła go do sceny, ile przekonała, że
świat filmu jest bardziej dynamiczny i pociągający. Pierwsze realizacje kinowe Bogusława
Lindy to mało popularny w Polsce, biograficzny film „Dagny” o miłości Stanisława Przybyszewskiego, a następnie kultowy „Wodzirej”
(1977) Feliksa Falka.
Przełom lat 70. i 80. szeroko otworzył Bogusławowi Lindzie drogę kariery w filmie.
Swoją pierwszą główną rolę zagrał w „Punkcie widzenia” (1980) Janusza Zaorskiego.
Efekty, kształtującej ówczesny wizerunek
aktora, intensywnej pracy z następnych lat,
z przyczyn politycznych widzowie mogli
obejrzeć dopiero pod koniec dekady. Role te
to anarchista Gryziak w „Gorączce” Agnieszki Holland, Dzidek - młody inteligent zaangażowany w rodzący się ruch „Solidarności”
w „Człowieku z żelaza” Andrzeja Wajdy,
Witold Długosz, którego trzy możliwe wersje
życiorysu poznajemy w „Przypadku” Krzysztofa Kieślowskiego, wreszcie Klemens – najmłodszy syn bohaterki „Matki Królów” Janusza Zaorskiego. Do tej listy dodać też trzeba
Jacka z „Kobiety samotnej”, tragiczną rolę
niepełnosprawnego, starającego się odmienić
swoje życie z doświadczoną ciężkim losem
kobietą. Wspólnym mianownikiem tych ról
jest ich silny dramatyzm, napięcie, zmaganie
się z rzeczywistością.
Pozycję w gronie popularnych aktorów filmowych umocnił udział w „Dantonie” Andrzeja Wajdy (1982) u boku m. in. Gerarda

Depardieu i Wojciecha Pszoniaka. Zagrał tu
rolę znanego z bezwzględności i podobno także urody, młodego Antoine’a Louis de Saint
Justa, radykalnego jakobina, współpracownika Robespierre’a. Historyczny kostium przywdział też w filmie „Magnat” Filipa Bajona,
grając najmłodszego syna księcia pszczyńskiego.
Po „Dantonie” otrzymał propozycję zagrania z Meryl Streep w „Wyborze Zofii”, ale –
jak mówił w jednym z wywiadów - dano mu
do zrozumienia, że lepiej odmówić, „... bo to
produkcja antypolska”. W latach 80., gdy jego
wcześniejsze filmy leżały „na półkach”, był angażowany przez twórców węgierskich.
Przemiany gospodarczo-ustrojowe przełomu lat 80. i 90. otworzyły zupełnie nowe
możliwości i nowy etap w karierze aktora.
Najbardziej wyrazistą postacią tego okresu jest
porucznik Franz Maurer, były funkcjonariusz
SB przechodzący do służby w policji. Dwie
odsłony „Psów” Władysława Pasikowskiego
(1992 i 1994) oraz udział w nieco wcześniejszym „Zabij mnie glino” (1988) Jacka Bromskiego utrwaliły nowy wizerunek Bogusława
Lindy. Tymczasem warto dostrzec, że także
i w tym okresie występował w dość zróżnicowanym repertuarze: jako ksiądz Jan w „Porze
na czarownice” (1993) Piotra Łazarkiewicza,
Artur Herling - zamachowiec zwalczający
carskich urzędników w „Prowokatorze” (1995)
Krzysztofa Langa, czy ojciec walczący o prawo
do opieki nad córką w „Tato” (1996) Macieja
Ślesickiego.
Jest też wreszcie Bogusław Linda – miłośnik
klasyki i wielkich widowisk historycznych,
dzięki czemu mogliśmy go zobaczyć w „Panu
Tadeuszu” (w znakomitej roli księdza Robaka)
Andrzeja Wajdy, „Quo Vadis” Jerzego Kawalerowicza, a ostatnio biorącego udział w realizacji „Tajemnicy Westerplatte” czy „Bitwy
Warszawskiej 1920”. Łącznie w jego dorobku filmowym naliczyliśmy 85 ról w filmach
fabularnych i 12 w serialach telewizyjnych.
Nie brak wśród nich także postaci autoironicznych, jak palacz – pan Tosiek - w filmie

„Haker”, narzekający na… rujnujące mu życie
podobieństwo do Bogusława Lindy.
Ta rozpiętość możliwości aktorskich została
wielokrotnie doceniona. Niestety, nagrodę im.
Zbyszka Cybulskiego, przyznawaną od 1969 r.
młodym aktorom wyróżniającym się wybitną
indywidualnością, otrzymał dopiero w grudniu 2009 roku. W jej zdobyciu na początku lat
80., na co z pewnością zasłużył, przeszkodził
mu stan wojenny. Pięciokrotnie zdobywał
nagrodę za Najlepszą Rolę Męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych za udział w:
„Gorączce”, „Przypadku”, „Magnacie”, „Kobiecie samotnej” oraz filmie „Tato”. Czterokrotnie był laureatem „Złotej Kaczki”, najstarszej polskiej nagrody filmowej, przyznawanej
przez miesięcznik „Film” i jego czytelników od
1956 r. W lipcu tego roku w swoim rodzinnym
Toruniu został uhonorowany specjalnym Złotym Aniołem Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego Tofifest za niepokorną twórczość.
Lecz Bogusław Linda to nie tylko aktor,
lecz – jak często przypomina, mówiąc o swoim drugim, wyuczonym zawodzie – reżyser.
W tej roli zadebiutował w 1988 r. filmem „Koniec”. W dorobku reżyserskim ma 4 filmy,
ostatni to „Jasne błękitne okna” (2006). Trzy
z nich nominowano do „Złotych Lwów”,
przyznawanych podczas Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni, a „Sezon na
leszcza” otrzymał w 2001 r. nagrodę w kategorii Najlepszy Musical lub Komedia.
Lecz i to nie wyczerpuje twórczego potencjału aktora. Pięć lat temu wziął udział w nagraniu płyty zespołu Świetliki, zatytułowanej
„Las Putas Melancolicas”. Nagrał też wersję
„I’m Your Man” Leonarda Cohena, promującą
film Macieja Ślesickiego „Sara”. Stworzył również scenariusz serii programów telewizyjnych
poświęconych sportom ekstremalnym „Projekt X” i był ich bohaterem. Jest współzałożycielem i wykładowcą prywatnej Warszawskiej
Szkoły Filmowej.
Bogusław Linda jest żonaty z Lidią Popiel,
prezenterką telewizyjną, fotografem, modelką, z którą ma córkę, Aleksandrę.

- Jakie gadżety w samochodzie są najważniejsze? Pokładowy system rozrywki, rozbudowane systemy bezpieczeństwa, nawigacji...?
- Sam samochód! To on jest gadżetem.
To, jak się zachowuje, jak jeździ, jak
przyspiesza i hamuje, jak zachowuje się
w zakręcie, w terenie... Wszystko to, co
decyduje o jego charakterze. Kiedy mówię o gadżecie, myślę o całości, wszystkim
tym, co decyduje, że kiedy wsiądę do niego i zacznę jechać, sprawi mi przyjemność. Cała reszta, to oczywiście rzeczy
przydatne, ale drugorzędne.
- Chyba niełatwo znaleźć auto, które
łączyłoby walory współczesnego samochodu z emocjami i duszą dawnych
maszyn? Czy to właśnie daje Panu
Subaru?
- Naprawdę dobry samochód sprawdzi
się i w lesie, i na autostradzie. Miałem
i Jaguary, i Porsche, jeździłem nimi – kiedy potrzebowałem – wszędzie. A Subaru
ma pewną fantastyczną rzecz... To jest już
mój czwarty samochód tej marki. Kiedy

wsiadałem do pierwszego, nie wiedziałem
jeszcze, co mnie spotka. A jeśli coś mnie
zaskoczyło, to tylko spostrzeżenie, o braku jakichkolwiek usterek przez cały czas,
jaki posługuję się tymi samochodami,
w sumie to już około 10 lat. Jedyna rzecz,
do której musiałem się przyzwyczaić, to
mały zbiornik paliwa. A reszta? To niesamowicie praktyczny, niesamowicie szybki
na drodze, pięknie wchodzący w zakręty
dzięki temu silnikowi, który jest tak nisko
położony, dający radość prowadzenia, co
jest już rzadkie we współczesnych samochodach. Nie jest „przewalony” elektroniką, ma cechy prawdziwego samochodu,
z prawdziwym silnikiem. Nie przepadam
za dieslami, więc zawsze wybieram wersje z silnikami benzynowymi.
- Jaki model był pierwszym marki
Subaru?
- Szedłem po Foresterach. Zacząłem od
wersji z mniejszym silnikiem, dwulitrowym, dochodząc do 2,5-litrowego. Miałem trzy takie samochody po kolei. Każdy następny był mocniejszy. Teraz mam
19

Outbacka z jeszcze większym i mocniejszym silnikiem. Przydaje się też automatyczna skrzynia biegów, bardzo wygodna w korkach, i system SI-DRIVE,
pozwalający zmieniać reakcję silnika. Przydaje się, kiedy poruszam się
w trudniejszych warunkach, czasami
przy wyprzedzaniu...
- Dlaczego akurat Forestery? Nie były
to auta, które mogły wygrywać konkursy elegancji…
- Gusta bywają różne, a ja - szczerze
przyznam – oceniając samochody patrzę
przez pryzmat tego, co one potrafią. Te
samochody są po coś robione, a nie ot tak.
Ten kształt, rozwiązania zawieszenia,
wydech, szyby bez ramek – wszystko to
czemuś służy. Ma jakieś przeznaczenie
i jest fajne. Widać, że ten samochód jest
pomyślany dla prowadzącego, żeby był
jego przyjacielem. I w ten sposób oceniam
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ich urodę. Mnie Forestery się podobały.
Wcale nie uważałem, że były brzydkie. Są
przecież ludzie, którym nie podobają się
Porsche, innym Land Rovery... Wszystko zależy od doświadczenia, przez jakie
człowiek przechodzi wybierając samochód dla siebie.
- Czy faktycznie potrzebuje Pan tych
cech samochodu, które są istotne poza
utwardzonymi szlakami? Bo przecież
„terenówki” służą dziś głównie do podboju miast...
- Poluję... Jeżdżę dużo po lasach i do tego
muszę mieć odpowiedni samochód.
- Czy powszednie korzystanie z auta
wystarcza Panu jako kierowcy, żeby
pewnie czuć się za kierownicą?
- Jeżdżę od 17 roku życia, czyli ponad 40
lat. W zasadzie bez wypadków. Rocznie
pokonuję – jak myślę – 30 do 40 tysięcy
kilometrów. Nie liczyłem. Ostatnio dużo

jeżdżę na Słowację, na zdjęcia. Ale na
tym nie koniec. We Francji i trochę we
Włoszech uczyli mnie profesjonaliści,
kierowcy rajdowi, na szutrze i na torze.
Trochę doświadczenia tam zdobyłem. Na
tyle, na ile może go zdobyć amator. Miałem okazję wsiąść za kierownicę Ferrari
i przy tej okazji musiałem też trochę się
nauczyć ujeżdżania takiej bestii. Myślę,
że na drogach nie muszę się wstydzić niczego, co robię. Zwłaszcza, jak się widzi,
co się na nich dzieje.
- A nie myśli Pan, żeby przesiąść się
na jakiś inny środek lokomocji? Pociąg, samolot?
- Tak, bardzo często... wsiadam na
motocykl.
- To nie jest bezpieczniejszy środek lokomocji, na pewno nie u nas...
- Ale szybszy. Zwłaszcza w mieście.
Niedawno pozbyłem się V-Roda, ale właśnie byłem znów w przedstawicielstwie
Harleya, gdzie oglądałem taką miejską
maszynę, którą może nabędę, bo korki
doprowadzają mnie do szału.
- Lubi Pan te wszystkie systemy, których coraz więcej we współczesnych samochodach, a które w coraz większym
stopniu ograniczają rolę kierowcy albo
rejestrują czy śledzą jego poczynania?
Kiedyś były gadżetami, a dziś to nie dający się odłączyć standard...
- Nie znoszę tych wszystkich udoskonaleń. Odbierają nie tylko wolność, ale przyjemność z jazdy. Osaczają człowieka. To,
co kiedyś było możliwe przy prowadzeniu
samochodu miało coś z przyjemności,
jaką daje jazda konna. Kiedy zwierzę jest
fajne, ładnie się zbiera, to jest prawdziwa radość. Technologia odbiera ludziom
te przyjemności. Młode pokolenie nie
wie już jak wyglądała jazda „bokserem”
o takim brzemieniu, że aż w trzewiach
coś drgało i co to znaczy „mieć odejście”.
Dziś jest kontrola trakcji, hamowania,
dystansu do poprzedzającego auta, są
kamery cofania... Nie jestem zwolennikiem wszystkich tych gadżetów. I trochę

ze smutkiem dostrzegam, że – być może
z konieczności – Subaru też wpada w tę
pułapkę nowoczesności. Wystarczająco
„zepsuli” już Forestera, więc musiałem
przesiąść się na Outbacka.
- Skoro jesteśmy przy koniach... Często i z dużym znawstwem mówi Pan
o jeździectwie. Czy mechaniczne konie
potrafią wywołać tyle samo emocji, co
żywe zwierzę?
- Zależy jaki samochód: jeśli ma dobry
silnik, zawieszenie, charakter, słowem

– duszę, a jeśli jeszcze ma porywający
styl, to tak.
- Czy udział w realizacji „Bitwy Warszawskiej 1920” daje Panu szansę wykorzystania swoich jeździeckich umiejętności?
- Niestety nie. Kreowana przeze mnie
postać występuje raczej na salonach a nie
na froncie, więc nie będę miał takiej szansy. Strasznie tego żałuję, oczywiście.
- A szkoda, bo to bardzo barwna postać (Bogusław Linda odtwarza w filmie
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postać adiutanta marszałka Piłsudskiego, Bolesława Wieniawy Długoszowskiego – red.), zasługująca bodaj
na osobny film...
- Oczywiście. Weźmy słynny wjazd na
koniu do Adrii, którego notabene nie
było, bo to tylko legenda... Ale pasująca
do fantazji tego człowieka.
- Tak od motoryzacji doszliśmy do
aktorstwa. I nie sposób uniknąć pytania o przemiany w artystycznym emploi. Zwłaszcza tę na początku lat 90.,
kiedy po pełnych niepokoju filmach
(z których część niestety utkwiła na
lata „na półkach”), takich jak „Gorączka”, „Człowiek z żelaza”, „Przypadek”,
„Matka Królów”, „Dreszcze”, „Kobieta samotna”, „Danton” czy „Magnat”
– żeby wymienić tylko kilka, nastąpił
etap filmów akcji. W pewnym stopniu
nadal rzutuje on na Pana wizerunek.
Na ile była to świadoma przemiana, na
ile korzystanie z fali, jaka pojawiła się
w owym czasie w polskim kinie?
- Odpowiem z czysto zawodowego
punktu widzenia. Jako aktor, bo mam
jeszcze drugi zawód – reżyser, nigdy do
końca nie decyduję o kierunku swojej
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kariery, bo decydują za mnie reżyserzy,
scenarzyści, propozycje, które dostaję.
Tylko z nich mogę wybrać. Nie wybieram sobie tytułu czy treści filmu, w którym będę grał. To nie jest ten zawód.
Reżyser ma większy poziom swobody.
Wybiera sobie scenarzystę albo sam pisze scenariusz. Wtedy robi to, co chce.
Aktor jest skazany na te propozycje,
które dostaje. Tylko między nimi może
wybierać. Skorzystałem z pewnej furtki, która się otwarła po naszej transformacji. I skorzystałem z szansy grania
w filmach, które nie opowiadały o polityce. A to wynikało też stąd, że miałem
jej już dosyć. W tym nurcie spędziłem
całe moje młode życie aktorskie, tyle,
że tworzące go filmy były bez przerwy
„zamykane”.
Mimo tego miałem wystarczająco
mocną pozycję i mogłem wybierać, co
będę grał i dla jakiego reżysera. Gdybym nie miał tego minimum wolności,
nie uprawiałbym tego zawodu. Zostałbym reżyserem, do czego też jestem
przygotowany. Tak, udało mi się uzyskać pewną pozycję, dzięki której mogłem wybierać rzeczy i ludzi, z którymi

pracowałem, niezależnie czy to były
filmy polityczne, czy przygodowe, tak je
nazwijmy. Zmieniłem tylko „kostium”
(bo gra się nie zmienia) i reżyserów,
z którymi robiłem trochę inny repertuar. Chciałem, żeby był inny.
Zresztą to też była realizacja marzeń.
Kiedy byłem chłopakiem, biegałem na
„Siedmiu wspaniałych”, „Vera Cruz”
czy inne, podobne filmy, udając że
mam 18 lat, choć miałem 14. Raz mnie
wpuszczali, raz nie. Dlatego podrobiłem sobie legitymacją szkolną... Marzyłem wtedy, żeby siedzieć w fajnym samochodzie, mieć u boku piękną kobietę
i fajną „klamkę” – czyli broń... I bawić
się w to. Tamte filmy akcji umożliwiły mi tę zabawę. Wydaje mi się też, że
nasza publiczność też była zmęczona
powszechnym „szkoleniem partyjnym”
i chciała pooglądać jakichś fajnych kolesi, którzy żyją troszkę bardziej na luzie, niż inżynier z Ursynowa.
- Skoro jesteśmy przy „kostiumach”,
to chciałbym nawiązać teraz do bardziej dosłownego rozumienia tego
terminu. Czy udział w ostatnich,
wielkich realizacjach historycznych
to także spełnianie marzeń? W końcu
Pana kariera filmowa zaczęła się od
filmu kostiumowego (w serialu „Czarne Chmury” młody Linda zagrał halabardnika – red.).
- Kocham filmy historyczne i chciałbym w nich grać, bo to się wiąże z kostiumem. Myślę, że znam się na tym
trochę, na koniach, na realiach epoki.
To wiąże się z pewną obyczajowością,
sposobem siadania przy stole, ruszania
się, wykorzystywania kostiumu, który jest po to, a nie po co innego szyty.
Ubiór ma ściśle określone funkcje, żeby
człowiek mógł zrobić dobry wykrok
z szablą, żeby mógł zawinąć rękawy,
owinąć peleryną rękę broniącą. Wszystko do czegoś służyło. To są fantastyczne
rzeczy, z których chciałbym korzystać,
gdybym miał możliwość grania. Proszę

jednak pamiętać, że te filmy są najdroższe i najrzadziej produkowane.
Od mniej więcej roku Polski Instytut Sztuki Filmowej i kierująca nim
pani Agnieszka Odorowicz mocniej
wspiera realizację filmów historycznych, to znaczy te realizacje dostają
trochę więcej pieniędzy, mają jakieś
ulgi... Fantastycznie, bo wreszcie będziemy mogli opowiedzieć o naszej
tożsamości narodowej, przy okazji
robiąc filmy historyczne. Ja niestety
już się „nie załapałem”. Moja młodość i możliwości fechtunkowo-jeździeckie są na wyczerpaniu, ale miłe,
że robi się takie filmy. Zresztą baza
historyczna to jedno, ale w filmie tak
naprawdę wybiera się nie kostium,
tylko to, jak film jest napisany, czy
postać ma pewną prawdę psychologiczną. To dla aktora jest podstawą
wyboru roli. Może być najpiękniejsza
historia, z najlepszymi kostiumami
i najbardziej fantastycznymi końmi,
tylko jeśli nie ma w tym pewnej prawdy, sensu, pozostanie bzdetem.
- Zgodzi się Pan na koniec wziąć
udział w krótkim quizie pod hasłem
„A co Pan wie o Subaru”?
- Żeby dobrze wpisać się w tę konwencję musiałbym powiedzieć: „Nie
chce mi się o tym gadać...”
- Mam tu parę prostych pytań. Podobno w młodości ćwiczył Pan boks.
A co to za silnik – bokser?
- (śmiech) Umówmy się tak. Jeśli
chodzi o samochód i o wszelkie przyrządy mechaniczne oprócz broni, choć
i tu muszę przyznać, że nie każdą
potrafię rozebrać do końca, nie dotykam tego. Staram się mieć ten luksus.
Bo nie jestem majsterkowiczem. Nie
znoszę tego. Uważam, że samochód
powinien jeździć. Gdy coś się z nim
dzieje, są od tego fachowcy.
- Ale w jednym z wywiadów powiedział Pan, że „wysiłek fizyczny
dobrze robi mężczyźnie”...

- Parę razy musiałem pchać samochód... Owszem, mogę coś zrobić
przy samochodzie sam, gdy jestem
na rajdzie. Wtedy muszę sobie poradzić, ale też nie ze wszystkim jestem
w stanie. Natomiast generalnie uważam, że człowiek nie powinien majstrować przy swoim samochodzie.
Ma jeździć. Dlatego wybrałem Subaru. Najprzyjemniejszą rzeczą jest
prowadzić samochód, zwłaszcza,
kiedy się nie psuje.
- W jakich rajdach bierze Pan
udział?
- Parę razy uczestniczyłem w rajdach we Włoszech, organizowanych
na szutrze, gdzie jeździ się „cywilnymi” samochodami. I wtedy czasem
musiałem coś zmienić w zawieszeniu,
wymienić pasek, koło...
- Nie kusiło Pana, żeby pójść w ślady
wielkich gwiazd kina – Paula Newmana (świetnego kierowcy wyścigowego) czy Steve’a McQueena (zagrał
w „Le Mans” uznawanym za najlepszy film o wyścigach, ścigał się motocyklami i samochodami) i popróbować sił wśród profesjonalistów, albo
w drugą stronę - wykorzystać swoje
sportowe doświadczenia na ekranie?

- Jasne, że kusiło. Ale – wie Pan co –
nie można robić wszystkiego! Jeżdżę
konno i jestem instruktorem, nurkuję
i jestem instruktorem, żegluję i uczyłem
ludzi na Karaibach, skaczę ze spadochronem, poluję i prowadzę polowania.
Tylko - na Boga – kiedy ja miałbym to
robić? No i to droga zabawa. Sport samochodowy jest pociągający, jak każda
rzecz wyzwalająca adrenalinę. Mięśnie
inaczej pracują, krew inaczej krąży,
wszystko inaczej funkcjonuje. Nawet
gdy człowiek dziadzieje, to uzależnienie
zostaje i ciągle pamięta się, że adrenalina, to coś niezwykłego i przyjemnego.
Z tym jest jak z kobietami...
Rozstajemy się po krótkiej sesji fotograficznej z charakterystycznym Outbackiem, którego detale jawnie nawiązują do barw Gulfa – firmy – legendy
wyścigów samochodowych. Pozostaje
tylko refleksja, jak interesująco byłoby
zobaczyć Bogusława Lindę np. w filmie
o niezwykle barwnej postaci - Włodzimierzu „Dyziu” Markowskim, powstańcu warszawskim, konstruktorze
i spikerze radiostacji „Burza”, a po wojnie rajdowym, motocyklowym mistrzu
i samochodowym wicemistrzu Polski...
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Subaru i zegarek w kolorach Gulfa

N

asi czytelnicy nie mogą mieć wątpliwości - Bogusław Linda rzeczywiście jest gadżeciarzem z krwi i kości.
Dowody widać wyraźnie i na pierwszy
rzut oka – jego Outback występuje w intrygujących błękitno – pomarańczowych
kolorach. Ktoś mógłby nawet pomyśleć
– dziwny wybór. Jednak nie jest to żaden przypadek, choć nie wszyscy muszą
pamiętać, dlaczego te właśnie kolorowe
pasy na samochodzie znanego aktora są
jak najbardziej na miejscu.
Zacznijmy od samych kolorów. Są to tradycyjne barwy koncernu petrochemicznego
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z USA – Gulf. Gdy jednak myślimy o koncernie Gulf w kontekście międzynarodowym, to prócz oczywistego – oferty
produktów petrochemicznych – pojawiają nam się przed oczami jasnoniebieskie
wyścigowe samochody z pomarańczowymi pasami. I rzeczywiście, Gulf przez lata
wspierał i wspiera nadal poważne zespoły
wyścigowe serii Le Mans i CanAm (wyścigi
wielogodzinnne, w Europie i USA, w tym
także 24 godziny Le Mans). Od kilku lat
ekipą sponsorowaną przez Gulfa jest Aston
Martin, co mogłoby zresztą sugerować
pewien związek z Subaru – wyczynowe

Astony przygotowywane są obecnie przez
brytyjskiego tunera Prodrive, którego zasług dla rajdowych osiągnięć Subaru nie
trzeba przypominać. Ale to nie z tego powodu widzimy kolory Gulfa na Outbacku
Bogusława Lindy...
Zadajmy pytanie - co najbardziej, w sensie historycznym, wiąże ze sobą wyścigi 24
godziny Le Mans i firmę Gulf? Odpowiedź
jest zaskakująca - potężna siła sztuki filmowej! Fakty były następujące: Samochody barwach Gulfa rzeczywiście startowały
w sławnym wyścigu w końcu lat 60. i na
początku lat 70. XX wieku. Najpierw były
to Fordy GT 40, a potem Porsche 917 występujące w ekipie John Wyer Gulf Team.
Ford GT 40 w barwach Gulfa zwyciężył
w roku 1969, natomiast w latach 1970 i 1971
zwyciężyły Porsche 917 (kierowcy Hans
Hermann i Richard Atwood, a rok później
Helmut Marko i Gijs Van Lennep). Były to
jednak samochody innych ekip i w innych
barwach.
Mimo wszystko to co najbardziej wryło nam się w pamięć, to film „Le Mans”
wyprodukowany przez Steve McQueena,
uznawany za jeden z najbardziej prawdziwych obrazów pokazujących sport samochodowy, a nakręcony między innymi
z wykorzystaniem scen rzeczywistego wyścigu z roku 1970. Głównymi bohaterami
byli - fikcyjny kierowca Michael Delaney
(Steve McQueen) i... prawdziwe Porsche
917 w kolorach Gulfa (ten egzemplarz nie

startował w rzeczywistych zawodach), walczący z plejadą Ferrari 512.
Nie dziwi, że McQueen nakręcił film
wiernie oddający realia wyścigów. Był on
nie tylko wziętym aktorem tamtych lat,
ale także, a może nawet przede wszystkim
kierowcą wyścigowym (samochodowym,
ale także motocyklowym), a dodatkowo
lotnikiem i rzeczywiście człowiekiem akcji, który starał się żyć pełnią życia. I choć
obraz jego własnej produkcji nie powalał
głębią przekazu intelektualnego, to przedstawiał zawody takimi, jakie były naprawdę, a dziś ma opinię kultowego. Niezależnie od faktu, że ówczesna publiczność nie
przyjęła go życzliwie, a firma producencka
aktora zbankrutowała.
Sam Steve McQueen, ówczesny modelowy „prawdziwy mężczyzna”,
kreował role nie zawsze kryształowych
charakterów, ale z powodzeniem oddawał psychologiczne meandry ich postaci.
Dziś, trzydzieści lat po śmierci, zaliczany jest ciągle do wąskiego grona aktorów
filmowych najwyższego formatu. Dalszy
komentarz jest zbędny – kolory Gulfa na
Subaru Bogusława Lindy nie wzięły się
znikąd...
Pozostaje jeszcze wyjaśnienie kwestii zegarka Bogusława Lindy. I tu aktor nic nie pozostawia przypadkowi.
Ten zegarek to jedna z wersji TAG Heuer Monaco (McQueen Monaco Model
1133B), będąca oficjalną repliką zegarka

McQueen’a z filmu Le Mans. Jak widać
tzw. product placement wymyślono już
dosyć dawno, choć podaje się wersję, według której zegarek ów w roku 1971 dał aktorowi „dla uwiarygodnienia obrazu” inny
zawodnik, ale też przedstawiciel zarówno
TAG Heuer jak i Gulfa – Jo Siffert.
Skoro po latach film stał się kultowy, to
i gadżety z nim związane też. Firma Tag
Heuer z ochotą wyprodukowała limitowaną serię rocznicową (rocznica dotyczy
innego zdarzenia – zwycięstwa Forda GT
40 w roku 1969) bardzo dziś cennych zegarków McQueen’a.
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VII Zlot Plejad

Trasa szosowa,

czyli
klucz rozszyfrowany
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D

o tegorocznej edycji Plejad na
trasie szosowej przygotowania
rozpoczęto jeszcze przed wręczeniem nagród zwycięzcom na imprezie kończącej poprzedni Zlot.
Niejeden z nas zada sobie pytanie
- dlaczego? Odpowiedź jest prostsza, niż można by się spodziewać:
jedni poszukują skarbów, inni sensu
życia, a uczestnicy Zlotu Plejad co
roku szukają klucza. Klucz będący
największą zagadką Zlotów został
w tym roku odnaleziony. Podział na
klasy przebiegał w nerwowej atmosferze: czy sędziowie dopatrzą się dodatkowych 200 koni na pokładzie,
czy nie? U niektórych uczestników
Zlotu dopatrzono się redukcji masy
na układzie wydechowym, inni mieli
zmodyfikowane mapy. Mojego atlasu nikt nie sprawdzał. Oczekiwania
uczestników z roku na rok rosną,
nowi starają się zrozumieć, co się
dookoła dzieje, stare wygi też się
starają, bo wiedzą, że trasa szosowa to nie tylko moc ich maszyn, czy
umiejętności za kierownicą. W tym
roku sukces, powrót do bazy i zwycięstwo gwarantował pilot pokroju
Beara Grylls’a.
Pierwsze koty za płoty
Na pierwszą próbę sportową zlokalizowaną na terenie targów dotoczyliśmy się szczęśliwie. Równo
poustawiane samochody prężyły
mechaniczne muskuły przed nadchodzącym startem. Piloci zapoznawali się z trasą, kierowcy uzupełniali
płyny. Wielu narzekało na miejscowe suche powietrze. Start do pierwszej próby to zawsze walka ze stresem, później jest już z górki.
3… 2… 1… START! Czy Legacy
2.0D ma „launch control”? Pytanie
jak najbardziej na miejscu, gdyż
czarne kombi startujące z „odcinka”
wystrzeliło jak z procy - kierowcy

turbobenzynowych Imprez poczuli, że nie będzie łatwo. I mieli rację,
bardzo dobre czasy notowali właściciele diesli i wolnych ssaków. Ale nie
tylko czas się liczy.
Na starcie staje czarny TypeR, zgromadzony przy barierkach tłum czuje, że coś wisi w powietrzu. O tak…
to był przejazd na jaki czekali widzowie. Honor Imprez uratowany,
a załoga została nagrodzona gromkimi brawami.
Nagle zaczęły się schody. Wieloletnie
doświadczenie mojego prywatnego
pilota okazało się być niewystarczające, po 3 kilometrach pierwszej dojazdówki groziło mu wydalenie z zespołu i powrót z Kielc pieszo do bazy
Zlotu. Uratował go jedynie widok
miotających się po mieście Subaru.
Wniosek? Nie tylko mój pilot nie
umie czytać mapy. Wniosek okazał
się być błędny, problemem nie był
brak umiejętności czytania, tylko
poprawnego przewracania kartek
w książce. Będzie trzeba potrenować. Humor poprawiała nam jednak
myśl, że naszym przeznaczeniem jest
tor w Miedzianej Górze. Pisałem, że
po pierwszej próbie dalej jest już
górki… nic bardziej mylnego. Na
widok toru serce podniosło ciśnienie krwi na 1,1 bara, przygotowując
się fizycznie do akcji, Subarak zaczął nerwowo węszyć nosem w poszukiwaniu jedynej słusznej kreski
na torze. Instrukcja od trenera SJS
„… ale dwie rączki na kierownicy!!”
i w drogę. Kreska kreską, ale finezja
wzięła górę nad rozsądkiem.
Wiele się naczytaliśmy o kieleckim
obiekcie, ale doświadczyć jego śliskiej nawierzchni to zupełnie coś innego, niż czytać o tym w Internecie.
Długie poślizgi, swąd palonych
opon, obserwowanie ścieżki przez
boczną szybę i meta…. Wynik?
W tym momencie nieważny, za27

dowolenie 10/10 i szybkie pytanie:
„Będzie tego więcej?!”. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi
wiedzieliśmy, że to będzie dobry
dzień. Po drodze do Radomia mieliśmy czas na podziwianie widoków
i okolicy. Pogoda dopisywała, przy
otwartych oknach napawaliśmy się
stadnym burczeniem wydechów.
Odwiedziliśmy Bartka (to takie baaardzo stare drzewo) i kilka innych
lokalnych atrakcji.
Na torze
Na tor w Radomiu trafiliśmy bez
problemu. Kolejka samochodów bez
kierowców świadczyła o tym, że próba jest ciekawa. Nie myliliśmy się, tor
z bardzo przyczepną nawierzchnią
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i magnetycznymi bandami, a szczególnie jedną. Załogi czarnego TypeR
jak i białego STI nie zawiodły, obaj
kierowcy dali popis zarówno umiejętności, jak i możliwości samochodów. Pozbierawszy szczęki, które po
pokazie wypadły nam na asfalt, poszliśmy się przygotować. Tor okazał
się faktycznie rewelacyjny. Na miękkich nogach udaliśmy się do punktu żywieniowego, gdzie drżącymi
(z emocji) rękami spałaszowaliśmy
obiadek. Kolejne miejsce to lotnisko. Mając na uwadze możliwości,
jakie dają takie obiekty oraz wcześniejsze próby przygotowane przez
organizatorów - nasze oczekiwania
były ogromne. Niestety zastaliśmy
jedynie slalom i helikopter. Wkoło

helikoptera nie mogliśmy upalać,
więc pozostał nam slalom. Zaliczony
i… zapomniany. Ale nie dla ekipy
z Legacy z silnikiem wysokoprężnym, która ewidentnie się uparła, że
Subaru musi iść bokiem. Szacunek.
Nie wiedziałem, że tak można, ale
myślę, że inżynierowie FHI również
tego nie wiedzieli.
Znowu w Miedzianej Górze
Powrót do Miedzianej Góry, czasu
w zapasie bardzo dużo, luźno stoimy
w korkach, nawigacja swoje, a książka drogowa swoje. Inni uczestnicy
rozjechali się we wszystkich możliwych kierunkach, a wszystko dzięki
niespodziankom przygotowanym
przez drogowców. Tym razem bied-

ny pilot został wyklęty z rodziny.
Czas potrzebny na powrót oraz to,
co pokazywała nawigacja rozjechało nam się o dobre 30 minut.
Przepraszam Panów motocyklistów,
że ich popędzałem, ale naprawdę się
wlekli. Mknęliśmy więc ku mecie,
po drodze zbijając „piątki” z sołtysem Wąchocka.
Na PKC wpadliśmy w ostatnich
sekundach. Zdążyliśmy! Nadeszła
chwila, na którą co roku czekamy
z nadzieją, że nie nadejdzie… a jednak nadeszła. Wynalazki już na nas
czekały: deskorolka bez deski, ale
z silnikiem spalinowym i pilotem
oraz kolejny „gadżet” - tym razem
elektryczny - dały nam dużo frajdy.
Za to obserwującym naszą nierówną
walkę z tymi wybrykami techniki okazję do spazmatycznego śmiechu.
Wszyscy jakoś to przeżyli - zarówno
„kierowcy” jak i obserwatorzy.
Znowu na targach
Najlepszą „zabaweczką” okazały się
być jednak tiry. Tym razem jazda na

czas, krótki slalom, parkowanie tyłem i kawałek prostej, którą wśród
drzew pokonywaliśmy z pedałem
wciśniętym do podłogi. Co ciekawe,
akurat te zabawki upodobały sobie
piękniejsze połowy zawodników,
czy zatem jednak duże jest zawsze
lepsze? Pod koniec dnia udaliśmy
się z powrotem na teren targów.
Ostatkiem sił i na oparach paliwa
zaliczaliśmy ostatnią próbę sportową. W oczach zawodników można
było dostrzec radość, zadowolenie,
ale i duże zmęczenie. Został również
podniesiony temat lokalnego suchego powietrza i potrzeby niezwłocznego uzupełniania brakujących
w organizmach mikroelementów.
Odnowa
biologiczno-chemiczna
trwała do rana. Konkurs „Jaka to
melodia” został zastąpiony konkursem „Jaki to wydech?”. Kolejni odwiedzający nasz hotel osobnicy dostarczali nam powodów do wspólnej
zabawy. Zabawa okazała się być
lekko nie fair, gdyż ekipa z Dolnego
Śląska rozpoznawała nie tylko mar29

kę tłumika, ale też imię i nazwisko
kierowcy, numer jego buta oraz historię samochodu z ostatnich 3 do
12 lat. Więcej w „Jaki to wydech?”
z ASO się nie bawię.
Drugiego dnia
Poranek dnia drugiego. Organizatorzy
wyciągnęli nas z łóżka w środku nocy
setką esemesów o tematyce luźno związanej z carpoolingiem. Okazało się
jednak, że to nie noc, ale najwyższy
czas, aby stawić się na starcie do kolejnego dnia zmagań. Przyjazd na
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miejsce i ogólne poszukiwanie cienia, spokoju zarówno dla ducha jak
i ciała. Spowolnione ruchy oszczędzające energię na walkę za kółkiem
i pierwsze nieśmiałe plany na wieczorną imprezę.
Zaczęliśmy od wysokiego „C”, czyli
toru. Drugiego dnia walka o jak najlepszy czas wzięła górę nad finezją.
Ze łzami w oczach jechaliśmy po
kresce, rozglądając się na boki ile tu
i ówdzie miejsca na soczysty drift zostawiliśmy. Dwie wymagające próby
i dalej w drogę. Tego dnia mieliśmy
mniej zajęć sportowych, a więcej
turystyki i zwiedzania. Wśród tych
przyjemności był również zamek,
gdzie z rozpędu niektórzy doświadczeni Plejadami 2008 zabrali się za
strzelanie z łuku. Przeprosinom nie
było końca, strzałę z pośladka udało
się usunąć z pomocą lokalnego kowala. Sprawa porażki z roku 2008
została wyjaśniona.
Zjedliśmy, popiliśmy, rodzice kupili
w okolicznych straganach drobiazgi dla dzieci i ruszyliśmy w dalszą
drogę. Próba na tamie ściągnęła kibiców z okolicznych miejscowości.
Nie wiedziałem, że aż tak źle prowadzę samochód. Gdyby ci goście mieli Subaru, to może by nam pokazali
„Kena Blocka”… ale udostępniać samochodu nie miałem zamiaru.

Powrót na tor
Ostatecznie spotkaliśmy się na torze.
Tym razem mieliśmy więcej czasu
i możliwość obejrzenia startów innych
załóg. Z wypiekami na twarzy komentowaliśmy zmagania, dzieląc się własnymi wrażeniami z poszczególnych
sekcji. Oczywiście każdy mógł jeszcze
tu i ówdzie urwać. Ci najbardziej napaleni ruszyli do boju „o pietruszkę”,
szanse na urwanie były spore.
Po powrocie do hotelu nastąpiły
przygotowania do nocnej imprezy. Sprawdziłem żywotność kolegów
z pokoju. Oddychali. Na sygnał oznajmiający wyjazd do bazy zlotu nabrali wigoru. W bazie zlotu przywitały
nas znajome, uśmiechnięte twarze.
Na pytanie „i jak?” padała zgodna
odpowiedź: „rewelacja!”. Dawno nie

spotkałem w naszym narodzie takiej
zgodności, wszystkim się podobało,
wszyscy byli zadowoleni, a jedynie
kolega Flipper wyglądał na dość „sfilcowanego”, mamrocząc coś o nawale
pracy… nikt jednak tego nie potwierdził, chodzą słuchy że całe 3 dni spał za
wyprawkami…
Znaleziony klucz
Impreza zaczęła się rozkręcać, a wraz
z ilością ściągających uczestników
Zlotu, przygotowujących się do ogłoszenia wyników, wielu przyjęło kolorowe medykamenty serwowane przez
miłe panie. Czasami trafiała się podwójna dawka, ale nikt nie protestował. Bez względu na to czyje nazwiska
zostały wyczytane ze sceny, kto odbierał puchary i nagrody, tegorocznymi
zwycięzcami okazali się być wszyscy
przybyli na Zlot. Niestety nie poznałem dość popularnego gościa o ksywce „Forum”, pozdrowieniom dla niego
nie było końca. Skoro jednak się nie
pokazał ,to chyba jest dość skromnym
i nieśmiałym, ale jednocześnie bardzo
ważnym dla przybyłych osobnikiem.
Poszukiwany klucz został odnaleziony. Okazały się nim być dobra zabawa
i niepowtarzalny klimat. Tegoroczny
Zlot przeszedł do historii jako po-

wrót do źródeł. Jedni czerpali ze źródła białego, inni kolorowego, po czym
w specyficzny sposób jednoczyli się
z otoczeniem, szczególnie z przepiękną otaczającą ich naturą. Nie wiem na
czym polegała różnica pomiędzy wcześniejszymi zlotami a tegorocznym, ale
takiej atmosfery, subaromaniaków, organizacji, prób sportowych i widoków
na trasie oczekiwalibyśmy zawsze!
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Szkoła Jazdy Subaru
tekst: Janusz Dudek
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Czy to już sport,
czyli wyczucie
masy samochodu

L

ekcja 9

Akwarium – obiekt pragnień wielu
dzieci. Przez kolejne lata szkoły podstawowej, dorastając wśród przepełnionej
przeróżnej maści „domkami” dla rybek
sali biologicznej, nawet nie zdawaliśmy
sobie sprawy, jak ważne z punktu widzenia jazdy samochodem mogą zachodzić
w nich zjawiska. Jak to możliwe? A cóż
takiego może mieć wspólnego szklany
pojemnik pełen wody i glonów z jazdą
samochodem, nie wspominając o sporcie motorowym? Otóż bardzo wiele!
Zobaczmy.
Artykuł ten, co warto podkreślić, opiera
się na wiedzy, jaką udało nam się zdobyć w poprzednich numerach Plejad.
Stanowi w pewnym stopniu esencję
poznanych technik pokazując prosty,
co nie znaczy łatwy do wytrenowania,
sposób użycia zjawiska zwanego balansem masy. W jego zrozumieniu pomoże
nam wspomniane akwarium, które wracać będzie co krok niczym bumerang.
Postarajmy się choć przez te kilka minut myśleć o naszym samochodzie, jak
o wypełnionym do połowy akwarium.
Gdy stoi na półce możemy cieszyć się
niczym nie zmąconą taflą wody, podziwiając spokój i harmonię środowiska
w jego wnętrzu. To sytuacja odpowiadająca zaparkowanemu przed domem
autu. Nic się nie dzieje, nie działa na nas

żadna siła mogąca wywołać niechciane
reakcje (choćby poślizg), a nasze Subaru
słucha nas niczym potulny baranek czekając na polecenia. Problem pojawia się,
gdy ruszymy. Zaczyna się bowiem „taniec z siłami”, które musimy zrozumieć,
a następnie kontrolować dla naszego
bezpieczeństwa.
W jaki sposób rozpoczynamy balansowanie masą samochodu? Co wpływa na
jej siłę oraz kierunek? Przyjrzyjmy się
temu dokładnie na przykładzie wspomnianego akwarium. Gdy trzymając
szklany pojemnik zaczniemy poruszać
nim w sposób nieskoordynowany, pełen nagłych, nieprzemyślanych zwrotów
niemal w każdą stronę, zwróćmy uwagę
na to, jak wewnątrz niego zachowuje się
woda. Im szybsze, bardziej energiczne
wykonujemy ruchy, tym bardziej wymyka się ona nam spod kontroli. Zaczynamy
ją rozchlapywać. Ta woda jest jak masa
naszego samochodu. Podczas gdy nasze
manewry nie są „poukładane”, ruchy rąk
i nóg zdają się przeczyć sobie nawzajem
i brak nam koordynacji, naszym pojazdem miotać będzie fizyka, która czeka
tylko na to, aby wyciągnąć nas na wycieczkę poza drogę.
Podczas jazdy, w oczywisty sposób balansujemy pojazdem poprzez ruchy rąk.
A nogi? Z poprzednich artykułów wiemy już, że użycie gazu i hamulca wpływa
na dociążanie tylnych i przednich kół.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę
na sprzęgło. W ograniczonym zakresie,
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poprzez jego użycie może dochodzić
również do omawianego przesunięcia
pozornego środka ciężkości (redukcja
biegu z powolnym puszczaniem sprzęgła i bez tzw. międzygazu).
A może gdybym wykonywał, czy wykonywała, jedynie ruchy kierownicą (balans
masy pomiędzy prawą a lewą stroną),
a dopiero potem pedałami (balans masy
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przód-tył) lub odwrotnie, to uchronię
się przed sytuacją awaryjną? Spróbujmy.
Weźmy znów nasze akwarium. Nawet
wykonując jedynie rytmiczne ruchy na
boki zauważymy, jak nasza woda raz po
raz wspinać się będzie co raz wyżej po
ściankach. Ukazuje ona, jak na drodze
przesuwać się będzie tzw. pozorny środek ciężkości naszego samochodu. Nie

chodzi więc o rozdzielenie poleceń wydawanych samochodowi. O co zatem?
Zwróćmy uwagę, że im bardziej jesteśmy delikatni w naszych manewrach
(płynne ruchy), tym niżej unosi się nasza woda. Przyjrzyjmy się również z jaką
siłą, po nagłym zatrzymaniu akwarium,
uniesiona z jednej strony woda potrafi
uderzyć w przeciwną stronę. Spróbujmy
wykonywać pojemnikiem z wodą ruchy
bardziej płynne, „miękkie”, bez szarpnięć. Tu właśnie leży klucz do opanowania tego zjawiska! Gdy uniesiona woda
rozpoczęła swój powrót, ze wspomnianą miękkością starajmy się wykonać powrotny ruch razem z nią. Nie obawiajmy
się eksperymentować. Przecież, w przeciwieństwie do sytuacji drogowych, grozi
nam co najwyżej ochlapanie. Takie manewry doskonale ukazują, jak operując
łagodnymi ruchami można wykorzystać
działanie sił, równoważąc je nawzajem.
Czy tak samo będzie w samochodzie?
Dokładnie tak. Analogicznie, im bardziej agresywnie szarpiemy kierow-

nicą, tym większe stwarzamy ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnej.
Igramy wówczas z fizyką. Zachęcam
do ćwiczeń praktycznych w bezpiecznym miejscu. Pamiętajmy jednak, że
w ograniczonym zakresie, bardzo bezpiecznie możemy oddać się treningowi
nawet w codziennej jeździe. Nie chodzi nam o wykonywanie niesamowicie zaawansowanych manewrów, lecz
o wyczucie zjawiska. Po „treningu”
z wodą, siedząc za kierownicą samochodu starajmy się przenieść miękkość i delikatność ruchów akwarium
na wykonywane przez nas manewry.
Pamiętając o poniższych zasadach.
Po pierwsze, wraz ze wzrostem prędkości rośnie nasza energia. Im szybciej jedziemy, tym większy pojawia
się problem, a w naszym akwarium
od malutkich fal zmierzamy ku przepełnionemu złością sztormowi. Po

drugie, im delikatniejsza i płynniejsza
zmiana kierunku dystrybucji masy
samochodu, tym lepsze z punktu widzenia bezpieczeństwa osiągniemy
rezultaty. Po trzecie, nigdy nie działaj w myśli idei „na wszelki wypadek
zrobię to nieco mocniej lub słabiej”.
Prowadzenie samochodu to precyzja!
Po czwarte, zakręt i przesunięcie się
pozornego środka ciężkości samochodu nie kończy się po skręcie kierownicą. Równie dużo, a nawet więcej
dzieje się, gdy po skręcie zaczynamy
prostować koła do jazdy na wprost.
Po piąte, niekontrolowane zjawisko
balansu masy samochodu niesie ze
sobą negatywne skutki, natomiast wykorzystywanie balansu masy w sposób świadomy wpływa korzystnie na
nasze bezpieczeństwo (oraz czas przejazdu w jeździe sportowej).
Producenci nowoczesnych pojazdów

prześcigają się w oferowaniu coraz
bardziej skutecznych systemów z zakresu bezpieczeństwa wspomagających kierowcę w opanowaniu tego
zjawiska. Subaru dzięki zastosowaniu
symetrii układu napędowego oraz silnika w układzie bokser (niski środek
ciężkości) ułatwia prowadzenie poprzez lepsze zbalansowanie pojazdu.
Ale czy będziemy w stanie wszystko
to wykorzystać? Tego też trzeba się
nauczyć? Jak działa i wpływa na to zjawisko kontrola trakcji czy stabilizacji
toru jazdy, ABS, wspomaganie hamowania i inne układy. Jak zmieniają się
siły w zależności od nawierzchni po jakiej jedziemy? Konieczne są ćwiczenia
praktyczne. To praca nad wyczuciem
tego, co dzieje się z naszym samochodem podczas jazdy. Opanowanie tego
zagadnienia to wielka sztuka, do której
dojdziemy jedynie poprzez trening!
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Instruktorzy
Szkoły Jazdy Subaru
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Piotr Ryncarz
Kierowca idol:
Carlos Sainz
Zawód wyuczony:
Mistrz Cukierniczy – ciastkarz 
Ulubiona dyscyplina:
Trial
Pierwszy poślizg:
wiele lat temu Polonezem Taty
Pierwsze zawody:
1989 Trial w Bodzowie
Ulubiona droga:
Każda kręta
Ulubiona nawierzchnia:
Śnieg

S

iła spokoju w trakcie zawodów
i wulkan pozytywnej energii podczas prowadzonych szkoleń. Mistrz
hamowania i technik wszelakich.
Piotr Ryncarz, bo o nim tu mowa,
dołączył na stałe do zespołu Szkoły
Jazdy Subaru w 2005 roku.
Jego zainteresowanie sportem motorowym zrodziło się wiele lat temu,
gdy jako nastolatek z pasją oglądał
szalejących na motocyklach kolegów, samemu dosiadając poczciwego
„Ogara”. Na fali emocji, w 1989 roku
stał się członkiem Krakowskiego
Klubu Cyklistów i Motocyklistów
„Smok”, gdzie rozpoczął treningi
z prawdziwego zdarzenia.
Swą ciężką pracą bardzo szybko sięgał po kolejne szlify zawodnika trudnej dyscypliny, jaką niewątpliwie
pozostaje trial. Już po roku dosiadając klubowego Simsona zdobył swój
pierwszy tytuł Mistrza Polski w kategorii młodzik. Zauważony przez
trenera Kadry Polski trafił na jeden

z treningów, gdzie bez kompleksów
pokonywał przeszkody, z jakimi wielu starszych zawodników miało spore
problemy.
Tak rozpoczęła się trwająca 7 lat przygoda z reprezentacją. Dysponując
już fantastycznie jak na ówczesne
czasy przygotowanym sprzętem
(Yamaha) z powodzeniem stawiał
swe pierwsze kroki w zawodach na
arenie europejskiej. Startując również
w kraju zdobył kolejne dwa indywidualne tytuły Mistrza Polski oraz jeden drużynowy.
W 1998 roku poważna kontuzja nogi
oraz pojawienie się na świecie „małego
motocyklisty” sprawiły, że zakończył
swą karierę sportową, choć jak sam
powtarza „sentyment pozostał”. Po
dziś dzień korzysta z każdej nadarzającej się okazji do ćwiczeń naginając
prawa fizyki za sterami nawet ciężkich
sportowych maszyn. Swym doświadczeniem oraz osiągniętym poziomem
wiedzy zaczął wspierać stawiających

pierwsze kroki w tej dyscyplinie zawodników. Uczył i trenował m.in. kolejnego Mistrza i Wicemistrza Polski
Szymka Kornickiego. Po swoje największe osiągnięcie sięgnął jednak
w zespole obecnego Mistrza Świata
Tadeusza Błażusiaka. Jako tzw. krasnal (pomocnik, prowadzący i podpowiadający na odcinku zawodnikowi) przyczynił się do zdobycia tytułu
Mistrza Europy.
Równolegle z miłością do motocykli poświęcał swój wolny czas nauce
jazdy samochodem. Zaliczył w formie zabawy wiele startów w amatorskich zawodach, na początku za sterami „Malucha”, a następnie Fiatów
Cinquecento i Seicento. Gdy pięć lat
temu trafił do SJS bardzo szybko dał
się poznać jako doskonały trener,
z humorem docierający do każdego.
Swą pasję realizuje po dziś dzień
skutecznie łącząc zajęcia i treningi
z codzienną pracą (prowadzi własną
cukiernię).
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reportaż
tekst: Beata Łukaszewska

Wyprawa życia

USA

Dzień dziesiąty
„Blichtr szołbizu w L.A., studio filmowe Universal i lot do domu”

Rano z przyjemnością spoglądam na
bufet śniadaniowy. Skrzętnie omijając
bekon, smażone jajka i pieczywo tostowe,
kieruję się w stronę naleśników, twarożków (niewiarygodne, lecz zatęskniłam za
Filadelfią) oraz czarnej herbaty. Plan na
dzisiaj zakłada baaaardzo pobieżne zwiedzanie centrum L.A. Zatem nie tracąc
czasu jedziemy chyba siedmiopasmową
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autostradą do centrum. Ruch nie jest tragiczny, nie stoimy w korkach. W moim
odczuciu niewyobrażalnym jest stanie na
siedmiopasmowej autostradzie. A to podobno czasem się zdarza. Jedziemy dosyć
szybko zewnętrznym pasem, gdyż jest on
przeznaczony dla pojazdów transportujących więcej niż jedną osobę. Przedziwne,
że w odróżnieniu od europejskich standardów, zewnętrzny pas nie jest w założeniu najszybszy i raczej utożsamiany
z wycieczkami autobusów szkolnych,

a także vanami z siedmioma osobami na
pokładzie oraz psem. W takich okolicznościach doprawdy przestaje zadziwiać
pomysłowość mieszkańców oraz zwyczaj
jeżdżenia po autostradzie z dmuchaną
lalą na siedzeniu obok. Jadąc obserwujemy przez okna wzgórza ze słynnym
napisem „Hollywood” oraz malowniczo poupychanymi w krajobraz willami
VIPów. Jest bardzo gorąco, a na dodatek
olbrzymia wilgotność potęguje wrażenie upału. Oddalamy się od ożywczego

oceanu, coraz trudniej zatem wytrzymać
na wolnym powietrzu w centrum. Ze
wzgórz bardzo dobrze widać spowijający
miasto smog.
Dojeżdżamy do ścisłego centrum i John
wyrzuca nas z autobusu na słynnej Alei
Gwiazd. Trzeba przyznać, że co jak co,
ale Amerykanie potrafią robić świetny
PR, dosłownie ze wszystkiego. Oglądając
transmisje z wręczania Oskarów, prężenie
się gwiazd na czerwonym dywanie przed
Kodak Theatre, malownicze relacje z odciskania dłoni, stóp i Bóg wie czego tam
jeszcze przez gwiazdy, można odnieść
wrażenie, że Aleja Gwiazd to takie magiczne miejsce, pełny hajlajf. Tymczasem,
jest to zwykła ulica, jakich zapewne wiele
w Stanach, z szarym chodnikiem, na którym wtopiono różowe gwiazdy z imieniem i nazwiskiem znanych osób ogólnie
rozumianego szołbizu.
Kodak Theatre to niepozorny biały budyneczek, który pozostałby zupełnie niezauważony, gdyby nie stojąca przed nim
ogromna reklama wódki Absolut. Przed
Kodak Theatre oraz Chinese Theatre
krążą tłumy zwiedzających, zaczepianych przez przebierańców zarabiających
na życie zdjęciami z turystą. Wzdłuż ulicy ciągną się liczne sklepy z pamiątkami,
w których można kupić figurki – imitacje

Oskarów, koszulki z widokiem na L.A.,
breloczki, hollywoodzkie gadżety, plakaty
filmowe, słowem cały miszmasz związany z rozrywką. Oczywiście robimy drobne zakupy, głównie z przeznaczeniem
pod suweniry z podróży. Jacek nie może
oczywiście przepuścić okazji zrobienia
sobie zdjęcia z gwiazdą Muhammada
Alego. A ja z gwiazdą Michelle Pfeiffer.
Kiedy już mamy w aparacie sto zdjęć
z Alei Gwiazd, w torbie pamiątki, pocztówki i znaczki, chowamy się w zacienionym miejscu, by chwilę odpocząć i napić
się czegoś chłodnego. John jest dzisiaj
w doskonałym nastroju (zapewne po wieczorze z Lynn), nie złorzeczy zatem, gdy
kolejne osoby wchodzą do autobusu po
umówionym wcześniej czasie. Jedziemy
do studia filmowego Universal.
W zasadzie taka wizyta w studio, pod
względem zgromadzonych wewnątrz
atrakcji spokojnie mogłaby obejmować
dwa dni z okładem. My jednak mamy do
dyspozycji tylko kilka godzin, tym bardziej chcemy wykorzystać każdą minutę
spędzoną wewnątrz i zobaczyć jak najwięcej. Już na wejściu o mało nie przewraca nas jakiś potwór, Jackie o mało nie
traci głowy w paszczy rekina i całuje się
z Babe, świnką z klasą. Ja z kolei okupuję
fotel reżyserski z niepokojem patrząc na

olbrzymią kolejkę do wagoników objeżdżających całe studio.
Po około 40 minutach tłoczenia się w kolejce wsiadamy w końcu do wagoników
i rozpoczynamy objazd po terenie parku, raz po raz irytowani przez hałaśliwą
przewodniczkę, zapewne trzecioplanową
aktorkę filmów familijnych, w ten sposób
dorabiającą sobie do emerytury. Mijamy
pomieszczenia kryjące garderoby, hangary w których znajdują się zapewne
urządzone wnętrza do zdjęć pozaplenerowych. Wjeżdżamy na plac imitujący
ulicę w Tokio. Nagle z ziemi wyrastają
samochody tańczące na rurach, wirujące, puszczające dymy i sypiące iskrami.
Potem przejeżdżamy przez plany filmowe starych miasteczek kowbojskich,
mijamy fasadę motelu, wykorzystaną do
kręcenia „Psychozy”, mamy niesamowitą
możliwość obejrzenia rekina ze Szczęk
(nie pytajcie mnie o numer), a także zestaw wszelkiego rodzaju mobili wykorzystywanych w sama nie wiem już jakich
filmach (na pewno zauważyłam „Powrót
do przyszłości”).
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Po drodze przytrafia nam się także mała
powódź (mokre sandały) w jakimś miasteczku, przejażdżka przez nowojorski
Central Park oraz asysta w budowaniu
gmachu Sądu Najwyższego w Nowym
Jorku. Przez moment hałaśliwa przewodniczka na chwilę przestaje krzyczeć
i szeptem prosi o ciszę, gdyż zbliżamy
się do Wisteria Lane, gdzie kręcony jest
kolejny odcinek desperatek. Cisza nie
trwa jednak długo, wjeżdżamy do tunelu, w którym imitowana jest sytuacja
pod tytułem „trzęsienie ziemi w metrze”.
Naprawdę robi to wrażenie. Wagonik
trzęsie się tak, że o mało nie wypuszczam
z rąk naszego aparatu.
Ukoronowaniem przejażdżki po studio
jest jednak widok rozprutego samolotu,
rekwizytu użytego w jednym z filmów
Spielberga. Samolot ów, wdzięcznie
rozczłonkowany, rozrzucony jest po
dosyć dużych obszarach terenu zielonego, a także częściowo tkwi w realistycznej dosyć makiecie domu. Równie
realistyczne szczegóły, takie jak fotele
lotnicze, fragmenty bagażu oraz części
ciał (w domyśle ludzkich) rozpościerają się w artystycznym nieładzie na całej
przestrzeni. Widok Jacka oglądającego
rozpruty samolot - BEZCENNY. „To
co, Jackie, za kilka godzin lecimy, nie?” Radek pocieszająco klepie bladego małża
po ramieniu. Małż przełyka ślinę. Nie jestem już taka pewna czy polecimy.
Po około 40 fascynujących minutach
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kończymy objazd Universal Studio i kierujemy się do wyjścia. Mamy jeszcze
trochę czasu, by poplątać się po parku
rozrywki, ewentualnie zobaczyć jakiś
show, pozwiedzać repliki słynnych filmowych miejsc. Jackie i ja wykorzystujemy swój czas na zjedzenie hot – doga
droższego i gorszego w smaku od tego
na Times Square (choć myślałam, że to
niemożliwe). Przechodzimy przez kilka
uliczek, fotografujemy kilka samochodów („Myszka, ja muszę!!!”) oraz wstępujemy do paru sklepów z pamiątkami
w celu nabycia foremki do lodu w kształcie sztucznej szczęki. Widziałam taką
kostkę lodu kiedyś w drinku, efekt był
PIORUNUJĄCY. Mela przeżywa także
spotkanie bliższego stopnia ze Shrekiem.
W końcu wszyscy spotykamy się w autobusie i jedziemy w stronę Bulwaru
Zachodzącego Słońca. Bulwar, podobnie
jak Aleja Gwiazd, jest zwykłą ulicą, świetnie rozreklamowaną przez filmy, piosenki
i inne kulturalne przekazy. Dojeżdżamy
do Rodeo Drive, gdzie w oczy rzucają się
przede wszystkim sklepy ekskluzywnych
marek, poprzetykane gabinetami chirurgii plastycznej.

Robimy spore kółko, a potem kierujemy
się w stronę Beverly Hills, mijając raz po
raz wille rzekomo słynnych ludzi. Czas
nagli, wracamy na przedmieścia do naszego hotelu. Zostanie nam jeszcze kilka
chwil, by się wykapać, przebrać i na luzie
wyjechać na lotnisko. Mamy pewien zapas czasu, który przy dobrej organizacji
pozwoliłby nawet na poleżenie trochę
w basenie, jednak wycieczka postanawia
wcześniej wyjechać na lotnisko i jeszcze
skorzystać z zakupów w strefie wolnocłowej. W ostatniej chwili piszę pospiesznie
widokówki do rodziny, gdyż chcę je zo-

godzin zobaczę swoje Misiuchy. Lot do
Warszawy nie jest mocno opóźniony, co
doprawdy wydatnie podwala tradycję
ustanowioną przez Air France. W dobrym nastroju i przy dobrej pogodzie
lecimy do Warszawy, na Okęcie, skąd
ma nas odebrać ojciec Jacka i zawieźć do
domu. Należy nadmienić, że fobia dotycząca latania w przypadku małża jest
przypadłością przenoszoną genetycznie,
więc ojciec Jackiego w nie mniejszym
stopniu oraz na podobny sposób (czytaj:
dżin z tonikiem) przeżywał wszystkie te
nasze loty. Pospiesznie żegnamy się ze
znajomymi i wsiadamy do samochodu.
Chcemy jak najszybciej być w domu.
Gdy przyjeżdżamy, Misiuchy już śpią.
Wielkie, szczęśliwe, uśmiechnięte przez
sen i jedno nawet zębate.
stawić w hotelowej recepcji, a nie błąkać
się po lotnisku w poszukiwaniu skrzynki
pocztowej. Zastanawiam się także, z niepokojem spoglądając na nasze walizki,
czy wyrobimy się w dopuszczalnym
limicie bagażu. Jedziemy na lotnisko.
Bez kolejki odprawiamy bagaż, bez żalu
żegnamy się z Johnem i już jesteśmy na
naszym terminalu. Radek proponuje,
byśmy wybrali sobie knajpę i zamówili
lunch, gdyż następny posiłek zaserwują
francuskie linie lotnicze. Idziemy zatem
do Burger Kinga. Następnie ja postanawiam powłóczyć się trochę po sklepach,
a Jackie dekuje się z Radkiem w jednym
z barów, popijając kolejne dżiny z tonikiem (podwójne) oraz wizualizując
jak wygląda wrak rozbitego samolotu.
Wizualizacja oraz picie idą mu całkiem
nieźle (wszak przed południem otrzymał niezłą pożywkę dla wyobraźni),
więc gdy wracam z zakupów zastaję go
w stanie lekko półprzytomnym. Stan
ów natychmiast się zmienia, gdy wywołują nasz lot i trzeba kierować się
w stronę bramki. Trzeźwy jak świnka
i nieco dygoczący małż trzyma mnie za
ramię, a ja już wiem, że na nic te 9 lotów,

z którymi wiązałam nadzieje oswojenia
Jackiego z lataniem. Czyli czeka nas powtórka z rozrywki. Do Paryża lecimy
obok Renaty, z czego bardzo się cieszę,
bo będę miała chwile wytchnienia od
obserwowania, czy małżonek jest jeszcze wśród żywych, czy też przeniósł się
już do wieczności. Pech chce, że akurat
pogoda jest zmienna, samolot wpada
w jakieś wiry powietrzne i nieźle zaczyna trząść. Z niepokojem obserwuję
pierwsze symptomy paniki w postaci:
raptownego oderwania się od Kung – fu
pandy, gwałtownego zbielenia odstających członków oraz wystąpienia kropel
potu na czole. Na szczęście wszystko
dosyć szybko powraca do normalności,
ja do słuchania muzyki, a małż do oglądania Indiany Jonesa. Nie powiem, udaje mi się nawet zdrzemnąć jakieś dwie
godzinki. Nie potrafię wytłumaczyć
tego irracjonalnego odczucia, ale wydaje
mi się, że droga powrotna trwa krócej
niż do Nowego Jorku, co jest wierutną
bzdurą, bo przecież lecimy z zachodniego wybrzeża. Lądując w Paryżu już
zaczynam odczuwać radość. Wiem, że
jak wszystko dobrze pójdzie to za kilka

Fajnie było kolejny raz dzięki Subaru
przeżyć niesamowitą przygodę, której
klimat choć po części próbowałam oddać w tej relacji. Po powrocie jeszcze
długo przed oczami wirowały mi: Nowy
Jork, wodospady Niagary, pustynie
Nevady, route 66, Indiana, Vegas, parki krajobrazowe, L.A. I jeszcze knajpy,
bary, lotniska, autobusy. Przez tydzień
po powrocie wydawało mi się, że zaraz
dokądś trzeba wyjechać, szybko się spakować, szybko zjeść i gnać po walizkę. Po
nocach wstawałam, żeby zdjąć pidżamę
i włożyć coś normalnego, bo przecież jestem na imprezie. Cudownie było pojechać i to wszystko zobaczyć.
Cudownie było też wrócić.
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Gran Turismo w najlepszym polskim wydaniu,
czyli Rage-Race 2010 i Legacy GT
Czym jedziemy w tym roku? Jedną Imprezę STI 08 już zgłoszono (nazwa teamu ciekawa
– Blue Lanos Team), a Imprezy STI sedan jeszcze w Polsce nie ma, hmm…, czyli jedziemy
Legacy 2.5 GT. Wysłaliśmy e-mail z prośbą do Pana Witolda Rogalskiego, na szczęście
otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź i możemy zgłaszać nasz DARK DOG TEAM i drugi
w moim osobistym rankingu (bo dla mnie zawsze najlepsza będzie Impreza WRX STI)
model Subaru.

Samochód oklejony, jesteśmy gotowi do startu.

6

lipca. Po siedmiu godzinach jazdy
pociągiem Tanich Linii Kolejowych
(teraz trzeba uściślać, kiedyś było tylko PKP) wysiadam na stacji Kraków
Główny, skąd udaję się do Subaru
Import Polska. Mimo wielu wątpliwości, czeka na mnie miła niespodzianka.
Zapoznaję się z Legacy GT – limuzyną
z typowym dla tej marki sportowym
zacięciem. Na pierwszy ogień idzie wygląd. Uff… wśród Ferrari, Lamborghini,
Bentleyów i innych „super cars” wstydu
nie będzie. Biała perła, chrom na grillu,
skóra, karbonowe wstawki, łopatki pod
kierownicą, 18-calowe felgi i najważ42

niejsze – podwójna końcówka wydechu.
To wszystko dyskretnie, aczkolwiek dobitnie, świadczy o tym, że ten samochód
nie jest zwykłym sedanem. Wsiadam,
odpalam silnik i oczywiście słyszę to,
czego w Subaru nie lubię – seryjny
wydech zabijający przepiękny dźwięk
„uturbionego” benzynowego boksera.
Ale tak to już jest, normy się zaostrzają… Włączam tryb „Drive” automatu.
Oczywiście SI-DRIVE ustawione na S#,
innego ustawienia nie uznaję. Naciskam
gaz i ruszam, skrzynia działa nadspodziewanie szybko i płynnie, samochód
przyspiesza, obroty silnika zwiększają

się i żwawo rośnie prędkość – w końcu
dwuipółlitrowy bokser ma 265 koni.
Całkiem niezła ta skrzynia E-5AT, ale
dla mnie lepsza byłaby 6MT (oczywiście
z STI). Co ciekawe, w tym samochodzie
skrzynia w trybie automatycznym działa szybciej niż w manualnym, nie wspomnę już o świetnym hamowaniu biegami podczas ostrego zwalniania tempa.
Zatem daję sobie spokój z łopatkami
i komfortowo podróżuję do stolicy, skąd
startuje cała impreza.
lipca. W Warszawie dosiada się
do mnie mój pilot - Michał Jerzy
„Żywisław” Żywarski, w skrócie Borsuk.

7

Dark Dog Team przy ratuszu w Częstochowie.

Kolumną przez Polskę, pytania na CB:
Co to za impreza?
To nie impreza, to Legacy.

bardzo ciekawych samochodów oraz
oczywiście ludzi, którzy nadają kolorytu
tej imprezie. Po południu ruszyliśmy do
hotelu „Król Kazimierz” w Kazimierzu
Dolnym, gdzie odbyła się świetna (jak
zwykle) zabawa rozpoczynająca to samochodowe wydarzenie.
lipca. Jest upalny ranek. Wśród
dźwięku włączonych w podziemnym hotelowym garażu hotelu
V-ósemek i innych motorów wyjeżdżamy na start, otrzymujemy listę zadań
i w drogę. Jadąc z Kazimierza w stronę
Częstochowy, w duchu (e tam, wcale nie
w duchu, zupełnie na głos) współczujemy kolegom w Ferrari i tym podobnych

samochodach jazdy po nierównościach
asfaltu, które nasze Legacy na seryjnym
zawieszeniu Bilstein pokonuje prawie
niezauważalnie. Po raz kolejny przekonuję się, że samochody Subaru są
jednymi z niewielu samochodów optymalnie zestrojonych na polskie, niestety mocno nierówne, drogi. Pierwszym
zadaniem, z którym przyszło się nam
zmierzyć w Sandomierzu było pytanie
historyczne – odpowiedzieliśmy na
piątkę. Przy okazji, z wieży, z której rozciągał się przepiękny widok na okolicę,
oczyma wyobraźni mogliśmy zobaczyć,
jak wyglądała tam powódź. Coś niesamowitego. Wisła rozlała się, tworząc

Właściwie to on też nie był do końca
przekonany, czy dokonaliśmy dobrego
wyboru, dopóki nie zobaczył Legacy.
„Stary, ta fura daje radę” – rzucił mi
na przywitanie i włożył swoje walizki
do skądinąd przestronnego bagażnika naszego sedana. Na Służewcu odbył się oficjalny start Rage-Race 2010.
Wszyscy stawili się tam w celu oklejenia
samochodów i prezentacji załóg. Dużo
twarzy znaliśmy z poprzednich edycji:
Jerzy Dziewulski ze swoją Ultimą GTR,
ekipa Scuderia Martini, czyli 3×Ferrari
Modena 360, Gentleman Team (Maciek
„Subru” Szanter z forum z nieodłącznym kolegą Mirkiem) i wiele innych

8

Ultima GTR najszybsza, Legacy GT najwygodniejsze.
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Boki wózkiem sklepowym
z Borsukiem na pokładzie.

„To nie jest Impreza, ale jak Subaru, to na pewno jakieś rajdowe”.
W 3 dni 1800 km
z zadaniami; duże
wyzwanie.

się przewrotne, ale sprawiło nam dużo
frajdy. Mnóstwo ludzi przybyło na rynek w Ostrowcu i szczerze zdziwiło nas
to, że mimo tylu wspaniałych samochodów podczas wjazdu na parking
usłyszeliśmy taką oto rozmowę dwóch
młodych ludzi: ”Łaał, zobacz, drugie
Subaru, wcześniej wjechała Impreza,
ale tego to nie znam, ale jak Subaru,
to musi być jakieś rajdowe… czaad”.
Powiem tak… to było miłe. Z Ostrowca
udaliśmy się do Częstochowy, gdzie
w skate parku pokazałem, jak się chodzi „pełnymi bokami” z wózkiem
sklepowym z Borsukiem na pokładzie
(kolejne zadanie wykonane). Dzień
zakończyliśmy w Tychach wspaniałą
zabawą w hotelu Piramida.
lipca. Borsuk od rana jest jakiś taki
miły i w końcu mówi: „Słuchaj, nie
męcz się, dziś ja poprowadzę, daleka
droga przed nami”. Niechętnie oddaję
kluczyki. Nie ukrywam, że podróżowanie Legacy spodobało mi się na tyle, że
wcale nikt nie musi mnie wyręczać. Ale
nie mogę być przecież taki samolubny
i mój pilot staje się kierowcą. Tego dnia
na starcie otrzymujemy książkę drogową i zmierzamy autostradą na zachód.
Kolejne zadania umilają nam dzień:

9

około 40-kilometrowe zalewisko. Jak
dobrze, że wszystko wróciło już do
normy. Podczas postoju nasze Legacy
wewnątrz trochę się nagrzało (na zewnątrz było jakieś 35 stopni), wsiadamy, włączamy klimatyzację na tryb auto
i komfortowo zmierzamy do Ostrowca
Świętokrzyskiego, gdzie zmierzymy się
z walcem w walcu. Zadanie okazało
44

Poznaliśmy kilku fanatyków
walca, to piękny taniec jest.
znajdź to, znajdź tamto, wykonaj to
i owo. Różne samochody mają awarie. W Lamborghini coś się przypaliło, Ferrari i R8 nie przełączają biegów
z powodu upału, a nasze Legacy wiezie nas pewnie do celu. Najciekawsze
zadanie czekało na nas na starym lotnisku w Kąkolewie – typowa jazda na
czas. Pierwsza próba, absolutnie nie
odstajemy od najszybszych, w slalomie
zanotowaliśmy jakiś 10. czas na 50 samochodów, dodam tylko, że z walizkami na pokładzie. Dzień kończymy
w Poznaniu, kolejny świetny hotel i kolejna zabawa integracyjna.
Następnego dnia kawalkada rusza do
Kołobrzegu, jednak my musimy już zakończyć naszą przygodę z Rage-Race.
Czekają nas spotkania biznesowe, na
które, wykorzystując oczywiście sytuację, wybieramy się perłowobiałym
Legacy.

12

Najbardziej strzeżony parking w Tychach.

Chłopaki z Blue Lanos Team tuż
przed zabawą w Piramidzie.

lipca. Z żalem oddaję Legacy GT.
W niecały tydzień przejechałem
nim prawie dwa tysiące kilometrów po
polskich drogach (od podrzędnych lokalnych po autostrady), zarówno jako
pasażer, jak i kierowca. Przez chwilę zastanawiałem się nawet, czy nie zamienić
STI na Legacy GT, ale jednak pierwsza
miłość nie rdzewieje, tym bardziej, że
niedługo legendarny model Subaru
pojawi się na polskim rynku w ukochanym przez fanów (do ich grona zaliczam
się i ja) nadwoziu sedan. Ta zwariowana
podróż w ramach Rage-Race utwierdziła mnie jednak w przekonaniu, że samochody Subaru mają w Polsce optymalny
stosunek ceny do oferowanych osiągów.
Na koniec jeszcze jedna wielka prośba
do czytelników: czy ktoś może sprawić, aby w benzynowych samochodach
Subaru z turbiną seryjnie montowano
głośniejsze wydechy? Jeżeli tak, to pełnia mojego samochodowego szczęścia
byłaby już blisko…

Rynek w Sandomierzu, dziś tylko do naszej dyspozycji.
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historia
tekst: Jerzy Dyszy

Początki
sportowych Subaru
Nikt nie zaprzeczy, że skuteczny udział w zawodach motorowych umacnia prestiż producenta
samochodów. Problem jest tylko jeden – nie wystarczy uczestniczyć, trzeba też wygrywać.
Subaru, po pierwszych niepowodzeniach, potrafiło wykorzystać tę szansę.
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imo, iż od dwóch lat Subaru oficjalnie nie uczestniczy w serii
Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC),
nadal dla olbrzymiej rzeszy fanów kojarzy się ze sportem motorowym, a dokładniej właśnie z dyscypliną rajdową.
Chcemy zatem przypomnieć czytelnikom Plejad historię sportowych dokonań japońskiego producenta, co jest tym
bardziej uzasadnione, że właśnie w sezonie 2010 załoga Subaru Poland Rally
Team, Kajetan Kajetanowicz i Jarosław
Baran startujący Imprezą grupy N, prowadzi zasłużenie w cyklu Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski,
z dużymi szansami na tytuł mistrzowski
oraz z pewnym już miejscem na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji
grupy N.
Mówiąc „Subaru” i „rajdy samochodowe”, myślimy - co oczywiste - „Impreza”.
Przed oczami mamy zaś charakterystyczne niebieskie samochody, najczęściej ze złotymi kołami, pokazane
zwykle w skoku lub w poślizgu na
szutrze. To naturalne, gdyż przez wiele lat właśnie ten model samochodu
i w takim wystroju, przygotowywany
przez brytyjskiego tunera Prodrive, reprezentował markę przynosząc jej wiele
sukcesów i stając się autem prawdziwie
kultowym.

Jednak sport samochodowy zagościł
w Subaru znacznie wcześniej, gdy nikt
jeszcze nie myślał ani o Imprezie, ani
o samochodach z napędem czterech
kół, nie mówiąc o współpracy z europejską firmą przygotowującą najbardziej wyczynowe samochody rajdowe.
Podzielmy więc historię sportowych
Subaru na okresy „przed Prodrive”
i „razem z Prodrive”, zaczynając oczywiście od tego pierwszego.
Ścigać się można wszystkim
Pierwszy produkcyjny samochód
Subaru pojawił się w sprzedaży 3 marca
1958 roku. Było to Subaru 360, minisamochód, zgodny z wymaganiami rządu
Japonii dla pojazdów kategorii keicar
(K-car lub keijidoosha, czyli „lekki pojazd silnikowy”). W połowie lat 50. keicar mógł mieć silnik 360 cm3 i długość
3 m. I takie było właśnie owo autko,
o którym pisaliśmy szerzej w numerze
4(23)/2008 Plejad.
Samochodzik ten miał samonośne, nominalnie czteromiejscowe nadwozie,
z dachem z włókien szklanych. Silnik, to
ustawiony poprzecznie z tyłu dwucylindrowy dwusuw chłodzony powietrzem,
o pojemności 356 cm3 i mocy maksymalnej 16 KM. Skrzynia biegów była
czterobiegowa, rozrusznik elektryczny,

360
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o sporcie samochodowym, jednak dobre
zawody można rozegrać na dowolnym
sprzęcie, byle regulamin był sensowny
i konkurenci mieli podobne pojazdy.
Subaru 360 był pierwszym masowo produkowanym keicarem, zatem nic dziwnego, że zawsze skłonni do rywalizacji
potomkowie samurajów stworzyli odpowiednie serie wyścigowe. Nie wiemy,
kto je wygrywał, brak też (dostępnych
w języku innym niż japoński) informacji
o sposobie przygotowania samochodów,
ale zawody były na tyle poważne, że...
hamulce hydrauliczne. Stosowano koła dziś w niektórych grach komputerowych
10”. Masa samochodu wynosiła nieco wśród domyślnych samochodów wyściponad 400 kg, mimo to osiągi były mi- gowych znajdujemy Subaru 360, a zdazerne. Autko przyspieszało do 80 km/h rza się, że kolekcjonerskie modeliki tego
tka dostarczane są z wystrojem
w 37 s, prędkość maksymalna wyno- ausportowym. Co ciekawe,
siła niewiele ponad
kilka
odrestaurowanych
90 km/h, choć enegzemplarzy oryginaltuzjaści tego pojaznych 360 uczestniczydu utrzymywali, że
ło w roku 2008, czyli
z góry i z wiatrem na
w ramach jubileuszu
liczniku pojawia się po50-lecia Subaru, w klanad 100 km/h.
sycznym rajdzie ekonomiczPrzednie zawieszenie
nym dla mikrosamochodów
zbudowano z użyciem
wahaczy wleczonych, tylne Silnik Subaru 360 – Liege – Brescia – Liege, wygrywając swoją klasę.
zaś to oś łamana, zatem nie
tylko stylizacja, ale też konstrukcja auta (z wyjątkiem ustawienia
i budowy silnika) podobna była do
VW Garbusa.
Subaru 360 zwane Biedronką z pewnością nie było konstruowane z myślą
360

R-2

R-2
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W 1968 r. pojawiła się dwudziestopięciokonna odmiana 360 Young S, oraz
dwugaźnikowa Young SS, o mocy
36 KM (z chromowanymi otworami
cylindrów). Można było nawet zamówić kubełkowe siedzenia i obrotomierz,
a tylko się domyślamy, jak daleko posuwały się modyfikacje wyczynowych
samochodów – w końcu tuningowanie
dwusuwu nie wymaga nadzwyczajnego
zaplecza technicznego.
Subaru 360 produkowano do roku
1971, jego następcą był model R2, początkowo z tym samym silnikiem dwusuwowym, potem z czterosuwowym.
Nie mamy informacji o sportowych
losach kolejnych keicarów spod znaku
Subaru, z wyjątkiem jednej imprezy.
Oto w roku 1993 (wtedy, gdy rajdową
aktywnością firmy zajmował się już
Prodrive), z przyczyn zapewne marketingowych, do pewnego stopnia konkurencyjny wobec Brytyjczyków japoński
oddział sportowy Subaru – STI – wystawił do Rajdu Safari trzy malutkie Vivio
Super KK. Były to również keicary, ale
trzy generacje późniejsze, z silnikami
o pojemności 660 cm3. Kierowcami byli
oficjalni członkowie ekipy WRC Subaru

1000

1000

– Kenijczyk Patrick Njiru (ukończył zawody na 12. miejscu) oraz Japończyk
Masashi Ishida i... Colin McRae! Ci
dwaj nie mieli już takiego szczęścia,
wycofali się z przyczyn technicznych.
Rajdowe Vivio – oczywiście 4x4 - ledwo

Vivio

co dłuższe niż trzy metry, dysponowało
mocą 85 KM i ważyło 940 kg.
Ten występ ekipy Subaru trudno oczywiście traktować poważnie, zajmijmy
się więc okresem wcześniejszym, gdy
firma spod znaku Plejad dopiero zaczynała robić to oficjalnie.
Nadchodzą cztery koła
Dziś uznajemy za naturalne, że samochody rajdowe WRC mają napęd czterech kół, jednak w latach 70. i 80. nie było
to wcale oczywiste. Zwróćmy też uwagę,
że jeżeli w tamtym okresie i później pojawiał się europejski rajdowy samochód
4x4, to była to zazwyczaj konstrukcja
specjalna, małoseryjna, zbudowana pod

kątem wyczynowym, a nie wywodząca
się z produkowanego seryjnie samochodu z podobnym napędem.
Tymczasem Subaru przeszło całkiem odwrotną drogę. Najpierw wprowadzono
do seryjnej produkcji osobowe auta z silnikami bokser i symetrycznym napędem
kół przedniej osi, potem pojawiły się
ich odmiany 4x4, a następnie ktoś przytomnie zauważył – czy nie powinniśmy
sprawdzić naszych rozwiązań w rajdach
samochodowych? I to były właśnie podwaliny późniejszego sukcesu.
Zobaczmy zatem, jak przebiegała owa historia. W roku 1965 pojawiło się pierwsze
„pełnowymiarowe” Subaru, czyli model
1000. Tym autem producent spod znaku
plejad rozpoczął długą drogę charakterystycznego dziś dla firmy symetrycznego napędu, wykorzystującego przeciwsobne silniki umieszczone z przodu,
przed skrzynią biegów. Jak już pisaliśmy
w cyklu o historii modeli Subaru, owo
rozwiązanie techniczne zastosowano
dlatego, że w koncernie produkowano
ówcześnie także lekkie silniki lotnicze
w układzie bokser. Okazało się, że chłodzony cieczą silnik OHV o pojemności
977 cm3, plus podłużnie umieszczona
skrzynia biegów wraz z przekładnią
główną, są dobrym rozwiązaniem dla
niewielkiego samochodu z przednim
napędem. Subaru 1000 produkowano

od roku 1966, w roku 1969 zastąpiono
je bardzo podobnym FF-1 z silnikiem
o pojemności 1100/1300 cm3 i o mocy
nawet do 97 KM. Ten model pozostał
w produkcji do roku 1973.
Jego następcą był zaprezentowany już
w roku 1971 Leone i to on rozpoczął
prawdziwą sportową historię firmy. Już
w 1972 roku przednionapędowy Leone
wziął udział w australijskim rajdzie
Southern Cross. W tym samym roku
pojawił się w produkcji Leone kombi
z napędem 4x4, który miał być pojazdem
uniwersalnym, ale wcale nie sportowym.
Po prostu skorzystano z możliwości, jaką
daje podłużny, symetryczny układ napędowy z silnikiem bokser - przekładnia
główna znajduje się tu tuż za silnikiem,
zaś właściwy mechanizm skrzyni biegów skierowany jest do tyłu. Można było
więc niewielkim wysiłkiem konstrukcyjnym (rezygnując z kosztownej skrzyni
rozdzielczej) dobudować wyjście mocy

FF-1
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przenoszące moment napędowy do tylnych kół.
Auto w tej wersji przyjęto bardzo życzliwie, a więc odmiany 4x4 produkowano
także w drugiej i trzeciej generacji Leone,
które wyposażano w coraz mocniejsze
silniki – nawet 1,8 turbo. I właśnie od
trzeciej generacji Leone rozpoczął się
udział Subaru w rajdach serii mistrzostw
świata, choć samochody te nie zaliczyły
nigdy pełnego sezonu imprez. Wersje
rajdowe przygotowywane były przez
sportowy oddział koncernu FHI, który w roku 1988 przerodził się w znaną
wszystkim fanom wyczynowych i tuningowanych Subaru firmę STI – Subaru
Tecnica International.
Początki w WRC
Rajdowe Leone w pierwszych latach
startów (1981 – 1983) przygotowane
było w ramach technicznych przepisów
tzw. Grupy 2, czyli jako odpowiednio
homologowane w FIA seryjne samochody turystyczne, poważnie przystosowane do zawodów. Dysponowało ono
wolnossącym, czterocylindrowym silnikiem bokser 2xSOHC 8V, o pojemności
50

1,8 dm3, o mocy maksymalnej ok 150 KM
przy ok. 5600 obr/min i momentem ok.
200 Nm przy 3600 obr/min. Samochód
miał rozstaw osi 2450 mm, długość
4350 mm, szerokość 1620 mm
i wysokość 1410 mm. Masa wynosiła 985 kg. Napęd – oczywiście stały
4x4, co dawało mu w tych czasach
pewną przewagę, głównie w trudnych
imprezach terenowych. W tych pionierskich latach w poważnych imprezach
zagranicznych Leone wystawiano wyłącznie do Rajdu Safari, zresztą bez większych sukcesów. Jak to zwykle bywa z debiutantami, zespół gnębiły liczne awarie.
Mimo to, ponieważ na starcie Safari
pojawiało się nawet kilkanaście Leone
(przeważnie z kierowcami japońskimi
lub afrykańskimi, jedyne bardziej nam
znane nazwisko należy do Brytyjczyka
Vic’a Elforda), a na mecie było ich zawsze
kilka. Odnotowywano zwycięstwa w klasie, a w klasyfikacji generalnej najlepszy
wynik – piąte miejsce – osiągnął w roku
1983 Yoshio Takaoka.
Po zmianie przepisów technicznych FIA
i wprowadzeniu tzw. Grupy A w miejsce Grupy 2, praktycznie przez jeden

sezon startowało zmodyfikowane
Leone z wolnossącym silnikiem o mocy
160 KM. Największym sukcesem
okazały się 8. i 9. miejsce w Rajdzie
Nowej Zelandii 1984 (kierowcy
Possum Bourne i Tony Teesdale).
Od roku 1985 do 1989 (po rezygnacji
przez FIA z praktycznie prototypowych
samochodów Grupy 4/B), Subaru używało w rajdach homologowanego w grupie A modelu Leone 1800 Coupe Turbo
oraz Sedan RX Turbo. Tym razem silnik
(nadal czterocylindrowy, ośmiozaworowy bokser) dysponował ok. 190 KM
przy 6500 obr/min i ok. 230 Nm przy
5200 obr/min, choć te podawane oficjalnie wartości, szczególnie momentu, mogły być mocno niedoszacowane. Auto
minimalnie urosło – rozstaw osi wynosił
2465 mm, długość 4370 mm, szerokość
1660 mm, a wysokość 1425 mm. Masa –
1060 kg.
Od roku 1984 Subaru Leone pojawiały się już nie tylko w Safari. Wybierano
imprezy z trudną, śliską nawierzchnią,
chcąc korzystać z zalet napędu 4x4,
gdyż auta były nadal znacznie słabsze
i niestety bardziej zawodne od ówcze-

snej rajdowej, europejskiej czołówki.
Spróbowano nawet sił w Monte Carlo
1987. Szefowie STI starali się też pozyskiwać czołowych kierowców, pojawiły
się więc znane nazwiska – wspomniany
już Possum Bourne z Nowej Zelandii,
Mike Kirkland i Ian Duncan z Kenii,
Szwedzi Roger Ericsson i Per Eklund,
Niemiec Harald Demuth, a wreszcie Fin
Aari Vatanen. Były też wartościowe wyniki – trzecie miejsce w Rajdzie Nowej
Zelandii 1987 (Possum Bourne) i piąte
w Safari 1987 (Per Eklund).
Rajdowa kariera Leone, choć produkowano je jeszcze do roku 1994 (pod koniec bez wersji coupe), zakończyła się
z początkiem lat 90. gdy zwrócono się
w kierunku nowego, większego modelu
– Legacy.
W roku 1990 Subaru zdecydowało się
także na inny bardzo ważny ze sportowego punktu widzenia krok. Przeciętne
rezultaty prawie dziesięcioletniej rywalizacji rajdowej na międzynarodowym
polu zmusiły szefów koncernu nie do
wycofania się, a wręcz odwrotnie - do

Leone

zdwojenia wysiłków i do powierzenia tej
działalności firmie zewnętrznej o większym doświadczeniu niż „domowa”
STI. Kontrakt ten otrzymał brytyjski
Prodrive z Banbury koło Oksfordu, któremu szefował (i szefuje nadal) David
Richards. Uzgodniono, że Prodrive
będzie przygotowywał samochody do
rajdów WRC, zaś silniki do nich dostarczał będzie nadal STI.

Jak się okazało, nawet i to wkrótce miało
się zmienić. Subaru Tecnica International
uzyskało natomiast status „ogólnego tunera” przygotowującego limitowane serie produkcyjnych samochodów Subaru
i ich wyposażenie, oraz seryjne samochody wyczynowe (tzw. Grupy N).
O dalszych losach działającego już na poważnie Subaru World Rally Team, napiszemy wkrótce.

Leone
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Układ kierowniczy
– prosto i efektywnie

Mechanizm ten jako pierwszy odpowiada za „połączenie kierowcy z samochodem”.
Dlatego najlepiej, by był jak najprostszy.

U

rządzenie zwane układem kierowniczym, w wersji jaka występuje w praktycznie wszystkich
współczesnych samochodach skonstruowano, opracowano i przebadano nie dziesiątki, ale nawet setki lat
temu. Z tej przyczyny trudno tu o jakieś nadzwyczajne i nietypowe rozwiązania. Mimo wszystko, niektóre
samochody reagują na ruchy kierownicą lepiej, szybciej i precyzyj52

niej, w innych zaś kierowcy wydawać
się może, że między kołem sterowym
a zawieszeniem i kołami jezdnymi
znajduje się jakiś „obcy” gumowy
lub plastyczny element powodujący,
że trudne do zdefiniowania „czucie
samochodu” zupełnie mu umyka.
Powiedzmy od razu – zjawiska te
nie muszą w pełni zależeć od budowy konkretnego mechanizmu kierowniczego. Sterowność i precyzja

prowadzenia auta zależą także od
sztywności nadwozia, sztywności
(szczególnie bocznej) mocowania
elementów zawieszenia do karoserii, od zestrojenia tak istotnych elementów jak sprężyny zawieszenia,
amortyzatory, stabilizatory przechyłów bocznych oraz koła i opony.
Niezwykle ważna jest tu także ogólna konstrukcja samochodu, a w niej
położenie (wysokość) środka cięż-

kości i rozkład mas w stosunku do
rozstawu osi i kół auta. W tej kwestii
poszczególne modele Subaru mają
istotną przewagę nad większością
swych konkurentów, co wynika
z zastosowania dość wyjątkowego
układu napędowego – ustawionego
podłużnie i symetrycznie wobec osi
pojazdu poziomego silnika bokser,
który wraz ze skrzynią biegów jest
lekki, a przede wszystkim jego masa
skupiona jest wyjątkowo nisko.
Efekt jest taki, że auta Subaru zachowują się na drodze nadzwyczaj

W poszukiwaniu kompromisu
Czy precyzyjne sterowanie samochodem wymaga specjalnej konstrukcji układów kierowniczych?
Zasadniczo nie, gdyż takie rozwiązania jakie spotykamy w Subaru –
zębatkowe układy kierownicze ze
wspomaganiem elektrycznym lub
hydraulicznym - stosowane są też
w olbrzymiej większości współczesnych samochodów osobowych.
Jednak czym innym jest pewien typ
rozwiązania technicznego, a czym
innym jego praktyczne zastosowa-

Przekładnia kierownicza z listwą zębatą jako drążek środkowy,
ze wspomaganiem hydraulicznym
stabilnie, a ich przechyły boczne na
zakrętach są stosunkowo niewielkie
w porównaniu z przechyłami aut
o bardziej konwencjonalnej budowie układu napędowego. Już samo
to wpływa na dobre „czucie kierownicy” i precyzję prowadzenia, nie
okupione nadmiernym spadkiem
komfortu jazdy na nierównościach.
Jednak
konstruktorzy zawieszeń
i układów kierowniczych Subaru starają się maksymalizować ten efekt,
stawiając sobie za cel, by precyzja
prowadzenia była wyróżnikiem pojazdów tej marki.

nie - w tym konkretnym przypadku chodzi nawet o pewien rodzaj
filozofii. Układ kierowniczy (wraz
z jego mocowaniem do konstrukcji
auta) można zaprojektować i skalibrować w ten sposób, by priorytetem był tzw. komfort wyrażający się
małymi siłami na kole kierownicy
oraz możliwością „niedbałego” prowadzenia, które mimo wszystko pozwoli na utrzymywanie zasadniczo
prostego kierunku jazdy. Taki styl
konstruowania zawieszenia i układu
kierowniczego staje się w niektórych firmach coraz bardziej popu-

larny, gdyż twierdzą one, że „zwykły
użytkownik” nie oczekuje od auta
niczego szczególnego, prowadzenie
go nie cieszy, zaś gdy będzie wymagało nadmiernej precyzji – zacznie
go nużyć.
Filozofia Subaru jest jednak, jak
już wspomnieliśmy, odmienna
i w pewien sposób bliższa sposobowi konstruowania klasycznych
samochodów sportowych. Subaru
ma precyzyjnie reagować na wszelkie polecenia prowadzącego, także oczywiście te wydawane przy
pomocy kierownicy. Jasne jest, że
w każdym przypadku należy znaleźć złoty środek, bo przecież czego
innego oczekuje nabywca nowego
Legacy lub Forestera, a czego innego kierowca WRX STI. Jednak zawsze jest to Subaru, założenie jest
więc takie, że kierowca jest osobą
aktywną, lubi prowadzić swój samochód i nawet gdy oczekuje komfortu, to także wymaga, by auto
sprawnie reagowało na każdy ruch
kierownicą. I tak właśnie strojone
są podwozia oraz układy kierownicze nowych modeli Subaru, co
znajduje odzwierciedlenie w koncepcji Subaru Dynamic Chassis
Control (dynamicznego sterowania podwoziem), w ten sposób, by
prowadzenie było komfortowe, ale
sprawne i by oferowało kierowcy
duży stopień pewności. Jednym ze
sposobów by to osiągnąć, jest prawidłowe opracowanie ramy (kołyski) podsilnikowej wraz ze sztywnymi, a jednak nie przenoszącymi
drgań mocowaniami do nadwozia,
a także pewne (np. tak jak w Legacy
czteropunktowe) mocowanie przekładni kierowniczej do tej ramy.
Elementy takie jak wszędzie
Wspominaliśmy już, że układ kierowniczy praktycznie każdego
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samochodu zawiera takie same
lub bardzo podobne elementy.
Znajdziemy tu zwrotnice kół z ramionami układu kierowniczego, do
nich zamocowane poprzez przeguby kuliste dwa drążki kierownicze prawy i lewy, zaś pośrodku również
zakończony przegubami drążek
łączący owe drążki kierownicze,
zwany zupełnie nie zaskakująco
„środkowym”. Tenże drążek środkowy zamocowany jest do nadwozia
w taki sposób, by mógł wykonywać
jedynie wzdłużne ruchy w prawo
i w lewo. Cały układ, dzięki swej
geometrii trapezu, powoduje, że
na skutek ruchu drążka środkowe-

pensacji ruchów pionowych zawieszenia) i dwóch nierównoległych
ramion przy zwrotnicach. Zwany
jest on układem Ackermanna (który go opatentował w roku 1817),
choć rzeczywistym wynalazcą był
doktor Erasmus Darwin prawie
wiek wcześniej.
Kolejnym elementem układu kierowniczego jest mechanizm łączący wał kierownicy i wspomniany
już drążek środkowy, w ten sposób, by obrót kierownicy zamienić na ruch posuwisty drążka. I tu
nie będzie zaskoczenia – mówimy teraz o przekładni kierowniczej. Istnieje kilka jej rozwiązań.
Klasyczna przekładnia kierownicza
ślimakowa z wycinkiem zębatym
obracającym ramię kierownicze

Każde z kół toczy się
po kole i innej srednicy

Wspólny promień przecięcia się promieni,
po których toczą się koła

natomiast znaleźć w samochodach
ciężarowych i nielicznych, dużych
i komfortowych autach osobowych. Dlaczego? W ciężarówkach
dlatego, że można dzięki nim zrealizować duże przełożenie układu
(dużo obrotów kierownicy, stosunkowo mała siła), a w autach tzw.
luksusowych, dlatego, że przenoszą
obrót kierownicy dość miękko i…
nieprecyzyjnie.
Ich przeciwieństwem są dziś najpopularniejsze przekładnie typu
„listwa zębata”. Jest to najprostszy

Schemat układu kierowniczego z trapezem (układ Ackermanna)
go zwrotnice wraz kołami skręcane
są w tę samą stronę, ale nie o ten
sam kąt. Łatwo sobie przedstawić, że gdy np. skręcamy w prawo,
koło wewnętrzne (prawe) jadące po
mniejszym łuku, musi być skręcone
bardziej niż zewnętrzne, jadące po
większym łuku. Realizuje to właśnie
ów układ trzech drążków (drążki
kierownicze mają możliwość kom54

Dawniej powszechnie stosowano
przekładnie ślimakowe (było kilka ich rodzajów), czyli takie przekładnie zębate, które pozwalały na
zrealizowanie dużego przełożenia
układu kierowniczego, a na drążek
środkowy oddziaływały poprzez
obracające się ramię. Przekładnie
tego typu właśnie NIE są stosowane przez Subaru, można je dziś

Jedno z rozwiązań przekładni
kierowniczej z listwą zębatą
- ze zmiennym przełożeniem

i działający najbardziej precyzyjnie
typ przekładni, w którym (w większości przypadków) z zębami naciętymi wprost na wspomnianym
drążku środkowym współpracuje
koło zębate osadzone na wale kierownicy (lub wałku z nim połączonym). To proste, stosunkowo tanie
i pozwala, by kierowca poprzez ów
mechanizm praktycznie „czuł”, co
robią koła samochodu. Właśnie
dlatego Subaru stosuje tylko takie
rozwiązanie.
Wspomnijmy jeszcze o pewnym
istotnym parametrze kompletnego
układu kierowniczego, wraz z jego
przekładnią. Chodzi o tzw. przełożenie układu kierowniczego – zależy ono nie tylko od przełożenia samej przekładni zębatej, ale także od
konstrukcji (wymiarów) pozostałych elementów. Określa ono stosunek obrotu koła kierownicy, do
odpowiadającego mu obrotu zwrotnicy koła jezdnego. Na przykład,
gdy przełożenie wynosi 10:1, to obrót zwrotnicy z kołem o 1 stopień
wymaga obrotu kierownicy o 10
stopni. W większości samochodów
przełożenia te wynoszą od kilkunastu:1 (pojazdy bardziej „sportowe”) do 20:1 (pojazdy, powiedzmy,
luksusowo – komfortowe). Subaru
stosuje względnie „bezpośrednie”
przełożenia układu kierowniczego
oscylujące wokół 15:1 – 16:1.
Im lżej tym lepiej?
Zadajmy sobie pytanie – jak spowodować, by koła ciężkiego przecież samochodu skręcać bez wysiłku? Możliwe są dwa rozwiązania.
Pierwsze, to zastosowanie przekładni kierowniczej o bardzo dużym przełożeniu. Wtedy, by skręcić koła o określony kąt, należy
wykonać spory obrót kierownicą.
Jednak we współczesnych samo-

chodach liczba obrotów kierownicy „od oporu do oporu” większa
niż np. 3,5 byłaby nie do przyjęcia.
Zazwyczaj parametr ten wynosi
więc 2,5 – 3, a znacznie mniejszy
bywa tylko w samochodach sportowych i wyczynowych. Takim autem
– gdy drgnięcie kierownicy powoduje już istotne skręcenie kół, też
trzeba umieć jeździć.
W pojazdach seryjnych istotny jest
natomiast komfort obracania kierownicą, stąd w większości stosuje

(w modelach benzynowych), czy
elektryczne sterowane elektronicznie (w samochodach z silnikiem
BOXER DIESEL).
Subaru nie stosuje natomiast coraz bardziej modnych w markach
premium przekładni kierowniczych o zmiennym przełożeniu. Te
niezwykle kosztowne rozwiązania
mają przede wszystkim zwiększać
komfort prowadzenia – przełożenie przekładni przy niskich prędkościach jest większe (mniejsze

Czujnik momentu na wale kierownicy

Sterownik
wspomagania

- cztery punkty mocowania
przekładni do kołyski
podsilnikowej minimalizują
przemieszczenia tego zespołu
z korzyścią dla precyzji
kierowania.

Akumulator
Przewody
zasilające
wspomaganie

Ślimakowe koło zębate

Silnik elektryczny wspomagania
układu kierowniczego

Układ kierowniczy Legacy (wspomaganie elektryczne)
- napęd wprost na listwę zębatą
się tzw. serwomechanizmy kierownicy. I tu powstaje kolejny problem
- „mocny” serwomechanizm ułatwia manewrowanie na parkingu,
ale przy większych szybkościach
może być wręcz niebezpieczny
– i odwrotnie. A więc potrzebny
jest odpowiedni kompromis, albo
wspomaganie progresywne, zmieniające swą intensywność w zależności od prędkości jazdy (im
szybciej, tym mniej wspomagania).
I takie właśnie rozwiązania stosuje Subaru, niezależnie od tego, czy
jest to wspomaganie hydrauliczne

skręty kierownicy przy manewrowaniu), a przy wyższych mniejsze
(małe ruchy kierownicy przy dużej
prędkości nie wytrącają auta z toru
jazdy). Niestety – w praktyce takie
współczesne układy są antytezą sterowania autem o ambicjach sportowych – kierowca jest zaskakiwany
ich sztuczną inteligencją i przestaje czuć się pewnie. Dlatego nadal
w praktyce nie ma aut rzeczywiście
sportowych z tymi nowinkami (tak
zresztą jak i z serwomechanizmami
elektrycznymi) i mamy nadzieję, że
tak zostanie w Subaru.
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DOLOMITY

- historia zauroczenia
Dolomity budzą we mnie trzy skojarzenia - wspaniałe ściany skalne, jakby stworzone
dla wspinaczy, niewiarygodnie kręte, pełne serpentyn drogi przez wysokie przełęcze
i doskonałe jedzenie. Prawie mógłbym tam zamieszkać…
Nie przeprowadzam się jednak do Cortiny czy Canazei, ale od prawie dwudziestu lat
z radością witam każdą okazję, żeby znowu tam zawitać. Moją dolomitową historię
można podzielić na trzy etapy.

P

oczątki - ciężkie. Pierwszy pobyt w tych górach w 1992 roku
pozwolił nam na przejście kilku
bardzo trudnych i cennych na owe
czasy sportowo dróg, ale również
dał przeżyć najbardziej koszmarną burzę, w jakiej się kiedykolwiek
znalazłem. Z moim nieodżałowanym przyjacielem, Maćkiem Rysulą
spędzaliśmy noc mniej więcej w połowie południowej ściany Marmolady, wysokiej na blisko kilometr.
Siedzieliśmy na niewielkiej półce,
nogi zwisały nam w powietrzu. Nie
mieliśmy oczywiście śpiworów, tylko ortalionowe płachty biwakowe.
Krótkie drzemki, w jakie zapadaliśmy, trudno nazwać pełnym snem,
ale był to jakiś odpoczynek.
Przed szóstą rano otworzyliśmy
oczy i zobaczyliśmy dość nietypowy
widok. Mniej więcej na naszej wysokości, o parę kilometrów od nas
widać było bardzo ciemną chmurę,
a pod nią błyski wyładowań. Burza
wyraźnie się zbliżała i to kierując się
nie ponad nas, ale wprost na nas. Zaczęliśmy się wspinać najszybciej jak
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byliśmy w stanie. Od kónca głównych trudnosci dzieliło nas tylko
kilka długości liny. Po ich przejściu
rozwiązaliśmy się i dalej wspinaliśmy się bez asekuracji, aby jak najszybciej wydostać się ze ściany. Burza huczała nam za plecami i kiedy
weszliśmy na grań spadły pierwsze
krople deszczu. Za nami została olbrzymia ściana południowa, ale żeby
dostać się z grani na łagodniejsze
północne zbocze, musieliśmy pokonać kilkadziesiąt metrów bardzo
stromego terenu.
Zaczęliśmy przygotowywać stanowisko zjazdowe, ale wtedy pioruny
waliły już po grani tuż obok - przynajmniej tak to wyglądało. Huk był
ogłuszający, z grani sypały się kamienie i wyjście cało z tej przygody
na pewno trzeba uznać za sukces,
nie wnikając w to, na ile zasłużony.
Transportowo i żywieniowo było
traumatycznie. Jechaliśmy w siedem osób starym Volkswagenem
transporterem z trzema siedzeniami
z przodu i nieoszkloną przestrzenią
ładunkową z tyłu. Czwórka, która

Autor jest przewodnikiem górskim i narciarskim o międzynarodowych uprawnieniach, prezesem Polskiego
Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich. Informacje o polecanych przez niego wyjazdach górskich i narciarskich można znaleźć na stronie www.freerajdy.pl
Pytania i komentarze dotyczące tekstu prosimy kierować na adres: m.kacperek@freerajdy.pl
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aktualnie nie jechała obok kierowcy, siedziała na plecakach w gęstym
półmroku. Do dziś nie rozumiem,
jakim cudem przejechaliśmy przez
tyle granic - bo potem jeszcze byliśmy we Francji i Szwajcarii - samochodem nieprzystosowanym do
przewozu ludzi. Tak czy inaczej nawet na fantastycznych krętych drogach Dolomitów trudno było mówić
o radości z jazdy.
Z jedzeniem było jeszcze gorzej najkrócej i po prostu mówiąc - byliśmy głodni. Plan nie przewidywał
zakupów spożywczych we względnie
drogich Włoszech, jedzenie wzięte
z Polski się kończyło i tyle. Podzieliliśmy resztki między zespoły, żeby
skoordynowały sobie dietę, a raczej
post, z taktyką działania i najedliśmy się dopiero we Francji. Do dziś
pamiętam smak tych parówek...
Mimo wspomnianych drobnych niedogodności pierwszy wyjazd spowodował, że zakochałem się w tych
górach i byłem gotów tam pojechać
natychmiast po powrocie do domu.
Dwa lata później udało się znowu.
Wspinaczkowo - jeszcze lepiej, bo
przeszedłem samotnie, w większości bez asekuracji, trudną i wymagającą linię na północnym filarze
Monte Agner, ścianie liczącej sobie
1600 metrów. Było to całkiem niezłe
osiągnięcie, zwłaszcza ze względu na
czas przejścia, który wyniósł niewiele ponad dziewięć godzin. Ta droga
była celem wyjazdu, w którym towarzyszyły mi młodsza siostra - Zobacz siostro trochę świata przy takim
światowym bracie - i moja ówczesna
dziewczyna - Wybij sobie z głowy, że
będziesz gdzieś jeździł beze mnie.
Transportowo było znacznie lepiej niż poprzednim razem, bo jechaliśmy samochodem osobowym
- pożyczoną starą Vectrą, ale nie
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całkowicie bez traumy. Monika,
czyli moja siostra była wtedy świeżo
po zrobieniu prawa jazdy. Mój zapał
pedagogiczny spowodował, że sporo
prowadziła, a jej temperament, że
w niektóre agrafki wjeżdżała znacznie szybciej niż powinna. Parę razy
było groźnie…
Jak chodzi o jedzenie, to budżet jeszcze nie pozwalał na jadanie w restauracjach, ale głodu już nie cierpieliśmy. Najciekawsze wspomnienie
spożywcze z tego wyjazdu wiąże się
z napojami. Otóż jedynym napojem,
jaki zabrałem wówczas na wspinanie, było czerwone wino zmieszane
mniej więcej pół na pół z gazowaną wodą mineralną. Sprawdziło się
świetnie, dobrze gasiło pragnienie
i miało ładny kolor. Kiedy zszedłem
na drugą stronę góry i wróciłem do
dziewczyn, początkowo myślały, że
się wycofałem, bo oryginalnie planowałem przejście jako dwudniowe. Po
stwierdzeniu, że mamy nadprogramowy dzień do dyspozycji, Iza, czyli
moja dziewczyna, postanowiła wejść
na tę samą górę szlakiem, którym ja

schodziłem. Z radością powitałem
perspektywę całodziennego odpoczynku po moim maratonie i pomogłem Izie się przygotować - między
innymi przygotowałem jej identyczny napój, jak ten, który mi posłużył
tak dobrze podczas przejścia. Nie
wziąłem pod uwagę jej zdecydowanie mniejszej odporności na alkohol, ani faktu, że będzie wchodziła
upalną, południową stroną góry bez
odrobiny cienia. Finał łatwo sobie
wyobrazić - moja koleżanka popijając w słońcu ze swojej buteleczki
już przed południem była na mocnym rauszu i musiała zrobić przerwę
w pokonywaniu eksponowanego
szlaku. Położyła się na półce skalnej
i leżała śpiewając sobie piosenki…
na szczęście nigdzie nie spadła, ale
od tego epizodu pozwalam sobie na
mieszanie wina z wodą tylko w wyjątkowych okolicznościach.
W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zacząłem bywać w Dolomitach bardziej regularnie; czasem dla
siebie, czasem pracując jako przewodnik. To naprawdę wspaniałe

miejsce, żeby przekazywać innym
moją fascynację pionowym światem.
Podejścia są krótkie, a pozornie niedostępne ściany z bliska pokazują
fantastyczną rzeźbę - ciągi stopni
i chwytów, które pozwalają, aby nawet nietrudne, dostępne dla początkujących drogi wyglądały szalenie
efektownie.
Jak chodzi o radość z jazdy, to udało
mi się pojeździć po Dolomitach samochodami adekwatnymi do uroku
dróg. Od Imprezy WRX i Legacy
spec. B, przez Audi TT quattro, Civica type R, po tylnonapędowego Nissana 200SX. Nie dotarłem tam jeszcze na motocyklu, ale i tego sobie nie
odmówię. Tam warto by pojechać,

aby po prostu pojeździć - wstawać
wcześnie, robić szybką pętlę i wracać
na śniadanie, zanim wakacyjny ruch
uniemożliwi radosną jazdę. Aż chce
się wcześnie wstawać na wspinanie,
żeby dojeżdżając pod drogę przeżyć
coś fajnego.
Jedzenie - jest po prostu wspaniałe, zarówno w ulubionych restauracjach, których po tych wszystkich
latach kilka już mam, jak i proste,
kupowane do domu - sery, wędliny,
drobne dodatki typu pesto, czy suszone pomidory w oliwie. Nie ma
co wyliczać - kończę, i pójdę zajrzeć do lodówki, w której są jeszcze
resztki włoskich zakupów z ostatniego wyjazdu…
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felieton
tekst: Peiper

NIE WCHODZIĆ BEZ… MISIA

czyli
raport o sytuacji na forach portali społecznych

R

ok temu przyszedł mi do głowy
pomysł napisania felietonu na
ten - w pewnym sensie - samobójczy
temat. Cały ten okres czasu do dzisiaj
zastanawiałem się, jak by cały problem
zobrazować czytelnikowi bez używania
wulgaryzmów. Mógłbym je naturalnie
wykropkować, jednak bardzo jestem
ciekaw reakcji ze strony redakcji Plejad
na widok materiału składającego się
z tytułu, podtytułu i… kilku tysięcy
kropek. No cóż, w tym zawodzie pieniądze często wypłaca się za kontrowersyjne, nietuzinkowe pomysły. Znając
jednak niekonwencjonalne poczucie
humoru Dyrektora SIP, pana Witolda
Rogalskiego, mógłby on to potraktować
jako pewnego rodzaju prasowy happening i zatwierdzić ten zwariowany pomysł. Miałbym wtedy niejakie wyrzuty
sumienia w momencie przyjmowania
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honorarium, zwłaszcza w stosunku
do współtowarzyszy dziennikarskiej
niedoli, którzy w tym czasie, w którym ja trzymałbym palec na jednym
klawiszu, zdzieraliby sobie intelekt na
konwencjonalnym materiale. Dlaczego
wspomniałem, iż to w pewnym sensie
samobójczy temat? Z bardzo prostej
przyczyny. Żeby ten materiał napisać,
trzeba te portale zacząć czytać, a niejednokrotnie nawet w nich uczestniczyć. A jeżeli ktoś jest zdania, że życie
po intelektualnej lobotomii to dalej jest
życie, znaczy to, że ma już tę operację że się tak obrazowo wyrażę - z głowy.
Do pierwszego komentarza na portalu
społecznym podchodziłem jak pies do
jeża… znaczy… nieufnie dotykałem
łapką tematów, przetaczałem je pyszczkiem i obwąchiwałem pod ogonem.
Z doświadczenia wiem, że w trudny

teren nie należy zapuszczać się w pojedynkę. Zawsze powinien jechać drugi
pojazd, który nas z bagna wyciągnie.
Z odsieczą - jako tzw. wyciągarka wpadł do mnie kolega, ale ponieważ
też był delikatnej konstrukcji psychicznej, przytaszczyłem z barku koniak.
Postanowiłem na początek nie ryzykować i wybrać temat jednoznacznie pozytywny, w którym - tak przynajmniej
sądziłem - wszyscy powinni być zgodni. Wybór padł na relację z wyścigu F1.
Nie pamiętam dzisiaj na którym torze
odbył się wyścig, ale nasz wielki rodak
w pięknym stylu wywalczył czwarte
miejsce. Czegóż można chcieć więcej.
Na ślepo wpisałem pochwalny pean
i spokojnie czekaliśmy na pozytywny
komentarz. Komentator o nicku LoL
starł mnie swoją wiedzą i znajomością
niuansów na pył, pył polał obornikiem,
a z uzyskanej konsystencji ulepił kulkę
i postawił sobie obok komputera jako
przycisk do papieru. Przez następną
godzinę, czytając jego wypowiedzi
zachodziliśmy w głowę, do jakich celów mógłby mu służyć papier. Z uwagi
na konstrukcję zdań, celów literackich
nie braliśmy pod uwagę. Samolociki
z papieru? Kolega doszedł do konkluzji, że to zbyt wyrafinowane. Została
nam jedna jedyna, ostania opcja… toaletowy, tylko po co komu przycisk do
toaletowego? Po jakimś nieokreślonym
czasie na portalu zjawił się Grodziu,
który najwyraźniej był LoL-a idolem,
a ponieważ miał odmienne zdanie,
zbliżone do mojego, LoL zaczął się gubić w zeznaniach i wtedy zdecydowałem zaatakować go od strony słońca,

stwierdzając, że Kubica przynosi tylko
wstyd narodowi, powinien wrócić do
gokartów i trzeba mu zabrać prawo
jazdy. Kolega dodał tak… ni z gruszki ni z pietruszki, że po zagranicznych
drogach i to jeszcze między trzeźwymi
kierowcami, to każdy głupi potrafi tak
jeździć. Spojrzałem na kolegę potem
na butelkę, miał już pełne prawo wypowiadać się w ten sposób. O ile do tej
pory nie wiedzieliśmy po co Lol-owi
przycisk do „toaletowego”, o tyle teraz
już nawet straciliśmy koncept, po co
mu sam papier, bo… podtarł się nami.
To był przełomowy moment w moim
pojmowaniu fenomenu portali społecznych, w którym zrozumiałem, że tutaj
praktycznie nikt z nikim się nie zgadza
dla samej zasady, a jeżeli ktoś dodatkowo uzna, że jego własne poglądy są dla
niego zbyt radykalne, to również… ze
sobą. Kolega wychylił następne dwa koniaki bez zagryzania i popijania, nabrał
animuszu i zaproponował tematykę polityczną. Ponieważ było to jeszcze przed
wyborami prezydenckimi, rzuciłem
się na głęboką wodę. Znalazłem odpowiedni temat wyborczy i zapoznałem
się z rozkładem poparcia. W grę wchodziło właściwie tylko dwóch kandydatów, więc dla podniesienia poziomu
adrenaliny postanowiłem opowiedzieć
się za zupełnie innym. Nie miałem zielonego pojęcia kto to jest, ale kolega był
już na tyle pijany, że bez problemu i to
bardzo wiarygodnie umotywował mój
wybór, i tak odbezpieczoną „szyszkę”

wrzuciłem między dwa obozy. Kolega
znowu uraczył się koniaczkiem, przytulił się do mojego pamiątkowego pluszowego misia i z wypiekami na twarzy
czekaliśmy na reakcję. Moje wypieki
podyktowane były ciekawością, kolegi wypieki… czym innym. Pierwszy
komentarz ukazał się po czterdziestu
minutach (w tym miejscu chciałbym
serdecznie przeprosić moderatorów
zatwierdzających komentarze do edycji
za zorganizowanie im tego… Sajgonu).
Niestety, wypowiedź nie nadaje się do
zacytowania. Pomyślałem, że przez te
czterdzieści minut ludzie musieli pisać z pominięciem interpunkcji, bo by
się chociaż przecinki czy wykrzykniki
ukazały, a tu tyle co średnia IQ wśród
interlokutorów… znaczy… ten jeden
i to chyba mocno okrojony, bo w zdaniu brakowało podmiotu, za to było
mnóstwo… orzeczeń. Nawet niektóre
sobie skopiowałem bo były… bardzo
egzotyczne. Zastanawiało mnie jednak, że skoro te się nadawały do edycji
(a nie nadają się do zacytowania), to jakie były te co się nie nadawały? Szkoda
że już się nie dowiem, bo bez nowości
językowych trudno zostać erudytą
i błyszczeć w towarzystwie. Ukazywały
się kolejne komentarze. Kolega czytał
na głos, potem jednak zaczął mu się łamać, wypił resztę koniaku nie używając
kieliszka, a po policzkach ciekły mu łzy.
W końcu położył się na kanapie, przyjął
pozycję embrionalną, mocno przytulił
misia i zasnął. Wyciągarka „zdechła”.

Przeczytałem jeszcze kilka komentarzy
i popatrzyłem na niego z zazdrością.
Miał chłop w sobie coś, czego mnie
teraz bardzo brakowało… cały mój
koniak. Przeskoczyłem do komentarzy w sprawie śledztwa dotyczącego
katastrofy kwietniowej. Cycu puścił
farbę, że ruscy podstępnie przesunęli naszym pilotom „sztuczny widnokrąg”. Czekałem cierpliwie, że ktoś mu
to poprawi na „sztuczny horyzont”, ale
widocznie… pilot z nami nie leciał i do
końca został już nieszczęsny widnokrąg.
Eetammm słusznie poniekąd zauważył,
że ruscy nas oszukali, bo mieli nam
przysłać czarne skrzynki, a przysłali…
pomarańczowe. Napisałem „słusznie poniekąd”, ponieważ faktycznie
co do samego koloru miał słuszność.
Znowu czekałem, że ktoś mu wyjaśni
w czym rzecz i tym razem się doczekałem. Zrzymu oświecił wszystkich, że
ten kolor, to od temperatury pożaru
w trakcie katastrofy. Poczułem potrzebę, żeby się do czegoś przytulić, popatrzyłem na kanapę, ale misiek był nieosiągalny. Zadzwoniłem na radio taxi.
Piętnaście minut później miałem już
koniak i przestałem koledze wyszarpywać misia. Po dwóch lampkach nabra-
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łem odwagi i wszedłem głębiej w bagno
(do pół łydki) czyli w tematy społeczno
socjologiczne. Zaciekawiło mnie, co
Polacy mają do powiedzenia w temacie
Polak – konserwatysta czy liberał. Było
około sześciuset komentarzy. Udało mi
się wybrać cztery, które przy dużej dozie wyrozumiałości, spełniają standardy możliwe do przyjęcia przez redakcję
Plejad jako materiał do zacytowania.
- nalezy dodac ze polski liberal to jeszcze zlodziej gospodarczy i przekretas
w latach 90-tych to przerabialismy !!!
- Kościół i Jan Paweł II obalił w Polsce
komunizm. To dlatego generał
Kiszczak, Urban i komuniści mówią,
że „kościół nie powinien się mieszać
do Polityki” i zamordowali księdza J.
Popiełuszkę, który był aktywnym patriotą jak o. Rydzyk.
- polacy to ostateczne dno w tej
galaktyce
- Ja p……..! Co za …….!!! …….
- ………!!!.
Ostatnią wypowiedź przezornie pozwoliłem sobie sam ocenzurować.
Szanowny czytelniku, jeżeli masz misia
- nie krępuj się. Oczywiście były też wypowiedzi osób opowiadających się za
liberalizmem. Sam jako liberał chętnie
bym kilka zacytował dla równowagi,
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niestety orędownicy swobód najbardziej
swobodnie z wysokich przejawów życia,
traktowali... język polski. Będąc trochę
roztrzęsiony postanowiłem zrobić sobie
krótką przerwę w ramach odbudowy
utraconej części intelektu i wylogowałem się na… dwa miesiące.
Do następnej sesji byłem już staranie
przygotowany. Kupiłem dwa koniaki,
relanium, pampersy dla dorosłych i nowego misia. Tamtego pogotowie zabrało
razem z kolegą, który nie dał go sobie
wyszarpnąć - i teraz nosi go pod kaftanem. Lekarz prosił, żeby mu nie zabierać misia, bo raz próbowali i ponieśli
dotkliwe straty w ludziach i sprzęcie.
Surfing po portalu rozpocząłem od tematu dnia Policja przeniosła osoby spod
krzyża. Krzyż został. Chodziło o krzyż
sprzed Pałacu Prezydenckiego upamiętniający ofiary kwietniowej katastrofy,
który ufundowali harcerze i zapomnieli
później zabrać. Pierwsza wypowiedziała się Karolina - Jeżeli krzyż usuną, to
Polacy wyjdą na ulice. Nie pomoże im
Policja, BOR i wojsko. Będą nas miliony. Z relacji telewizyjnej wynikało, że
jest tam dziewięć osób. Z pomocą natychmiast pośpieszył jej lekarzu - Weź
tabletki i wracaj na oddział na co Janek
z Chicago ripostował - hiPOkryto, tobie od zrywania azbestu mózg wypaliło.
W dalszej dyskusji słowo „krzyż” pojawiło się już tylko raz, gdy ktoś obiecał
go komuś przetrącić. Z całego kontekstu
wypowiedzi wynikało jednak, że chodzi
mu już o zupełnie inny. Postanowiłem
się troszeczkę rozerwać i szukałem tematu niezwiązanego z krzyżami i polityką. Trafiłem na forum społeczne
i pytanie Po czym poznać informatyka.
Wreszcie coś na luziku - pomyślałem.
Pozwolę sobie przytoczyć dwie pierwsze wypowiedzi (w oryginale)
- Typ niechlujny, mało inteligentny
wręcz prymitywny, myśli jak maszyna
czyli wogóle. Bez odpowiedniego programu nie funkcjonuje

- Informatykiem nie zostaje się dlatego,że dokupiło się chip na piraty do PS2
lub lewą kartę Syfry+. Śmigaj swoim
audiofilskim Tico i zawijaj na ręcznym
przed każdą stodołą we wsi aż pannom
zapaski pospadają.
I to by było na tyle jeżeli chodzi o informatyków, ponieważ następna wypowiedź była o premierze RP, tradycyjnie
już nie nadająca się do zacytowania,
a wycofałem się ze wspomnianego
tematu, kiedy zaczęli się kłócić na temat… krzyża. Kończyła mi się pierwsza butelka. Resztkę wlałem misiowi
do pyszczka i odniosłem wrażenie, że
aż mu się oczka zaświeciły… znaczy…
guziczki. Jeszcze przez chwilę szukałem
jakiegoś tematu, w którym nie braliby udziału krzyżacy. Nic takiego nie
znalazłem, więc postanowiłem sprawdzić pocztę. Była jedna wiadomość,
ktoś z Facebook-a zapraszał mnie do
akcji w obronie… krzyża. Hmm…
czyżby lekarzu błędnie zdiagnozował
Karolinę? Bezwiednie zacząłem ssać
kciuk. Wróciłem na portal. Było coś
o zmianach stawek podatku VAT, więc
zaglądnąłem z ciekawości, czy obywatele to akceptują… cytuję pierwszą
wypowiedź internauty J.K. - odebrać
Polakom ich ojczyznę, wyrzucić na zbyty pysk i sprowadzić swoich w myckach,
to jest ich odwieczny plan. J.K. brylował i nie ukrywał, że nie lubi czosnku.
Tak było prawie do końca… prawie,
bo potem zaczęli o krzyżu, do którego
J.K. też dorzucił parę ząbków. Dopiero
jak wróciłem do artykułu, dowiedziałem się o co chodzi z tym VAT-em.
Pomyślałem, że odpocznę troszkę od
forum, a trafiła się ku temu okazja, bo
zaczynał się czat z lekarzem. Drętwieją
mi stopy, więc postanowiłem skorzystać. Zarejestrowałem się i grzecznie
czekałem na odpowiednią chwilę.
Właśnie byłem już zdecydowany, kiedy padło pytanie - Panie doktorze jak
wyleczyć owsiki? Dla mnie pytanie było

mało precyzyjne więc postanowiłem
wyciągnąć więcej informacji od ich…
opiekuna i spytałem czy… kaszlą?
Przez kilka minut była totalna cisza, aż
wreszcie dostałem email - ostrzeżenie
od moderatora, żebym przestał szydzić
z kalectwa. No to jak ten lekarz miał im
pomóc, skoro nie wiedział co im dolega? O drętwiejące stopy już nie spytałem, ponieważ okazało się, że to urolog,
a akurat te organy, które wchodziły
w zakres jego zainteresowań zawodowych, coraz rzadziej mają u mnie okazję do drętwienia… nad czym szczerze
ubolewam. I wtedy właśnie pomyślałem, że temat seksu właśnie, może być
wybawieniem dla zbolałego mózgu.
Bez trudu znalazłem odpowiednią zakładkę na portalu i zagłębiłem się w lekturze artykułu Jak nie uprawiać seksu.
No cóż, artykuł w całości był nudny jak
szpinak bez czosnku. Jeden fragment
mnie zaciekawił - nie uprawiaj seksu
jeżeli myślisz o czymś innym. Byłem zaskoczony, ponieważ autorem była kobieta, a przecież zdaniem kobiet, facet
nawet jak nie uprawia seksu, to nie myśli… o niczym innym. Dalej było żeby
nie myśleć o niczym innym, postaraj się
przed seksem rozwiązać wszystkie bieżące problemy… hmm… żegnaj seksie.
Nie będę przytaczał komentarzy, bo się
nie da, tam nawet przecinki były dziwnie nabrzmiałe i wstawiane odwrotnie
…znaczy …do góry. Poza tym teraz
księża uczą wychowania seksualnego
na lekcjach religii, więc postanowiłem
nie mieszać się w sprawy wiary.
Krążyłem jeszcze przez jakiś czas po
portalu w poszukiwaniu optymizmu,
miłości do bliźnich, przyjaźni, kultury
i choćby namiastki inteligencji. Mogła
to być nawet… obca inteligencja,
było mi już wszystko jedno. Nagle…
JEST!!!!! Uklęknąłem przed komputerem. To nie była co prawda inteligencja, a jedynie optymizm ale… niestety
jedynie mój. W dziale „motoryzacja”,

w zakładce „prototypy” mignęło mi coś
cudownego, niebieskiego na złotych
kołach, co nosiło romantyczną nazwę… FT86. Wdusiłem ENTER (później go wydłubałem widelcem) i moim
przekrwionym, zmęczonym i przepitym oczom ukazał się niebiański widok. Spojrzałem na misia - zaniemówił. Do tej pory co prawda też nic nie
mówił, ale teraz zaniemówił zdecydowanie… bardziej wymownie… zatkało
go. Patrzyliśmy na siebie, potem przeniosłem spojrzenie na koniak - był pusty. Zadzwoniłem na radio taxi. Przez
pierwsze dziesięć minut - zanim pani
zrozumiała o co mi chodzi - przepraszała mnie za to, że nie mają przyczepy
do przewożenia koni. Potem poszło
już z górki. Wróciłem do komputera
i wpatrywałem się jak urzeczony –
nowe Subaru coupe… BEZ RAMEK
SZYB BOCZNYCH!!! Zagłębiłem się,
wręcz pożerałem tekst artykułu przez
jakieś dwadzieścia minut… całe siedem zdań, a na końcu było… Niestety,
póki co przedstawiciele Subaru nie
potwierdzili jeszcze, że nowe sportowe auto otrzyma napęd na wszystkie
koła… wtedy właśnie zacząłem wydłubywać ENTER. Operację przerwała mi
dostawa z radio taxi i nigdy później już

tego klawisza nie widziałem. Z poczucia obowiązku postanowiłem przeczytać komentarze. Zaimpregnowałem się
koniakiem, a przezorność kazała mi
przytulić się do misia. No to żeby nie
przedłużać cierpień czytelnika: internauta o wiele mówiącym nicku bmw
skomentował (oryginał) pod wiejską
yskoteke się nadaje, wykląd kiepski tak
samo jak i marka. Kolega betek odpuścił kwestię dizajnu, a skoncentrował
się na skrytykowaniu nie znanej jeszcze ceny już widzę cenę w Polaczkowie.
Za pustaka minimum 150 kafli. Na
zakończenie wypowiedział się tdik.
Właściwie nie musiałem czytać, bo
sam nick sugerował treść komentarza,
ale tak dla porządku przytaczam mój
Golf tdi jest lepszy i plastiki w środku
ma o niebo lepsze. Podziwiam tdik-a,
bo na fana Subaru mi nie wyglądał,
a już siedział w prototypie, jeździł nim
i macał plastiki. Zatrzasnąłem laptopa
z ziejącą dziurą po ENTERZE, łzy ciekły mi po policzkach, dopiłem koniak,
przytuliłem misia i poszedłem spać.
Rano obudziłem się i z ulgą stwierdziłem, że spod kaftana patrzy na mnie
para czarnych, błyszczących… guzików. Uśmiechnąłem się z satysfakcją…
nie dali rady mi go wyszarpnąć.
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sklepik

Nowości w Salonach
W salonach Subaru wprowadzono do sprzedaży koła dojazdowe w rozmiarze T125/70 R17
pasujące do modeli Legacy oraz Impreza (oprócz modelu WRX STI). Doskonałym ich uzupełnieniem jest styropianowa wkładka zapobiegająca przemieszczaniu się podnośnika. Cały
zestaw składający się z koła, wkładki i podnośnika kosztuje 330,- złotych.

Mamy miłą wiadomość dla kierowców, którzy chcą zmniejszyć obciążenie instalacji elektrycznej podczas jazdy w ciągu dnia. W salonach Subaru dostępne są światła do jazdy dziennej
dedykowane do Forestera. Skonstruowane w oparciu o tak modną w ostatnich latach technologię LED światła kosztują 1495,- złotych.
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SPRT FAN

W czasie wakacji w naszym Sklepiku pojawiły się kolejne pozycje z kolekcji SPRT, tym razem skierowane do naszych najmłodszych kibiców. Są to między innymi t-shirt, windstopper, a nawet sukienka.
Wakacje, na które wszyscy z utęsknieniem czekali dobiegły końca. Pozostały nam tylko wspomnienia z letnich wypraw. Nastał
czas powrotu do codziennych obowiązków. Coraz większymi krokami zbliżają się chłodne, jesienne dni. Aby zatrzymać jeszcze
choć przez trochę letni klimat proponujemy Państwu naszą kolekcję SPRT FAN w nowych, atrakcyjnych cenach. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.sklep.subaru.pl.
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konny, turbodoładowany silnik typu
boxer oraz pracę stałego napędu 4x4.
Mocy i dynamiki nie zabraknie nam
w żadnym zakresie obrotów i aż do
200 km/h auto przyspiesza bez zastanowienia. Czyni to tak skutecznie, że
podczas pomiarów było szybsze niż
podaje producent: „setkę” osiągnęło
po 6,9 s (fabrycznie 7,1 s).
Mimo komfortowego zawieszenia, któremu dziurawe drogi są niestraszne,
także podczas szybkiej jazdy czujemy
się bezpiecznie. Duża w tym zasługa
przeniesienia napędu. Dzięki stałemu
napędowi 4x4 już podczas ruszania
moc przenoszona jest w proporcjach
52/48 (przód/tył). (…)

„Twarda sztuka”

(Subaru Forester 2.5 VR)
(…) Subaru dosłownie potraktowało
skrót SUV (Sport Utility Vehicle), który w tłumaczeniu oznacza sportowe
auto użytkowe. W kabinie Forestera
2.5 zmieszczą się cztery osoby z bagażem, na trasie auto dorówna tempem
niejednemu modelowi o sportowych
ambicjach, a jeżeli tylko zechcemy, bez
trudu pojedziemy nim w lekki teren!
Ideał? Tak, pod warunkiem, że nie
szukasz auta na pokaz, a ponad wrażenia estetyczne przedkładasz radość
z prowadzenia. (…)
(…) Spasowanie elementów deski rozdzielczej oraz jej obsługa i czytelność
są na najwyższym poziomie. Dzięki
dużej liczbie pojemnych schowków jej
funkcjonalność także. A w wyposażeniu standardowym podstawowej wersji
VR dostaniesz wszystko, co potrzebne
do komfortowej podróży, m.in. klimatyzację automatyczną, tempomat, radio CD czy wielofunkcyjną, skórzaną
kierownicę.
Ale tego, co w Subaru najlepsze, nie
zobaczymy, a poczujemy. Chodzi
o sposób rozwijania mocy przez 23066
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„Subaru Legacy 2.5GT”
(…) W 2009 roku przyszedł czas na piątą generację Legacy. (…) Elegancka linia
nadwozia przybrała bardziej rubensowskie kształty, zniknęły szyby bez ramek,
a puchate nadkola wymagają przynajmniej 18-calowych obręczy. „Subaru
odeszło”, ktoś powie. Jednak nie. Pozostały dwie najważniejsze cechy - silnik
typu bokser oraz symetryczny napęd
na obie osie. Nie zapomniano też o miłośnikach najszybszych Subaru - specjalnie dla nich przygotowano Legacy
2.5GT (…)
(…) Zarówno z przodu jak i z tyłu będziesz miał naprawdę dużą swobodę.

Przednie fotele są wygodne, w pełni
regulowane elektrycznie i podgrzewane, (…)
Docenisz nie tylko miękką, skórzaną tapicerkę, ale także odrębne nawiewy oraz
siatki w oparciach przednich foteli. (…)
(…) Projekt deski rozdzielczej jest
nowoczesny i wyjątkowo przyjazny
kierowcy. Czerń i szarość rozjaśniają
wstawki udające aluminium (na środkowym tunelu) oraz włókno węglowe
(na desce i boczkach drzwi). (…)
(…) Unoszona na teleskopach maska
odkrywa przed Tobą 2,5-litrowego,
4-cylindrowego benzynowego boksera.
Turbosprężarka pozwala mu osiągnąć
moc rzędu 265 KM (przy 5600 obr/min)
i maksymalny moment obrotowy 350
Nm (w przedziale 2400-5200 obr/min).
Do tego dorzuć masę własną na poziomie 1540 kg oraz fakt, że ta niewątpliwa
potęga przenoszona jest na wszystkie
cztery koła. Co Ty na to? (…)
(…) Masz 5-biegową skrzynię automatyczną z funkcją manualnej zmiany
m.in. za pomocą łopatek, które kręcą
się razem z przyjemnie leżącą w dłoniach skórzaną kierownicą. Sam układ
kierowniczy jest precyzyjny i sprawia
dużo radości, (…)
(…) Doładowany bokser budzi się z delikatnym pomrukiem. Nie ma w nim
zbędnej agresji, a wyjątkowa kultura
pracy bez najmniejszych wibracji może
uśpić w Tobie czujność. To jak nadchodząca burza. Gdy na horyzoncie pojawią
się czarne chmury, nagle robi się cisza.
Wiatr na chwilę milknie, zupełnie tak,
jakby zatrzymał się czas. To samo czujesz za kierownicą Legacy 2.5GT. Auto
posłusznie rusza z wielką lekkością i zupełnie nie zdajesz sobie sprawy, że pod
prawą stopą dysponujesz 265 KM. Na
pogodę nie jesteśmy w stanie wpływać,
ale w Subaru przez chwilę możesz poczuć się bogiem. Na tunelu środkowym
znajduje się pokrętło SI-Drive, magiczna
broń do zarządzania potencjałem.

Do dyspozycji masz trzy tryby: [I] (Intelligent), [S] (Sport) i [S#] (Sport Sharp).
Ten pierwszy jest dla emerytów. Legacy
leniwie odpycha się od podłoża i masz
wrażenie, że koła lepią się do asfaltu. Dla
zawodowców, takich jak Ty, przewidziano tryb Sport. I tu zaczyna się zabawa.
Pedał gazu jest wrażliwszy, a wskazówka
obrotomierza pnie się do góry w takim
tempie, że na Twojej twarzy pojawia się
szeroki uśmiech. Do tego doładowany
bokser radośnie pomrukuje, zwłaszcza
gdy osiąga powyżej 4000 obrotów. Przyjemność podróżowania Legacy wzrasta
dwukrotnie, podobnie jak dozwolona
prędkość na drodze, na której właśnie
się poruszasz. 5-biegowy automat daje
radę, czasami ma chwilę zawahania przy
kickdownie, ale nawet nie zwracasz na
to uwagi - po prostu skupiasz się na drodze, kierownicy i wciskaniu pedałów
gazu i hamulca. Nie zapominaj o jednym - jest jeszcze tryb Sport Sharp.
Tryb boga...
W sekundę sobie uświadamiasz, że tryb
Sport nie ma nic wspólnego ze sportem.
Dopiero SI-Drive ustawiony na [S#] powoduje, że urywa głowę nie tylko Tobie,
ale wszystkim Twoim pasażerom. Lepiej
ich wcześniej poinformuj, że Legacy
2.5GT pierwszą setkę osiąga w czasie 6,2
sekundy. (…)
(…) To właśnie pozbycie się pozorów
- przez chwilę nijakie Subaru rozpętuje
na ziemi piekło z piorunami, grzmotami
i porywami wiatru godnymi najwredniejszych tajfunów. Reakcja na każdy
ruch pedału gazu jest natychmiastowa, skrzynia staje się ostra jak brzytwa,
a wskazówka obrotomierza wściekle
rządzi w okolicach czerwonego pola.
Jeśli dodam do tego fakt, że trakcja jest
absolutnie fantastyczna okazuje się, że
dysponujesz bronią o której potędze naprawdę mała garstka ludzi ma pojęcie.
Co najśmieszniejsze, Legacy 2.5GT nie
pochłania przy tym ton wysokooktanowego paliwa. Normalna eksploatacja

powoduje, że po raz pierwszy wizyty na
stacji benzynowym Subaru stają się pewnego rodzaju przyjemnością (a jeśli znów
cena paliwa spadnie, szczytowanie przy
dystrybutorze gwarantowane). Pokaźny
potencjał mocy powoduje, że wystarczy
delikatniej dodać gazu, żeby wyprzedzić
na trasie kolumnę pojazdów. To auto ma
duże rezerwy „przepustnicy”, więc nie
zdziw się, jeśli wskaźnik średniego zużycia paliwa pokaże na trasie 8,5 l/100 km.
Tak, to możliwe. W mieście też nie jest
najgorzej - 15 litrów wystarczy na krakowskich ulicach. Owszem, nałogowe
korzystanie z trybu [S#] powoduje, że
wir w baku wciąga nawet 20 l/100 km,
ale to sporadyczne sytuacje. (…)
(…) Wyposażeniu seryjnemu także
nie ma co zarzucić. W standardzie
otrzymasz automatyczną dwustrefową klimatyzację, skórzaną tapicerkę,
rozbudowany system audio-video z kamerą cofania, elektrycznie regulowane
i podgrzewane przednie fotele, ksenonowe reflektory, 18-calowe alufelgi,
system elektronicznego klucza Keyless
Access czy szyberdach. Jest naprawdę
wszystko. Nie zapomniano oczywiście
o komplecie poduszek powietrznych
oraz systemach bezpieczeństwa z kontrolą trakcji i stabilizacji toru jazdy
(VDCS) na czele.
Subaru Legacy 2.5GT to godny następca słynnego Spec. B. Ma wszystko,
czego można wymagać od najszybszej
odmiany Legacy - nieco anonimowości, która przy odpowiednim traktowaniu powoduje, że mamy do czynienia z niekontrolowanym wybuchem.
Czyżby więc ideał? Bynajmniej, aczkolwiek perfekcji możesz doszukiwać się
w odmianie 2.5GT tS zmodyfikowanej
przez STi. Mamy więc usztywnione zawieszenie (m.in. dzięki zastosowaniu
rozpórki amortyzatorów) oraz donośniejszy, sportowy układ wydechowy. Silnika japońscy inżynierowie nie
chcieli ruszać. (…)
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