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 RAJDY
Platinum i Subaru 
 razem na rajdowych trasach

 ROZMOWY
Lubię się zmęczyć
 – rozmowa z Andrzejem Mrożkiem

PODRÓŻE
Bałkańska przygoda na czterech kołach
/cz. 1/



Gdy ostatnio grający dla niemiec-
kiej drużyny piłkarskiej Polak 
(Lewandowski) strzelił w jednym 

meczu drużynie hiszpańskiej aż 4 bramki, 
w mediach zawrzało. J E S T  T E M A T. 
Wprawdzie już nikt nikogo nie zabija na 
arenie, jak miało to miejsce w Kolo-
seum, ale za to o ileż więcej widzów! 
Szczerze – nie jestem zwolennikiem 
piłki nożnej. Nie dlatego, że sam sport 
mi się nie podoba – zbyt wielu kibiców 
(kiboli?) w dalszym ciągu nie zauwa-
żyło, że czasy Imperium Rzymskiego 
minęły i igrzyska są dziś nieco inaczej 
rozumiane niż w czasach gladiatorów. 
Być może jednak każde zjawisko o bar-
dzo masowym charakterze przyciąga 
także najróżniejszych frustratów, któ-
rzy tylko tu, a nie w normalnym życiu 
mogą choć przez chwilę być k i m ś. 
Muszę jednak przyznać, że w bezpo-
średnim porównaniu nie bardzo już 
wiadomo, czy bardziej szkodliwi są ci, 
którzy podobnym sobie obijają gęby, 
czy ci, którzy sieją nienawiść w tak 
bardzo dziś popularnym internecie.

Pozostawiając takie rozważania 
socjologom, należy zauważyć drugi 
akcent ostatnich dni – uelastycznienie 
czasu pracy. Czyli de facto tematycznie 
ponownie pojawia się bardzo ważna 
kwestia chleba (a dokładniej zarabia-
nia na chleb). Można by więc powie-
dzieć pokrótce: nihil novi sub sole.

Aczkolwiek wydaje się, że rozumienie 
związku Solidarność jest skierowane 
tylko na skrótowe: nihil novi, tak jak 
rozumiana jest nasza konstytucja 
z 1505 roku, według historyków począ-
tek nowożytnego państwa polskiego. 
Jako że przeszliśmy od igrzysk i chleba, 
poprzez Solidarność, do konstytucji, 
nasuwa się pytanie, czy współczesna 
konstytucja gwarantuje te wartości? 
Zasadniczo, czyli bezpośrednio: nie.

Natomiast poprzez konstytucyjnie 
zagwarantowane prawa obywatel-
skie pośrednio tak. Już w preambule 
do naszej ustawy zasadniczej gwa-
rantowana jest bowiem obywatelom 
godność i obowiązek solidarności 
z innymi obywatelami. W artykule 
30 Konstytucji 3 RP czytamy m.in.:

„Przyrodzona i niezbywalna godność 
człowieka stanowi źródło wolności i praw 
człowieka i obywatela. Jest ona niena-
ruszalna, a jej poszanowanie i ochrona 
jest obowiązkiem władz publicznych”.

Gdy przypomnimy sobie słowa 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 
(„Człowiek jest ludzki w ludzkich wa-
runkach”), nasuwa się pytanie, czy wła-
dze publiczne wywiązują się ze swego 
obowiązku konstytucyjnego poszano-
wania i ochrony godności obywateli.

Kontekst powyższego cytatu nasuwa 
prosty wniosek, że brak wystarczających 
środków materialnych może uniemożliwiać 

zachowanie godności. Wobec powyższego 
należy ocenić, co to są „wystarczające” 
środki materialne oraz jak reaguje państwo 
na sytuacje, gdy ich brak. Odpowiedź na 
postawione pytanie można znaleźć w do-
kumentach Głównego Urzędu Statystycz-
nego. Biorąc jako przykład gospodarstwo 
1-osobowe, mamy tu dwie definicje:

1.  minimum socjalne – jego wysokość 
to aktualnie ok. 1000 zł/miesiąc;

2.  minimum egzystencji, którego 
wysokość wg GUS to 521 zł.

Gdy wczytamy się w zasady przyznawa-
nia pomocy socjalnej, okazuje się, że obo-
wiązuje ona przy dochodach nieprze-
kraczających 542 zł/miesiąc. Wprawdzie 
powyżej minimum egzystencji, lecz po-
niżej minimum socjalnego. Nawet po 
przyznaniu maksymalnego zasiłku (529 zł) 
minimum socjalne nie zostanie osiągnięte. 
Czy w tych warunkach można zachować 
godność? Czy społeczeństwo istotnie jest 
solidarne? Czy władze publiczne speł-
niają swój konstytucyjny obowiązek?

Przejdźmy jednak do tych, którzy pra-
cują. To o nich walczą przecież (solidarnie) 
związki zawodowe. Pensja minimalna 
u nas to aktualnie 1600 zł. Gdy pracow-
nik zapłaci ZUS oraz podatki zostanie 
mu 1181 zł netto. Wszystko się zgadza 
– konstytucyjna gwarancja jest spełniona.

Gdy jednak ma niepracującego współ-
małżonka oraz dziecko, jego sytuacja 
nieco się zmieni. Otrzyma ulgę podatkową 

w wysokości odpowiednio 556 oraz 1112 zł 
(rocznie!). W tym przypadku średni 
dochód na osobę wyniesie już tylko… 
440 zł. Poniżej minimum egzystencji!

Tak więc pobierane są podatki od osób, 
których nie stać na utrzymanie własnych 
rodzin. Cóż, myślę, że ustawodawca nie 
to miał na myśli. Sadzę też, że solidarność 
powinna polegać w pierwszym rzędzie na 
solidaryzowaniu się z tymi najgorzej sy-
tuowanymi. Trudno też się dziwić, że tak 
często wybór pomiędzy „zapłacę podatki” 
a „będę miał co jeść” kończy się wyborem 
tego drugiego i odejściem do szarej strefy. 
Czy można to zmienić? Oczywiście.

Czy nasze państwo na to stać? To chyba 
niewłaściwe pytanie. Pytanie powinno ra-
czej brzmieć: czy nasze państwo stać na to, 

aby tego nie zmieniać? Uważam, że nie. 
Albowiem brak zmian oznacza konty-
nuację tolerancji szarej strefy, a jed-
nocześnie łamanie konstytucyjnego 
obowiązku ochrony godności obywateli.

W moim przekonaniu należy po 
prostu wprowadzić zasady zbliżone do 
tych, znanych z innych krajów, mają-
cych dłuższą historię demokracji – zde-
cydowanie podwyższyć sumy zwolnione 
od podatków. Wówczas i obowiązek 
konstytucyjny będzie spełniony 
i – wbrew pozorom – wpływy budże-
towe wzrosną (na skutek zmniejszenia 
atrakcyjności szarej strefy). Tak przy-
najmniej wskazują przykłady państw, 
które takie zasady wprowadziły i spraw-
dziły (dla przykładu w Niemczech 

zwolnione od podatku są sumy ponad 
10-krotnie wyższe niż w Polsce!).

Nie sądzę, aby ktoś świadomie ten 
problem pominął w dotychczasowym 
systemie fiskalnym. Sadzę natomiast, 
że tak rządzący jak i ich adwersarze 
w „ferworze walki” po prostu przez lata 
całe problemu po prostu nie zauważyli. 
A ci mało zarabiający, ci walczący w szarej 
strefie o środki na wykarmienie rodzin… 
nie mają swego lobby, nie są wystarczająco 
interesujący dla mediów. A może jednak?

Życząc Państwu jak zwykle samych po-
zytywnych przeżyć i – oczywiście – braku 
problemów finansowych, czyli i chleba, 
i igrzysk, pozostaję z wyrazami szacunku.

Witold Rogalski
Dyrektor Subaru Import Polska

Panem et circenses  
– chleba i igrzysk

na Początek

facebook.pl/MagazynPlejady 3
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Pod maską znajdziemy potężny turbodołado-
wany silnik zapewniający znakomite osiągi 
oraz napęd na cztery koła – Symmetrical AWD. 

Oczywiście jest to wyłącznie koncept, 
ale prototyp ten ukrywa pewne wskazówki 
stylizacji, w kierunku której japońska marka 
podążać będzie w przyszłości. Agresywny de-
sign komunikuje nam zwiększoną zwinność 
i emocjonujące podekscytowanie z jazdy.

Główne cechy Subaru WRX Concept:
–  Design przedniej części pojazdu podkreśla 

jego agresywność, ale zarazem stabilność.
–  Masywny zderzak z przodu i szero-

kie nadkola wskazują na potężny silnik 
z turbodoładowaniem.

– Kształt auta zaczynający się sześciokątnym 
grillem urzeczywistnia solidny image WRX-a, 
który ucieleśnia silne doznania z prowadze-
nia sportowego samochodu z logo Plejad.

–  Szerokie 
łuki są 
cen-
tralnym 
punktem 
designu 
bocznej 
części. Ostra, charakterystycz-
na linia biegnie od przedniego błotnika 
przez tylny, krzyżując się z łukami. 

–  Styl tylnej części auta to odbicie sześcio-
kątnego motywu zaczerpniętego z przed-
niego grilla. Ostra linia pokrywy bagażnika 
staje się jednocześnie tylnym spojlerem. 

–  Cztery olbrzymie końcówki układu wyde-
chowego zdradzają obecność pod maską 
potężnego silnika z turbodoładowaniem. 

–  WRX Concept posiada karbonowy 
dach (obniża środek ciężkości całe-
go pojazdu i zmniejsza jego masę). 

–  Nadwozie polakierowano w charakte-
rystycznym kolorze „WR Blue Pearl III”, 
bazującym na tradycyjnej barwie Impre-
zy WRX. Fluorescencyjny żółty odcień 
pojawia się na logotypie, zaciskach ha-
mulcowych i końcówkach wydechu.

–  WRX Concept osadzono na aluminiowych 
kołach BBS „RI-D” z ekskluzywną oponą 
Dunlopa w rozmiarze 245/40ZR20.

Rasowy sportowiec we własnej skórze

Przegląd powitalny

Kultowy WRX ciągle żywy. Podczas targów motoryzacyjnych 
w Nowym Jorku japoński producent przedstawił 
pojazd koncepcyjny w postaci 
supersportowego sedana – WRX Concept.

Jeśli właśnie kupiłeś używane Subaru 
lub zamierzasz dokonać takiego zakupu, 
serdecznie zapraszamy do skorzystania 

z usługi „Przegląd Powitalny”, świadczonej przez 
sieć ASO Subaru. Nasi serwisowi partnerzy 
dokonają kontroli ponad 30 elementów Two-
jego Subaru, odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo Twoje i bliskich Ci osób.

Jeśli „Przegląd Powitalny” wykonasz przed 
upływem miesiąca od daty zakupu swego 
Subaru, to zapłacisz za niego tylko 99 zł brutto 
i dostaniesz bon rabatowy uprawniający do 
99 zł rabatu za naprawę ujawnionych uszkodzeń 
lub inne prace, które zlecisz w ASO Subaru.

Odwiedź Autoryzowany Serwis Subaru i do-
wiedz się więcej. Przekonaj się, że warto!

Lato już wkrótce rozkwitnie na dobre, rozpocz-
nie się sezon wyjazdów urlopowo-wakacyj-
nych. Zadbaj, aby ten wyjazd był bezpiecznym 

doświadczeniem – skontroluj swój samochód! 
W ramach akcji „Bezpieczne Lato z Subaru” 
Autoryzowane Serwisy Subaru dokonają kontroli 
kluczowych dla bezpieczeństwa układów Twojego 
Subaru. Szczegółowy zakres czynności kontrol-
nych dostępny jest w Autoryzowanych Serwisach 
Subaru oraz na stronie  www.subaru.pl .

Dodatkowo przygotowaliśmy interesujące 
rabaty  – im starszy masz samochód, tym więk-
szy rabat dostaniesz na oryginalne części,  aby 
Twoje Subaru pozostało japońskie! Mianowicie, 
rabat na wybrane części jest 2 razy większy 
niż wiek samochodu (aż do 20% dla samocho-
dów dziesięcioletnich i starszych). Zapytaj 
swojego doradcę serwisowego o szczegóły!

Akcja „Bezpieczne Lato z Subaru” jest pro-
wadzona przez Autoryzowane Serwisy Subaru 
w terminie  od 6 maja do 15 czerwca 2013 . 

Kontrola wszystkich czynności przeglądowych 
jest wykonywana w promocyjnej cenie 99 zł 
brutto (w przypadku zlecenia napraw uszkodzeń 
ujawnionych w wyniku kontroli opłata za kontrolę 
wejdzie w poczet opłaty za naprawy).

Po rocznej nieobecności na trasach RSMP 
zespół BEZPIECZNERAJDY powraca do 
pracy na odcinki specjalne. „W roku 2013 

będziemy rozwijać naszą ideę i nadal pomagać 
organizatorom w krzewieniu bezpiecznego kibi-
cowania podczas każdej rundy krajowego czem-
pionatu. Stałe samochody zero sprawdziły się 
podczas sezonów 2009–2011 i po konsultacjach 
z ZG PZM postanowiliśmy wystawić zespół po-
nownie do pracy”  – mówi Tomasz Kamiński, szef 
grupy Rallysafety. „Jak dotychczas, zespół będzie 
czynnie uczestniczył w kontroli przygotowania 
odcinków specjalnych oraz będzie przekazywał 
wszystkie uwagi z trasy do Centrum Kierowania 
Rajdem, które na podstawie przekazanych infor-
macji będzie podejmować strategiczne decyzje 
dotyczące rozgrywania danego odcinka specjal-
nego. Delegat PZM do spraw bezpieczeństwa, 
Piotr Burdalski, przekazał nam dodatkowe uwagi 
dotyczące pracy zespołu i postawił konkretne 
zadania, z których musimy wywiązać się w stu 
procentach. Jako projekt nadal będziemy uświa-
damiać kibiców, w jaki sposób najbezpieczniej, na 
żywo, mogą oglądać rajdowe emocje. Nasz zespół 
pozostał wierny marce Subaru i choć zaczniemy 

sezon w sa-
mochodach 
różnej spe-
cyfikacji – od cywilnego 
STI 11MY, poprzez Imprezę 
2002, aż do A-grupowej Subaru Impreza 555, 
to cel jest jeden – wyposażyć zespół w klasycz-
ne, historyczne rajdówki – Subaru Impreza 555. 
Od Rajdu Wisły będą w zespole już dwa takie 
samochody” – uzupełnia Tomasz Kamiński.

Do grona sponsorów w sezonie 2013 zali-
czają się: Handlopex S.A. (lider w dystrybucji 
opon i felg), Ubezpieczenia Generali, grupa 
logistyczna Schnug Polska, sklep internetowy 
AUTORACING.pl oraz autoryzowany serwis 
MTS Subaru Marek Kluszczyński. Samochody 
na odcinkach specjalnych wyposażone będą 
w najnowsze opony Dunlop, a zespół swoje 
umiejętności podnosić będzie w WallraV Race 
Center Zielona Góra/Stary Kisielin. Oczywiście 
popularyzować cykl zamierzamy poprzez na-
szego partnera –  Oficjalny Serwis Mistrzostw 
Polski RSMP.PL. Dziękujemy za wsparcie naszej 
inicjatywy i pamiętaj, Szanowny Widzu: 
 CIESZ SIĘ RAJDEM I KIBICUJ BEZPIECZNIE! 

Zakończyliśmy przyjmowanie prac na ogłoszony w ubiegłym roku konkurs,  
w którym główną nagrodą będzie Sony Tablet S. Już wkrótce wybierzemy zwycięzców 
i ogłosimy wyniki. 

Konkurs piękności PLEJADY zakończony

www.plejady.subaru.pl

Nowy model kontynuuje tradycję Subaru i ide-
alnie wpisuje się w filozofię japońskiej marki, 
dając kierowcy bezsprzeczną radość z jazdy 

i poczucie bezpieczeństwa. Teraz uzupełnieniem 
sportowego charakteru jest napęd hybrydowy, łą-
czący silnik elektryczny ze spalinowym. Dzięki temu 
nowe XV jest nie tylko przyjemne w prowadze-
niu, ale również dba o środowisko naturalne. 

Auto zapewnia komfortowe prowadzenie 
nie tylko na równej, asfaltowej nawierzchni, 
ale doskonale sprawdza się także na wyboistych 
drogach. Połączenie sprawdzonego i skutecznego 
napędu na cztery koła (Symmetrical AWD) z techno-
logią hybrydową zwiększa praktyczność 
nowego modelu i poprawia jego 
użyteczność. Silnik elektrycz-
ny bardzo szybko dostar-
cza wysoki moment 
obroto-
wy, 

zapewniając odpowiednią siłę już na starcie, a przy 
tym nie zanieczyszcza środowiska naturalnego. 
Co ważne, masa auta hybrydowego jest taka sama 
jak przy zastosowaniu konwencjonalnego silnika. 
Zmodernizowane podwozie, przystosowane do 
nowych technologii (m.in. położenie akumulato-
rów), pozwala na sportową jazdę. Cała konstrukcja 
ma środek ciężkości masy umieszczony analogicz-
nie nisko jak „tradycyjny” XV. Nowe XV Crosstrek 
Hybrid na rynek amerykański trafi późną jesienią.

Cechy napędu hybrydowego
–  System oferuje płynne przyspieszenie i najniż-

sze w swojej klasie 
zużycie paliwa.

–  Specjalnie dla wersji Hybrid została opraco-
wana bezstopniowa automatyczna skrzynia 
biegów CVT bazująca na przekładni z ben-
zynowej wersji XV. Silnik elektryczny został 
zintegrowany z przekładnią główną.

–  2-litrowy silnik benzynowy SUBARU BOXER 
został częściowo zmodyfikowany dla modelu 
hybrydowego.

–  Akumulatory zostały umieszczone pod bagaż-
nikiem, dzięki czemu zachowano odpowiedni 
balans między wagą auta z przodu i z tyłu.

–  Układ hybrydowy oferuje funkcję jazdy tylko na 
silniku elektrycznym przy niskich prędkościach 
oraz wspomaganie pracy silnika spalinowe-
go przy jeździe ze średnimi prędkościami.

Wygląd
–  Wiele elementów zewnętrznych zosta-

ło zaprojektowanych specjalnie dla wersji 
Hybrid, m.in. tylne lampy i felgi aluminiowe. 
Logo „HYBRID” pojawiło się na drzwiach 
przednich oraz klapie bagażnika. 

–  We wnętrzu auta pojawiły się specjalnie zapro-
jektowane dla wersji Hybrid zegary w kolorze 
niebieskim. Wielofunkcyjny wyświetlacz po-
zwala na odczyt zużycia energii oraz kontrolę 
średniego i chwilowego zużycia paliwa. 

–  Nowy kolor nadwozia Plasma Green Pearl 
został przyjęty dla wersji Hybrid.

Podczas targów motoryzacyjnych w Nowym Jorku (29.03–07.04) Subaru zaprezentowało swój pierwszy w historii 
model z napędem hybrydowym – Subaru XV Crosstrek Hybrid. 

W przyjaźni z Matką Naturą

Zapraszamy na stronę   goo.gl/3mHeq   w celu zapoznania się z materiałem multimedialnym.

Zadbaj o Bezpieczne
Lato z Subaru!

Projekt BEZPIECZNERAJDY ponownie 
na odcinkach specjalnych RSMP

Szkoła Jazdy Subaru 
– najlepsza usługa 
flotowa w kategorii 
„Bezpieczeństwo”

Jak co roku, dwa największe pisma przezna-
czone dla branży flotowej – „Flota” i „Magazyn 
Fleet”, organizowały plebiscyty na najlepsze 

flotowe samochody, usługi 
i produkty. Miło nam poin-
formować, że w obu tych 
plebiscytach Szkoła 
Jazdy Subaru okazała się 
bezkonkurencyjna w ka-
tegorii „Bezpieczeństwo”! 
Nagrody te są docenieniem 
zaangażowania Szkoły Jazdy 
Subaru w ustawiczną poprawę 
bezpieczeństwa na drodze.

Laureaci tegorocznej edycji 
Fleet Derby otrzymali statuetki 
w następujących kategoriach: 
16 samochodowych, określają-
cych poszczególne segmenty 
samochodów, oraz 13 ka-
tegoriach definiujących 
najlepsze według ogólno-
polskiej branży flotowej 
produkty i usługi flotowe. 

Z kolei ideą Plebiscytu Fleet Awards Polska jest 
wyłonienie wiodących produktów i usług oraz naj-
lepszych samochodów na rynku flotowym w kraju. 
W edycji 2013 SJS triumfowała na pierwszym miej-
scu przed Szkołą Jazdy Renault i Szkołą Auto.
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Pod maską znajdziemy potężny turbodołado-
wany silnik zapewniający znakomite osiągi 
oraz napęd na cztery koła – Symmetrical AWD. 

Oczywiście jest to wyłącznie koncept, 
ale prototyp ten ukrywa pewne wskazówki 
stylizacji, w kierunku której japońska marka 
podążać będzie w przyszłości. Agresywny de-
sign komunikuje nam zwiększoną zwinność 
i emocjonujące podekscytowanie z jazdy.

Główne cechy Subaru WRX Concept:
–  Design przedniej części pojazdu podkreśla 

jego agresywność, ale zarazem stabilność.
–  Masywny zderzak z przodu i szero-

kie nadkola wskazują na potężny silnik 
z turbodoładowaniem.

– Kształt auta zaczynający się sześciokątnym 
grillem urzeczywistnia solidny image WRX-a, 
który ucieleśnia silne doznania z prowadze-
nia sportowego samochodu z logo Plejad.

–  Szerokie 
łuki są 
cen-
tralnym 
punktem 
designu 
bocznej 
części. Ostra, charakterystycz-
na linia biegnie od przedniego błotnika 
przez tylny, krzyżując się z łukami. 

–  Styl tylnej części auta to odbicie sześcio-
kątnego motywu zaczerpniętego z przed-
niego grilla. Ostra linia pokrywy bagażnika 
staje się jednocześnie tylnym spojlerem. 

–  Cztery olbrzymie końcówki układu wyde-
chowego zdradzają obecność pod maską 
potężnego silnika z turbodoładowaniem. 

–  WRX Concept posiada karbonowy 
dach (obniża środek ciężkości całe-
go pojazdu i zmniejsza jego masę). 

–  Nadwozie polakierowano w charakte-
rystycznym kolorze „WR Blue Pearl III”, 
bazującym na tradycyjnej barwie Impre-
zy WRX. Fluorescencyjny żółty odcień 
pojawia się na logotypie, zaciskach ha-
mulcowych i końcówkach wydechu.

–  WRX Concept osadzono na aluminiowych 
kołach BBS „RI-D” z ekskluzywną oponą 
Dunlopa w rozmiarze 245/40ZR20.

Rasowy sportowiec we własnej skórze

Przegląd powitalny

Kultowy WRX ciągle żywy. Podczas targów motoryzacyjnych 
w Nowym Jorku japoński producent przedstawił 
pojazd koncepcyjny w postaci 
supersportowego sedana – WRX Concept.

Jeśli właśnie kupiłeś używane Subaru 
lub zamierzasz dokonać takiego zakupu, 
serdecznie zapraszamy do skorzystania 

z usługi „Przegląd Powitalny”, świadczonej przez 
sieć ASO Subaru. Nasi serwisowi partnerzy 
dokonają kontroli ponad 30 elementów Two-
jego Subaru, odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo Twoje i bliskich Ci osób.

Jeśli „Przegląd Powitalny” wykonasz przed 
upływem miesiąca od daty zakupu swego 
Subaru, to zapłacisz za niego tylko 99 zł brutto 
i dostaniesz bon rabatowy uprawniający do 
99 zł rabatu za naprawę ujawnionych uszkodzeń 
lub inne prace, które zlecisz w ASO Subaru.

Odwiedź Autoryzowany Serwis Subaru i do-
wiedz się więcej. Przekonaj się, że warto!

Lato już wkrótce rozkwitnie na dobre, rozpocz-
nie się sezon wyjazdów urlopowo-wakacyj-
nych. Zadbaj, aby ten wyjazd był bezpiecznym 

doświadczeniem – skontroluj swój samochód! 
W ramach akcji „Bezpieczne Lato z Subaru” 
Autoryzowane Serwisy Subaru dokonają kontroli 
kluczowych dla bezpieczeństwa układów Twojego 
Subaru. Szczegółowy zakres czynności kontrol-
nych dostępny jest w Autoryzowanych Serwisach 
Subaru oraz na stronie  www.subaru.pl .

Dodatkowo przygotowaliśmy interesujące 
rabaty  – im starszy masz samochód, tym więk-
szy rabat dostaniesz na oryginalne części,  aby 
Twoje Subaru pozostało japońskie! Mianowicie, 
rabat na wybrane części jest 2 razy większy 
niż wiek samochodu (aż do 20% dla samocho-
dów dziesięcioletnich i starszych). Zapytaj 
swojego doradcę serwisowego o szczegóły!

Akcja „Bezpieczne Lato z Subaru” jest pro-
wadzona przez Autoryzowane Serwisy Subaru 
w terminie  od 6 maja do 15 czerwca 2013 . 

Kontrola wszystkich czynności przeglądowych 
jest wykonywana w promocyjnej cenie 99 zł 
brutto (w przypadku zlecenia napraw uszkodzeń 
ujawnionych w wyniku kontroli opłata za kontrolę 
wejdzie w poczet opłaty za naprawy).

Po rocznej nieobecności na trasach RSMP 
zespół BEZPIECZNERAJDY powraca do 
pracy na odcinki specjalne. „W roku 2013 

będziemy rozwijać naszą ideę i nadal pomagać 
organizatorom w krzewieniu bezpiecznego kibi-
cowania podczas każdej rundy krajowego czem-
pionatu. Stałe samochody zero sprawdziły się 
podczas sezonów 2009–2011 i po konsultacjach 
z ZG PZM postanowiliśmy wystawić zespół po-
nownie do pracy”  – mówi Tomasz Kamiński, szef 
grupy Rallysafety. „Jak dotychczas, zespół będzie 
czynnie uczestniczył w kontroli przygotowania 
odcinków specjalnych oraz będzie przekazywał 
wszystkie uwagi z trasy do Centrum Kierowania 
Rajdem, które na podstawie przekazanych infor-
macji będzie podejmować strategiczne decyzje 
dotyczące rozgrywania danego odcinka specjal-
nego. Delegat PZM do spraw bezpieczeństwa, 
Piotr Burdalski, przekazał nam dodatkowe uwagi 
dotyczące pracy zespołu i postawił konkretne 
zadania, z których musimy wywiązać się w stu 
procentach. Jako projekt nadal będziemy uświa-
damiać kibiców, w jaki sposób najbezpieczniej, na 
żywo, mogą oglądać rajdowe emocje. Nasz zespół 
pozostał wierny marce Subaru i choć zaczniemy 

sezon w sa-
mochodach 
różnej spe-
cyfikacji – od cywilnego 
STI 11MY, poprzez Imprezę 
2002, aż do A-grupowej Subaru Impreza 555, 
to cel jest jeden – wyposażyć zespół w klasycz-
ne, historyczne rajdówki – Subaru Impreza 555. 
Od Rajdu Wisły będą w zespole już dwa takie 
samochody” – uzupełnia Tomasz Kamiński.

Do grona sponsorów w sezonie 2013 zali-
czają się: Handlopex S.A. (lider w dystrybucji 
opon i felg), Ubezpieczenia Generali, grupa 
logistyczna Schnug Polska, sklep internetowy 
AUTORACING.pl oraz autoryzowany serwis 
MTS Subaru Marek Kluszczyński. Samochody 
na odcinkach specjalnych wyposażone będą 
w najnowsze opony Dunlop, a zespół swoje 
umiejętności podnosić będzie w WallraV Race 
Center Zielona Góra/Stary Kisielin. Oczywiście 
popularyzować cykl zamierzamy poprzez na-
szego partnera –  Oficjalny Serwis Mistrzostw 
Polski RSMP.PL. Dziękujemy za wsparcie naszej 
inicjatywy i pamiętaj, Szanowny Widzu: 
 CIESZ SIĘ RAJDEM I KIBICUJ BEZPIECZNIE! 

Zakończyliśmy przyjmowanie prac na ogłoszony w ubiegłym roku konkurs,  
w którym główną nagrodą będzie Sony Tablet S. Już wkrótce wybierzemy zwycięzców 
i ogłosimy wyniki. 
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Nowy model kontynuuje tradycję Subaru i ide-
alnie wpisuje się w filozofię japońskiej marki, 
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i poczucie bezpieczeństwa. Teraz uzupełnieniem 
sportowego charakteru jest napęd hybrydowy, łą-
czący silnik elektryczny ze spalinowym. Dzięki temu 
nowe XV jest nie tylko przyjemne w prowadze-
niu, ale również dba o środowisko naturalne. 

Auto zapewnia komfortowe prowadzenie 
nie tylko na równej, asfaltowej nawierzchni, 
ale doskonale sprawdza się także na wyboistych 
drogach. Połączenie sprawdzonego i skutecznego 
napędu na cztery koła (Symmetrical AWD) z techno-
logią hybrydową zwiększa praktyczność 
nowego modelu i poprawia jego 
użyteczność. Silnik elektrycz-
ny bardzo szybko dostar-
cza wysoki moment 
obroto-
wy, 

zapewniając odpowiednią siłę już na starcie, a przy 
tym nie zanieczyszcza środowiska naturalnego. 
Co ważne, masa auta hybrydowego jest taka sama 
jak przy zastosowaniu konwencjonalnego silnika. 
Zmodernizowane podwozie, przystosowane do 
nowych technologii (m.in. położenie akumulato-
rów), pozwala na sportową jazdę. Cała konstrukcja 
ma środek ciężkości masy umieszczony analogicz-
nie nisko jak „tradycyjny” XV. Nowe XV Crosstrek 
Hybrid na rynek amerykański trafi późną jesienią.

Cechy napędu hybrydowego
–  System oferuje płynne przyspieszenie i najniż-

sze w swojej klasie 
zużycie paliwa.

–  Specjalnie dla wersji Hybrid została opraco-
wana bezstopniowa automatyczna skrzynia 
biegów CVT bazująca na przekładni z ben-
zynowej wersji XV. Silnik elektryczny został 
zintegrowany z przekładnią główną.

–  2-litrowy silnik benzynowy SUBARU BOXER 
został częściowo zmodyfikowany dla modelu 
hybrydowego.

–  Akumulatory zostały umieszczone pod bagaż-
nikiem, dzięki czemu zachowano odpowiedni 
balans między wagą auta z przodu i z tyłu.
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silniku elektrycznym przy niskich prędkościach 
oraz wspomaganie pracy silnika spalinowe-
go przy jeździe ze średnimi prędkościami.

Wygląd
–  Wiele elementów zewnętrznych zosta-

ło zaprojektowanych specjalnie dla wersji 
Hybrid, m.in. tylne lampy i felgi aluminiowe. 
Logo „HYBRID” pojawiło się na drzwiach 
przednich oraz klapie bagażnika. 

–  We wnętrzu auta pojawiły się specjalnie zapro-
jektowane dla wersji Hybrid zegary w kolorze 
niebieskim. Wielofunkcyjny wyświetlacz po-
zwala na odczyt zużycia energii oraz kontrolę 
średniego i chwilowego zużycia paliwa. 

–  Nowy kolor nadwozia Plasma Green Pearl 
został przyjęty dla wersji Hybrid.
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Subaru w ustawiczną poprawę 
bezpieczeństwa na drodze.

Laureaci tegorocznej edycji 
Fleet Derby otrzymali statuetki 
w następujących kategoriach: 
16 samochodowych, określają-
cych poszczególne segmenty 
samochodów, oraz 13 ka-
tegoriach definiujących 
najlepsze według ogólno-
polskiej branży flotowej 
produkty i usługi flotowe. 

Z kolei ideą Plebiscytu Fleet Awards Polska jest 
wyłonienie wiodących produktów i usług oraz naj-
lepszych samochodów na rynku flotowym w kraju. 
W edycji 2013 SJS triumfowała na pierwszym miej-
scu przed Szkołą Jazdy Renault i Szkołą Auto.

aktUaLnoŚcI
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rajdowych emocji na najwyższym pozio-
mie, ale również platforma umożliwiająca 
rozwój technologiczny i testowanie nowych 
rozwiązań. Naturalnym efektem takiego 
podejścia jest duże zaangażowanie w po-
dejmowanie kluczowych decyzji w zespole. 
Ważnym elementem naszej kooperacji 
będzie wspólna polityka komunikacyjna 
i odpowiednia oprawa medialna, którą za-
pewnimy obu załogom. Wierzę, że współ-

praca na polu 
sportów motoro-
wych jest pierw-
szym krokiem 
w budowaniu 
długotrwałych 
relacji partner-
skich między 
naszymi firmami.

Andrzej Górski (Kierownik Progra-
mu Sportowego Subaru Import Polska): 
Nasze zaangażowanie w rajdy umoż-
liwiło wielu zawodnikom rozwój ich 
sportowej kariery. Warto zaznaczyć, 
że zespół Subaru jest jednym z najdłu-
żej działających teamów rajdowych 
w Polsce. Nigdy nie baliśmy się nowych 
wyzwań, jak choćby współpracy z młodym 
i utalentowanym zawodnikiem, stawia-
jącym pierwsze kroki w RSMP. Bardzo się 
cieszymy, że w ramach nowego projektu 
pod nazwą Platinum Subaru Rally Team 
będziemy mogli kontynuować te działania. 
Od bardzo dawna na polskich odcinkach 
specjalnych nie występował zespół, w któ-
rego barwach startowałyby dwa bliźniacze 
samochody. W jednym z nich zasiądzie 
doświadczona, utytułowana załoga braci 
Bębenków. W drugim młodzi adepci sztuki 
rajdowej: Wojtek Chuchała i Kamil Heller, 
którzy mimo krótkiego stażu w krajowych 

mistrzostwach 
pokazali już 
niejednokrotnie, 
że nie zamierzają 
być statystami 
w walce o czołowe 
lokaty. Mam na-
dzieję, że nasz 
zespół wniesie 

nową jakość do polskiego motorsportu, 
a doświadczenia zarówno partnerów 
projektu, jak i samych załóg przełożą się 
na wyniki sportowe i radość kibiców.  

Pierwszym wspólnym projek-
tem jest nowy zespół rajdowy 
–  Platinum Subaru Rally Team . 

Samochodami Subaru Impreza STI R4 
wystartują w obecnym sezonie Michał 
i Grzegorz Bębenkowie oraz Wojtek Chu-
chała i Kamil Heller. Obie załogi będą 
rywalizować w pełnym cyklu Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Polski. 

Zarówno dla Orlen Oil, jak i dla 
Subaru ważną platformą komuni-
kacji i budowy wizerunku marek są 
sporty motorowe. Dlatego też wydaje 
się zupełnie naturalnym połączenie 
doświadczenia obu firm w tym za-
kresie. Nowy zespół zadebiutował 

podczas 41. Rajdu Świdnickiego Krau-
se, pierwszej rundy RSMP 2013. 

Wojtek Chuchała rozpoczyna 
właśnie 3. sezon za kierownicą Subaru 
w RSMP i pierwszy w specyfikacji R4. 
Dla Michała Bębenka będzie to debiut 
w nowej rajdówce – pomimo 15-letnie-
go stażu w krajowym championacie 
załoga z Bochni nigdy nie miała okazji 
rywalizować w Subaru Imprezie. 

Dawid Niedojadło (Kierownik Dzia-
łu Reklamy i Wizerunku Produk-
tów Orlen Oil): Zarówno Platinum, 
jak i Subaru to marki nowoczesne, 
innowacyjne, które oferują produkty 
wysokiej jakości. Ważnym elementem 

aktywności obydwu marek są działania 
związane z promowaniem bezpieczeń-
stwa na drogach, a także zaangażowanie 
w rozwój sportów motorowych w Polsce. 
Pierwszym projektem, który będziemy 
wspólnie realizować, jest nowy zespół 
rajdowy: Platinum Subaru Rally Team. 
Jestem przekonany, że połączenie doświad-
czenia Michała Bębenka oraz młodości 
i talentu Wojtka Chuchały zaowocuje 
doskonałymi wynikami na poszczególnych 
rajdach. Zarówno Orlen Oil, jak i Subaru 
traktują swoje zaangażowanie w sporty 
motorowe jako ważny element strategii 
rozwoju. Wsparcie zespołu rajdowego 
to nie tylko chęć zapewnienia kibicom 

Partnerzy „niebieskiej” załogiPlatinum i Subaru 
razem na rajdowych trasach

Orlen Oil – producent olejów Platinum
Spółka ORLEN OIL, działająca w ramach Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA, zajmuje się 
kompleksowo produkcją i dystrybucją środków smarnych.  
Oferta produktowa ORLEN OIL obejmuje m.in. najwyższej jakości oleje dla motoryzacji – PLATINUM, szeroką gamę 
olejów dla motoryzacji ORLEN OIL i oleje do silników samochodów ciężarowych i autobusów. 
Odpowiadając na dynamiczne zmiany na rynku środków smarnych, ORLEN OIL aktywnie współpracuje z czoło-
wymi zagranicznymi i polskimi ośrodkami badawczymi w zakresie wprowadzania do oferty nowych, wysokojako-
ściowych produktów. Obecna pozycja jednego z czołowych producentów środków smarnych zobowiązuje ORLEN 
OIL do ciągłego monitorowania trendów technologicznych w celu błyskawicznego dostosowywania oferty do 
nowych wymogów rynku związanych między innymi z wprowadzaniem w Unii Europejskiej kolejnej normy czysto-
ści spalin – EURO 5. Po więcej informacji zapraszamy na  www.orlenoil.pl . 

Keratronik
Keratronik jest wiodącym dostawcą usług monitoringu flot pojazdów, systemów detekcji wypadków oraz zabez-
pieczeń antykradzieżowych. Misją firmy jest zaspokajanie potrzeb rynku motoryzacyjnego poprzez ofero-
wanie najwyższej jakości kompleksowych, dedykowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Wizją firmy 
jest kreowanie trendów rynkowych i proponowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa 
pojazdów i osób. Nasz produkt ISR jako pierwszy na rynku spełnia wymogi eCall. Po więcej informacji zapraszamy 
na    www.keratronik.pl .

Raiffeisen Leasing
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. działa na polskim rynku leasingowym od 1998 roku. Sprawną realizację kon-
traktów, silne i bezpieczne zaplecze finansowe zapewnia Spółce Grupa Raiffeisen, Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny oraz inne wiodące banki. Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest nowo-
czesną i dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową. Stale umacniając swoją pozycję w ścisłej czołówce 
firm leasingowych, utrzymuje ponad 10% udziału w rynku, zajmując II miejsce na rynku. Zasadą działania 
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest wysoka jakość usług oraz indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań 
klientów. Wysoko wykwalifikowani doradcy Raiffeisen-Leasing Polska S.A. świadczący indywidualnie dobrane 
usługi sprawiają, że Spółka jest idealnym partnerem w realizacji celów każdej firmy. Po więcej informacji 
zapraszamy na  www.rl.com.pl .

Geberit
Geberit tworzy trendy w technologii sanitarnej. Firma działa obecnie w blisko osiemdziesięciu krajach świata, na 
wszystkich kontynentach. Zakłady produkcyjne zlokalizowane są w Szwajcarii, Austrii, Niemczech, Włoszech, 
Słowenii, USA oraz w Chinach. Polska firma dystrybucyjna Geberit Sp. z o.o. została zarejestrowana w listopadzie 
1995 roku. Aktualnie zatrudniając 53 osoby, obejmuje zasięgiem swojego działania obszar całego kraju. Sprzedaż 
produktów odbywa się wyłącznie poprzez sieć dystrybutorów. Fachową opiekę nad klientami sprawuje 31-osobo-
wy zespół doradców technicznych i handlowych, a także ogólnopolska sieć certyfikowanych przez firmę Geberit 
serwisantów. Wybudowana w roku 2001 siedziba firmy znajduje się w Warszawie, przy ul. Postępu 1. Mieści się tu-
taj nowoczesne centrum szkoleniowo-konferencyjne oraz działy logistyki, marketingu, produktów i księgowości. 
Po więcej informacji zapraszamy na  www.geberit.com.pl .

GrECo
Grupa GrECo jest niezależnym brokerem ubezpieczeniowym świadczącym usługi doradcze dla firm, stowarzyszeń 
i samorządów lokalnych. Jako broker ubezpieczeniowy GrECo oferuje przedsiębiorstwom indywidualne rozwią-
zania w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Zapewniamy bezpieczeństwo naszym klientom oraz ich 
pracownikom, chroniąc ich majątek i finanse. Po więcej informacji zapraszamy na www.greco.eu .

SJS
Podstawę działalności istniejącej od 2000 r. Szkoły Jazdy Subaru stanowią kursy doskonalenia techniki jazdy. 
Realizowane są one zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. SJS to również adrenalina motoryzacyjna. 
Zamiłowanie i pasja sprawiły, że obecnie SJS stała się wysoce wyspecjalizowaną firmą realizującą projekty 
komercyjne o sportowo-rajdowym charakterze. Oferowane są w nich możliwości jazdy za kierownicą kultowych 
modeli samochodów ze stajni choćby Subaru, Porsche, Ferrari czy Lamborghini. Po więcej informacji zaprasza-
my na  www.sjs.pl .

Sony VAIO
Sony jest czołowym światowym producentem innowacyjnego sprzętu audio, wideo, telekomunikacyjnego 
i informatycznego, przeznaczonego na rynek masowy i dla odbiorców profesjonalnych. Sony słynie ze swoich 
urządzeń audiowizualnych, takich jak telewizory LCD High Definition BRAVIA™, cyfrowe aparaty Cybershot™, 
kamery Handycam®, lustrzanki cyfrowe „α” (wym. alfa) i odtwarzacze MP3 Walkman®, jak również z kompute-
rów osobistych VAIO™ i profesjonalnego sprzętu studyjnego o wysokiej rozdzielczości (HD), w tym systemów 
XDCAM® HD. Działalność w branży elektronicznej, muzycznej, kinowej, gier i internetowej umożliwia Sony 
oferowanie pełnego łańcucha wartości HD i zapewnia firmie miejsce w czołówce światowych marek rozrywki cy-
frowej. Obecny stan zatrudnienia na całym świecie wynosi około 170 000 osób. Po więcej informacji zapraszamy 
na  www.vaioblog.pl .

Orlen Oil – producent olejów dla motoryzacji Platinum – rozpoczyna oficjalną współpracę 
z Subaru Import Polska. Długofalowa kooperacja będzie dotyczyła  rozwoju technologii olejowej, 
programów związanych z bezpieczeństwem na drogach, a także motorsportu. 
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rajdowych emocji na najwyższym pozio-
mie, ale również platforma umożliwiająca 
rozwój technologiczny i testowanie nowych 
rozwiązań. Naturalnym efektem takiego 
podejścia jest duże zaangażowanie w po-
dejmowanie kluczowych decyzji w zespole. 
Ważnym elementem naszej kooperacji 
będzie wspólna polityka komunikacyjna 
i odpowiednia oprawa medialna, którą za-
pewnimy obu załogom. Wierzę, że współ-

praca na polu 
sportów motoro-
wych jest pierw-
szym krokiem 
w budowaniu 
długotrwałych 
relacji partner-
skich między 
naszymi firmami.

Andrzej Górski (Kierownik Progra-
mu Sportowego Subaru Import Polska): 
Nasze zaangażowanie w rajdy umoż-
liwiło wielu zawodnikom rozwój ich 
sportowej kariery. Warto zaznaczyć, 
że zespół Subaru jest jednym z najdłu-
żej działających teamów rajdowych 
w Polsce. Nigdy nie baliśmy się nowych 
wyzwań, jak choćby współpracy z młodym 
i utalentowanym zawodnikiem, stawia-
jącym pierwsze kroki w RSMP. Bardzo się 
cieszymy, że w ramach nowego projektu 
pod nazwą Platinum Subaru Rally Team 
będziemy mogli kontynuować te działania. 
Od bardzo dawna na polskich odcinkach 
specjalnych nie występował zespół, w któ-
rego barwach startowałyby dwa bliźniacze 
samochody. W jednym z nich zasiądzie 
doświadczona, utytułowana załoga braci 
Bębenków. W drugim młodzi adepci sztuki 
rajdowej: Wojtek Chuchała i Kamil Heller, 
którzy mimo krótkiego stażu w krajowych 

mistrzostwach 
pokazali już 
niejednokrotnie, 
że nie zamierzają 
być statystami 
w walce o czołowe 
lokaty. Mam na-
dzieję, że nasz 
zespół wniesie 

nową jakość do polskiego motorsportu, 
a doświadczenia zarówno partnerów 
projektu, jak i samych załóg przełożą się 
na wyniki sportowe i radość kibiców.  

Pierwszym wspólnym projek-
tem jest nowy zespół rajdowy 
–  Platinum Subaru Rally Team . 

Samochodami Subaru Impreza STI R4 
wystartują w obecnym sezonie Michał 
i Grzegorz Bębenkowie oraz Wojtek Chu-
chała i Kamil Heller. Obie załogi będą 
rywalizować w pełnym cyklu Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Polski. 

Zarówno dla Orlen Oil, jak i dla 
Subaru ważną platformą komuni-
kacji i budowy wizerunku marek są 
sporty motorowe. Dlatego też wydaje 
się zupełnie naturalnym połączenie 
doświadczenia obu firm w tym za-
kresie. Nowy zespół zadebiutował 

podczas 41. Rajdu Świdnickiego Krau-
se, pierwszej rundy RSMP 2013. 

Wojtek Chuchała rozpoczyna 
właśnie 3. sezon za kierownicą Subaru 
w RSMP i pierwszy w specyfikacji R4. 
Dla Michała Bębenka będzie to debiut 
w nowej rajdówce – pomimo 15-letnie-
go stażu w krajowym championacie 
załoga z Bochni nigdy nie miała okazji 
rywalizować w Subaru Imprezie. 

Dawid Niedojadło (Kierownik Dzia-
łu Reklamy i Wizerunku Produk-
tów Orlen Oil): Zarówno Platinum, 
jak i Subaru to marki nowoczesne, 
innowacyjne, które oferują produkty 
wysokiej jakości. Ważnym elementem 

aktywności obydwu marek są działania 
związane z promowaniem bezpieczeń-
stwa na drogach, a także zaangażowanie 
w rozwój sportów motorowych w Polsce. 
Pierwszym projektem, który będziemy 
wspólnie realizować, jest nowy zespół 
rajdowy: Platinum Subaru Rally Team. 
Jestem przekonany, że połączenie doświad-
czenia Michała Bębenka oraz młodości 
i talentu Wojtka Chuchały zaowocuje 
doskonałymi wynikami na poszczególnych 
rajdach. Zarówno Orlen Oil, jak i Subaru 
traktują swoje zaangażowanie w sporty 
motorowe jako ważny element strategii 
rozwoju. Wsparcie zespołu rajdowego 
to nie tylko chęć zapewnienia kibicom 

Partnerzy „niebieskiej” załogiPlatinum i Subaru 
razem na rajdowych trasach

Orlen Oil – producent olejów Platinum
Spółka ORLEN OIL, działająca w ramach Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA, zajmuje się 
kompleksowo produkcją i dystrybucją środków smarnych.  
Oferta produktowa ORLEN OIL obejmuje m.in. najwyższej jakości oleje dla motoryzacji – PLATINUM, szeroką gamę 
olejów dla motoryzacji ORLEN OIL i oleje do silników samochodów ciężarowych i autobusów. 
Odpowiadając na dynamiczne zmiany na rynku środków smarnych, ORLEN OIL aktywnie współpracuje z czoło-
wymi zagranicznymi i polskimi ośrodkami badawczymi w zakresie wprowadzania do oferty nowych, wysokojako-
ściowych produktów. Obecna pozycja jednego z czołowych producentów środków smarnych zobowiązuje ORLEN 
OIL do ciągłego monitorowania trendów technologicznych w celu błyskawicznego dostosowywania oferty do 
nowych wymogów rynku związanych między innymi z wprowadzaniem w Unii Europejskiej kolejnej normy czysto-
ści spalin – EURO 5. Po więcej informacji zapraszamy na  www.orlenoil.pl . 

Keratronik
Keratronik jest wiodącym dostawcą usług monitoringu flot pojazdów, systemów detekcji wypadków oraz zabez-
pieczeń antykradzieżowych. Misją firmy jest zaspokajanie potrzeb rynku motoryzacyjnego poprzez ofero-
wanie najwyższej jakości kompleksowych, dedykowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Wizją firmy 
jest kreowanie trendów rynkowych i proponowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa 
pojazdów i osób. Nasz produkt ISR jako pierwszy na rynku spełnia wymogi eCall. Po więcej informacji zapraszamy 
na    www.keratronik.pl .

Raiffeisen Leasing
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. działa na polskim rynku leasingowym od 1998 roku. Sprawną realizację kon-
traktów, silne i bezpieczne zaplecze finansowe zapewnia Spółce Grupa Raiffeisen, Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny oraz inne wiodące banki. Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest nowo-
czesną i dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową. Stale umacniając swoją pozycję w ścisłej czołówce 
firm leasingowych, utrzymuje ponad 10% udziału w rynku, zajmując II miejsce na rynku. Zasadą działania 
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest wysoka jakość usług oraz indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań 
klientów. Wysoko wykwalifikowani doradcy Raiffeisen-Leasing Polska S.A. świadczący indywidualnie dobrane 
usługi sprawiają, że Spółka jest idealnym partnerem w realizacji celów każdej firmy. Po więcej informacji 
zapraszamy na  www.rl.com.pl .

Geberit
Geberit tworzy trendy w technologii sanitarnej. Firma działa obecnie w blisko osiemdziesięciu krajach świata, na 
wszystkich kontynentach. Zakłady produkcyjne zlokalizowane są w Szwajcarii, Austrii, Niemczech, Włoszech, 
Słowenii, USA oraz w Chinach. Polska firma dystrybucyjna Geberit Sp. z o.o. została zarejestrowana w listopadzie 
1995 roku. Aktualnie zatrudniając 53 osoby, obejmuje zasięgiem swojego działania obszar całego kraju. Sprzedaż 
produktów odbywa się wyłącznie poprzez sieć dystrybutorów. Fachową opiekę nad klientami sprawuje 31-osobo-
wy zespół doradców technicznych i handlowych, a także ogólnopolska sieć certyfikowanych przez firmę Geberit 
serwisantów. Wybudowana w roku 2001 siedziba firmy znajduje się w Warszawie, przy ul. Postępu 1. Mieści się tu-
taj nowoczesne centrum szkoleniowo-konferencyjne oraz działy logistyki, marketingu, produktów i księgowości. 
Po więcej informacji zapraszamy na  www.geberit.com.pl .

GrECo
Grupa GrECo jest niezależnym brokerem ubezpieczeniowym świadczącym usługi doradcze dla firm, stowarzyszeń 
i samorządów lokalnych. Jako broker ubezpieczeniowy GrECo oferuje przedsiębiorstwom indywidualne rozwią-
zania w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Zapewniamy bezpieczeństwo naszym klientom oraz ich 
pracownikom, chroniąc ich majątek i finanse. Po więcej informacji zapraszamy na www.greco.eu .

SJS
Podstawę działalności istniejącej od 2000 r. Szkoły Jazdy Subaru stanowią kursy doskonalenia techniki jazdy. 
Realizowane są one zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. SJS to również adrenalina motoryzacyjna. 
Zamiłowanie i pasja sprawiły, że obecnie SJS stała się wysoce wyspecjalizowaną firmą realizującą projekty 
komercyjne o sportowo-rajdowym charakterze. Oferowane są w nich możliwości jazdy za kierownicą kultowych 
modeli samochodów ze stajni choćby Subaru, Porsche, Ferrari czy Lamborghini. Po więcej informacji zaprasza-
my na  www.sjs.pl .

Sony VAIO
Sony jest czołowym światowym producentem innowacyjnego sprzętu audio, wideo, telekomunikacyjnego 
i informatycznego, przeznaczonego na rynek masowy i dla odbiorców profesjonalnych. Sony słynie ze swoich 
urządzeń audiowizualnych, takich jak telewizory LCD High Definition BRAVIA™, cyfrowe aparaty Cybershot™, 
kamery Handycam®, lustrzanki cyfrowe „α” (wym. alfa) i odtwarzacze MP3 Walkman®, jak również z kompute-
rów osobistych VAIO™ i profesjonalnego sprzętu studyjnego o wysokiej rozdzielczości (HD), w tym systemów 
XDCAM® HD. Działalność w branży elektronicznej, muzycznej, kinowej, gier i internetowej umożliwia Sony 
oferowanie pełnego łańcucha wartości HD i zapewnia firmie miejsce w czołówce światowych marek rozrywki cy-
frowej. Obecny stan zatrudnienia na całym świecie wynosi około 170 000 osób. Po więcej informacji zapraszamy 
na  www.vaioblog.pl .

Orlen Oil – producent olejów dla motoryzacji Platinum – rozpoczyna oficjalną współpracę 
z Subaru Import Polska. Długofalowa kooperacja będzie dotyczyła  rozwoju technologii olejowej, 
programów związanych z bezpieczeństwem na drogach, a także motorsportu. 
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Reprezentanci Subaru Poland Rally 
Team plasowali się w czołówce obu 
2,5-kilometrowych przejazdów, 

ale ostatecznie znaleźli się tuż za po-
dium. Do powtórzenia ubiegłorocznego 
wyniku Wojtkowi Chuchale i Kamilowi 
Hellerowi zabrakło jedynie 0,1 sekundy!

Dzień wcześniej zawodnicy SPRT 
rywalizowali o puchar burmistrza 
Wieliczki. Trasa wieczornego Prologu 
7. Memoriału Janusza Kuliga i Mariana 
Bublewicza została wytyczona nieopodal 
Zamku Żupnego, obejmując również 

okrążenie rynku. Wojtek Chuchała 
i Kamil Heller okazali się najszybsi 
i po raz drugi z rzędu zapisali na swoje 
konto wstęp do niedzielnych zmagań.

– Tym razem bardzo niewiele zabrakło 
do podium, ale czerpaliśmy naprawdę sporo 
radości z jazdy i mamy nadzieję, że daliśmy 
równie dużo emocji naszym kibicom. 
Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bu-
blewicza, upamiętniający dwóch mistrzów 
kierownicy, to wspaniałe zawody, które 
dodatkowo zwiększyły głód rywalizacji 
przed sezonem RSMP. Dziękujemy całemu 

zespołowi i naszym partnerom – pod-
sumował Wojtek Chuchała.

– Mimo udanego prologu dziś nie 
wszystko poszło do końca po naszej myśli, 
ale i tak cieszymy się, że mogliśmy wziąć 
udział w tym wydarzeniu i uczcić pamięć 
dwóch wielkich kierowców. Pierwszy prze-
jazd Memoriału poszedł dobrze, ale na 
drugim nie udało nam się poprawić 
czasu i znaleźliśmy się tuż za podium. 
Dziękujemy wszystkim za doping i do 
zobaczenia niebawem na Rajdzie Świd-
nickim! – uzupełnił Kamil Heller.

Kobiecą twarzą III edycji Rajdu Polski 
Kobiet została Jagna Marczułajtis-Wal-
czak, utytułowana polska snow-

boardzistka, a także posłanka Sejmu RP. 
Pochodzi z Zakopanego, a pasję do jazdy na 
nartach zaszczepili w niej rodzice. Sport jest 
obecny w jej życiu już od najmłodszych lat, 
z nim powiązała także swoją edukację. Z cza-
sem narty zastąpił snowboard, a na efekty 
w postaci pierwszych złotych medali nie trze-
ba było długo czekać. Kolejne lata przyniosły 
wiele sukcesów na krajowych, europejskich 
i wreszcie światowych zawodach. 

W 2008 roku Jagna Marczułajtis-Walczak 
zawiesiła karierę sportową, by dwa lata póź-
niej zaangażować się w działalność na scenie 
politycznej. Będąc radną, skupiała się nie tylko 
na bieżących zadaniach, ale także na realizo-
waniu projektów związanych ze szkoleniem 
młodzieży. W 2011 roku uzyskała mandat po-
selski, a do dnia dzisiejszego zajmuje się w Sej-
mie RP działalnością związaną ze sportem. 

Sportowy duet wraz z Jagną Marczułajtis-
-Walczak stworzy Wojtek Chuchała, który 
również będzie aktywnie wspierał III  edy-
cję Rajdu Polski Kobiet. Kierowca Platinum 
Subaru Rally Team mimo młodego wieku 
należy do ścisłej czołówki Rajdowych Sa-
mochodowych Mistrzostw Polski. Ma na 
swoim koncie dwa tytuły Mistrza Polski 
w grupie N, a także wiele innych sukcesów 
osiągniętych podczas zagranicznych zawo-
dów. Angażuje się również w projekty zwią-
zane z poprawą bezpieczeństwa i kultury 
na drodze, a poza motoryzacją pasjonuje go 
jazda na snowboardzie.

– Chcemy zachęcić kobiety do przeprowa-
dzania cyklicznych badań, takich jak mammo-
grafia, USG piersi i narządów rodnych, badań 
cytologicznych czy okresowych badań specja-
listycznych na poziom hormonów. Świadoma 
profilaktyka jest najprostszym czynnikiem 
poprawiającym skuteczność leczenia i zapo-
biegania chorobom nowotworowym u kobiet 
– mówi dr Krystyna Backiel, prezes Zarządu 
Fundacji Teraz Kobiety, pomysłodawczyni 
i organizator Rajdu Polski Kobiet. – Bardzo 
się cieszymy, że tak znane i powszechnie 
szanowane osoby bezinteresownie wspierają 
starania Fundacji w walce z chorobami no-
wotworowymi kobiet. Gwiazdy z pierwszych 
stron gazet angażujące się w krzewienie 
świadomości społecznej w zakresie potrzeby 
wykonywania okresowych badań profilak-
tycznych, typu mammografia czy cytologia, 
dają przykład do naśladowania. Zaanga-
żowanie takich osób jak: Martyna Wojcie-
chowska, Jarek  Kazberuk, Ewa Gawryluk, 
Dorota Kamińska, Anna Popek, Olga Boń-
czyk, Karolina Lampel-Czapka, Dorota De-
ląg, Katarzyna Jankowska, Joanna Zientar-
ska, Natasza Caban, Kamila Rejman, Rafał 
Sonik, Witold Błaszczyk, Paweł Szkopek, 
Leszek Kuzaj, Marian Fajbusiewicz, Ma-
teusz Korobacz, Kamil Butruk czy Marian 
Dąbrowski potwierdza fakt, iż  nikomu nie 
jest obcy problem chorób nowotworowych 
kobiet. 

Dzięki zaangażowaniu wszystkich tych 
wspaniałych osób, których grono stale się po-
większa – w tym miejscu z przyjemnością 
witamy Jagnę Marczułajtis-Walczak i Wojtka 

Chuchałę – możliwe jest promowanie koniecz-
ności cyklicznego wykonywania badań, mają-
cych na celu wczesne wykrywanie chorób no-
wotworowych. To dzięki takim osobom Rajd 
Polski Kobiet – rajd po zdrowie – jest już ini-
cjatywą rozpoznawalną i przyciągającą uwagę 
coraz większej liczby kobiet i nie tylko. Im wię-
cej kobiecych załóg zgłasza się do rajdu, tym 
większą mamy możliwość uratowania zdro-
wia i życia wielu z nich. To właśnie uczestnicz-
ki rajdu w pierwszej kolejności mają przepro-
wadzane specjalistyczne badania, wplecione 
w harmonogram imprezy, dając tym samym 
innym kobietom przykład do naśladowania. 

Zawsze podczas rajdu staramy się w mak-
symalny sposób umożliwić przeprowadzenie 
badań profilaktycznych również wszystkim 
innym kobietom, które zgłoszą się do badań 
w podstawionych mammobusach, cytomam-
mobusach czy w dyżurujących klinikach gi-
nekologicznych, usytuowanych w miastach, 
przez które wiedzie trasa rajdu. Połączenie 
badań profilaktycznych z rywalizacją sporto-
wą w duchu fair play pozwala uczestniczkom 
zadbać o swoje zdrowie, a jednocześnie miło 
i w aktywny sposób spędzić wolny czas. Za-
praszamy więc wszystkie panie na start! Im 
więcej nas będzie jechać w rajdzie po zdrowie, 
tym więcej z nas będzie zdrowe!           

Uroczyste rozpoczęcie tegorocznej 
edycji Rajdu Polski Kobiet będzie mia-
ło miejsce w sobotę, 22 czerwca, około 
godziny 8:30, w Warszawie, przy ul. Ka-
rowej. Zapisy do III edycji Rajdu Polski 
Kobiet potrwają do 8 czerwca. Szczegóły 
na  rajd-polski-kobiet.pl . 

Jagna Marczułajtis-Walczak 
twarzą Rajdu Polski kobiet

zabrakło
0,1 sekundy

W dniach 21–23 czerwca odbędzie się III edycja Rajdu Polski Kobiet.
Celem zawodów, organizowanych przez Fundację Teraz Kobiety,
jest walka z chorobami nowotworowymi u kobiet i promowanie
wykonywania badań profilaktycznych. Tradycyjnie impreza przyjmie 
formułę off-roadową z elementami zmagań szosowych. 
Do sportowej rywalizacji stanie kilkadziesiąt załóg. 
Podobnie jak w ubiegłych latach, inicjatywę wspierają gwiazdy 
i znani sportowcy. 

Ulice Wieliczki, okalające zabytkową 
kopalnię soli, uznawaną za jeden 
z siedmiu cudów Polski, były areną zmagań 
podczas 7. edycji Memoriału Janusza Kuliga 
i Mariana Bublewicza. W tym roku aura 
zdecydowanie dopisała, a przy trasie 
pojawiły się tysiące kibiców.  
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Druga sobotnia pętla przywitała zawod-
ników jeszcze trudniejszymi warunkami, 
które wymagały od nich maksymalnej 
uwagi. Wojtek i Kamil utrzymywali bardzo 
szybkie, ale bezpieczne tempo i dowieźli 
do mety etapu świetne, drugie miejsce. 
Michał i Grzegorz jechali z przygoda-
mi, zaliczając obrót i wizytę w zaspie 
na kultowych patelniach walimskich. 
Niestety naukę nowego samochodu 
przerwały uszkodzone na ostatnim oesie 
dnia koła. – Absolutnie nie przejmujemy 
się utratą prowadzenia, a druga pozycja 
startowa będzie dla nas nawet wygodniej-
sza. Czerpiemy bardzo wiele radości z jazdy, 
więc wygranie największej liczby oesów daje 
dodatkową satysfakcję. Zaczyna się robić 
naprawdę szybko, dlatego w niektórych 
miejscach muszę zamykać 
oczy i zaciskać zęby, żeby 
urwać jeszcze kilka sekund. 
Samochód spisuje się per-
fekcyjnie, a plan na jutro to 
utrzymanie dotychczasowego 
tempa – mówił Siemanko.

– Dzień możemy zaliczyć 
tylko do połowicznie uda-
nych. Pierwszą pętlę prze-
jechaliśmy bardzo ładnie, 
awansowaliśmy z siódmego 
na czwarte miejsce w gene-
ralce. Naszą ambicją było 
podium zarówno w dniu, jak 
i generalce, ale podczas dru-
giego przejazdu nie atakowaliśmy zbyt moc-
no. Mimo tego popełniliśmy mały błąd na 
szykanie, uciekło nam trochę czasu, jednak 
nie wybiło nas to z rytmu. Drugi odcinek 
jechało nam się płynniej i śmielej. Czułem, 
że z kilometra na kilometr mam coraz więcej 
wiedzy na temat samochodu. Chciałem 
dojechać czysto do mety, bo wydawało się, że 
będziemy mieli naprawdę dobry przejazd. 
Niestety na słynnych walimskich patelniach, 
na ulicy Janusza Kuliga, wpadliśmy w zaspę 
śnieżną i zostaliśmy tam na 3,5 minuty. 
Dziękuję kibicom, którzy wykonali kawał 
dobrej pracy, wyciągając nas na trasę. 
Na ostatnim odcinku, gdzieś w śliskiej partii 
musiało nas przestawić. Okazało się, że na 
poboczu był duży kamień, który uszkodził 
nam przednie i tylne koło, które całe się 
rozpadło. Musieliśmy stanąć i je zmienić, 
co spowodowało dużą stratę czasową. 

Mimo wszystko jestem bardzo pozytywnie 
nastawiony. Subaru jest jedną z rajdówek, 
do których najszybciej się zaadaptowałem, 
podoba mi się jej prowadzenie. Szkoda mi 
punktów z dzisiejszego dnia, chcieliśmy 
wskoczyć na trzecie miejsce. Po raz kolejny 
okazało się, że rajdy są nieprzewidywal-
ne – komentował Michał Bębenek.

Wojtek Chuchała i Kamil Heller 
już podczas pierwszej niedzielnej pętli 
odzyskali prowadzenie w klasyfikacji 
generalnej, liderując także w drugim dniu 
zawodów. Michał i Grzegorz Bębenkowie 
konsekwentnie notowali czasy w pierwszej 
dziesiątce. – Warunki bardzo szybko się 
zmieniają, a w czołówce jest naprawdę cia-
sno, więc nie brakuje emocji. Mieliśmy kilka 
małych przygód, ale wszystko jest pod 

kontrolą i staramy się trzymać dobre tempo. 
Nie spodziewaliśmy się takich wyników 
i przed ostatnią pętlą jest delikatny stres, 
ale nie zamierzamy nadmiernie ryzykować. 
Wprowadziliśmy kilka poprawek w opisie 
i zobaczymy, jak się sprawdzą. Samochód 
spisuje się świetnie, pogoda dopisuje, a fraj-
da z jazdy jest naprawdę spora – mówił 
Wojtek Chuchała. – Wczoraj zaliczyliśmy 
najpierw dobrą, a następnie pechową pętlę. 
Dziś pierwsza pętla okazała się nie najlep-
sza. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy tym 
limit pecha i ostatni przejazd będzie udany. 
Niedzielne odcinki są dużo szybsze, szersze, 
jedziemy z dużymi prędkościami. Po tych 
oesach jadę pierwszy raz tym samochodem 
i nie mogę powiedzieć, że czuję się w stu pro-
centach pewny. Na ostatnim odcinku musie-
liśmy się na chwilę zatrzymać i przez to ucie-
kło nam nieco czasu. Na serwisie będziemy 

pracować nad ustawieniami, żeby jak 
najlepiej przygotować się do oesów, które są 
przed nami – dodał Michał Bębenek.

Przed finałowym odcinkiem specjal-
nym przewaga Wojtka Chuchały i Kamila 
Hellera wynosiła zaledwie 0,2 sekundy. 
Ostatecznie do pierwszego miejsca zabra-
kło jedynie 1,5 sekundy, ale załoga PSRT 
zajęła znakomitą, drugą lokatę w rajdzie 
i pierwszą w dniu. Na mecie Siemanko 
i Elena odebrali również puchary za 
zwycięstwo w Klasyfikacji Producentów, 
a dzięki dorobkowi punktowemu obu załóg 
Platinum Subaru Rally Team objął prowa-
dzenie w klasyfikacji Zespołów Sponsor-
skich. Michał i Grzegorz Bębenkowie także 
nie mieli łatwego zadania, gdyż debiut 
w nowym samochodzie przypadł na jedną 

z najtrudniejszych edycji świd-
nickiego klasyka. Załoga nie 
uniknęła problemów na trasie, 
ale była zadowolona z możli-
wości STI w specyfikacji R4.

– Wspaniały rajd i wspa-
niały dzień, w którym naszym 
założeniem było dojechanie do 
mety. Naprawdę nie spodzie-
waliśmy się, że uda nam się 
jechać tak szybkim tempem 
i wygrywać tyle odcinków 
specjalnych. Oczywiście na 
kolejnych rajdach będziemy 
starali się być jeszcze szybsi 
i lepsi, bo wiemy, że to jest 

możliwe. Nasze STI to niesamowita maszy-
na, którą można walczyć o najwyższe cele. 
Dziękujemy całemu zespołowi i naszym 
partnerom, pozdrawiamy też naszych kibi-
ców i mamy nadzieję, że dostarczyliśmy im 
choć trochę emocji, bo obiecujemy ich dużo 
więcej! – podsumował Wojtek Chuchała. 
– Tegoroczny Rajd Świdnicki nie był dla nas 
niestety najszczęśliwszy. Czasy na odcinkach 
nie były zadowalające i myślę, że zdecydo-
wanie stać nas na więcej. Wczorajszy dzień 
zaczął się optymistycznie. Osiągane rezultaty 
bardzo nas cieszyły. Dziś było zdecydowanie 
słabiej. Subaru ma w sobie duży potencjał 
i postaramy się go odpowiednio wykorzystać 
w dalszej części sezonu. Myślami jeste-
śmy już przy Rajdzie Wisły. Z pewno-
ścią wyciągniemy odpowiednie wnioski 
i przygotujemy się do tego występu bardzo 
solidnie – uzupełnił Michał Bębenek.

Po drugim czasie na odcinku testowym 
Wojtek Chuchała i Kamil Heller zapi-
sali na swoje konto oba pokazowe od-

cinki, otwierające rywalizację w 41. Rajdzie 
Świdnickim Krause. – Miejskie tereny 
zdecydowanie nam leżą, dlatego także ten 
odcinek przypadł nam do gustu i udało się 
go dwukrotnie wygrać. Jutro zaczyna się 
jednak rywalizacja na prawdziwych, w tym 
roku wyjątkowo trudnych, śliskich i za-
brudzonych oesach, więc zobaczymy, 
jak sobie z nimi poradzimy – komentował 
Siemanko podczas konferencji prasowej, 
na której został oficjalnie zaprezento-
wany Platinum Subaru Rally Team.

Równie fantastycznie rozpoczął się dla 
zespołu PSRT sobotni etap. Wojtek Chu-
chała i Kamil Heller wygrali dwa z trzech 

odcinków specjalnych i po pierwszej 
pętli liderowali w klasyfikacji generalnej. 
Michał i Grzegorz Bębenkowie szyb-
ko zaprzyjaźnili się z nową rajdówką, 
a konsekwentna i coraz szybsza jazda 
zaowocowała awansem z siódmego na 
czwarte miejsce. – Jedzie się bardzo miło 
i przyjemnie, tylko co 2–3 zakręty jest tak 
ślisko, że trudno utrzymać się na drodze. 
Szczególnie ostatni oes w pętli nas zasko-
czył, bo miejscami były tam nawet płaty 
lodu. Niespodzianką są też tak dobre czasy 
i wygrane odcinki. Jedziemy swoim tempem, 
ale jak się okazuje, jest ono wystarczające 
do walki o zwycięstwo. Nie myśleliśmy 
o tym przed rajdem, ale oczywiście damy 
z siebie wszystko i postaramy się nie zawieść 
naszych kibiców – mówił Wojtek Chuchała.

– Czuję się świetnie! Jestem bardzo 
zadowolony i myślę, że wszystko będzie 
ewoluowało w dobrym kierunku. Jechaliśmy 
w naprawdę ekstremalnych warunkach, 
gdzie wyczucie i zaufanie do samocho-
du musi być duże. Pętlę przejechaliśmy 
ostrożnie i czujnie, ale widzę, że możliwości 
Subaru są bardzo duże. Będziemy pracować 
na jak najlepszy wynik. Wojtka i Kajetana 
nie stawiamy sobie jeszcze za cel, bo mają 
kilka tysięcy więcej kilometrów oesowych 
przejechanych w Subaru, ale do Tomka 
Kuchara mamy około dziesięciu sekund, 
więc trzecie miejsce w generalce wydaje 
się realnym celem. Oczywiście Tomek, 
z którym ścigam się w rajdach już 15 lat, 
ma pewnie taki sam cel, więc na pewno 
będzie ciekawie – dodał Michał Bębenek.

Platinum Subaru Rally Team odniósł wspaniały sukces w 41. Rajdzie Świdnickim Krause, 
inauguracyjnej rundzie Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2013. Reprezentanci 
zespołu stworzonego dzięki współpracy firm Orlen Oil i Subaru Import Polska – Wojtek Chuchała 
i Kamil Heller – byli najszybsi na sześciu odcinkach specjalnych i do ostatniego kilometra walczyli 
o zwycięstwo. Do najwyższego stopnia podium zabrakło zaledwie 1,5 sekundy, ale duetowi 
PSRT udało się obronić pierwsze miejsce w klasyfikacji niedzielnego etapu. Druga załoga teamu, 
Michał i Grzegorz Bębenkowie, wraz z kolejnymi kilometrami coraz lepiej poznawała nową rajdówkę, 
notując czasy w czołowej dziesiątce i zdobywając cenne punkty dla zespołu.

Siemanko o włos od zwycięstwa

RaJDY zdjęcia: TOMASZ KALIńSKI
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Druga sobotnia pętla przywitała zawod-
ników jeszcze trudniejszymi warunkami, 
które wymagały od nich maksymalnej 
uwagi. Wojtek i Kamil utrzymywali bardzo 
szybkie, ale bezpieczne tempo i dowieźli 
do mety etapu świetne, drugie miejsce. 
Michał i Grzegorz jechali z przygoda-
mi, zaliczając obrót i wizytę w zaspie 
na kultowych patelniach walimskich. 
Niestety naukę nowego samochodu 
przerwały uszkodzone na ostatnim oesie 
dnia koła. – Absolutnie nie przejmujemy 
się utratą prowadzenia, a druga pozycja 
startowa będzie dla nas nawet wygodniej-
sza. Czerpiemy bardzo wiele radości z jazdy, 
więc wygranie największej liczby oesów daje 
dodatkową satysfakcję. Zaczyna się robić 
naprawdę szybko, dlatego w niektórych 
miejscach muszę zamykać 
oczy i zaciskać zęby, żeby 
urwać jeszcze kilka sekund. 
Samochód spisuje się per-
fekcyjnie, a plan na jutro to 
utrzymanie dotychczasowego 
tempa – mówił Siemanko.

– Dzień możemy zaliczyć 
tylko do połowicznie uda-
nych. Pierwszą pętlę prze-
jechaliśmy bardzo ładnie, 
awansowaliśmy z siódmego 
na czwarte miejsce w gene-
ralce. Naszą ambicją było 
podium zarówno w dniu, jak 
i generalce, ale podczas dru-
giego przejazdu nie atakowaliśmy zbyt moc-
no. Mimo tego popełniliśmy mały błąd na 
szykanie, uciekło nam trochę czasu, jednak 
nie wybiło nas to z rytmu. Drugi odcinek 
jechało nam się płynniej i śmielej. Czułem, 
że z kilometra na kilometr mam coraz więcej 
wiedzy na temat samochodu. Chciałem 
dojechać czysto do mety, bo wydawało się, że 
będziemy mieli naprawdę dobry przejazd. 
Niestety na słynnych walimskich patelniach, 
na ulicy Janusza Kuliga, wpadliśmy w zaspę 
śnieżną i zostaliśmy tam na 3,5 minuty. 
Dziękuję kibicom, którzy wykonali kawał 
dobrej pracy, wyciągając nas na trasę. 
Na ostatnim odcinku, gdzieś w śliskiej partii 
musiało nas przestawić. Okazało się, że na 
poboczu był duży kamień, który uszkodził 
nam przednie i tylne koło, które całe się 
rozpadło. Musieliśmy stanąć i je zmienić, 
co spowodowało dużą stratę czasową. 

Mimo wszystko jestem bardzo pozytywnie 
nastawiony. Subaru jest jedną z rajdówek, 
do których najszybciej się zaadaptowałem, 
podoba mi się jej prowadzenie. Szkoda mi 
punktów z dzisiejszego dnia, chcieliśmy 
wskoczyć na trzecie miejsce. Po raz kolejny 
okazało się, że rajdy są nieprzewidywal-
ne – komentował Michał Bębenek.

Wojtek Chuchała i Kamil Heller 
już podczas pierwszej niedzielnej pętli 
odzyskali prowadzenie w klasyfikacji 
generalnej, liderując także w drugim dniu 
zawodów. Michał i Grzegorz Bębenkowie 
konsekwentnie notowali czasy w pierwszej 
dziesiątce. – Warunki bardzo szybko się 
zmieniają, a w czołówce jest naprawdę cia-
sno, więc nie brakuje emocji. Mieliśmy kilka 
małych przygód, ale wszystko jest pod 

kontrolą i staramy się trzymać dobre tempo. 
Nie spodziewaliśmy się takich wyników 
i przed ostatnią pętlą jest delikatny stres, 
ale nie zamierzamy nadmiernie ryzykować. 
Wprowadziliśmy kilka poprawek w opisie 
i zobaczymy, jak się sprawdzą. Samochód 
spisuje się świetnie, pogoda dopisuje, a fraj-
da z jazdy jest naprawdę spora – mówił 
Wojtek Chuchała. – Wczoraj zaliczyliśmy 
najpierw dobrą, a następnie pechową pętlę. 
Dziś pierwsza pętla okazała się nie najlep-
sza. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy tym 
limit pecha i ostatni przejazd będzie udany. 
Niedzielne odcinki są dużo szybsze, szersze, 
jedziemy z dużymi prędkościami. Po tych 
oesach jadę pierwszy raz tym samochodem 
i nie mogę powiedzieć, że czuję się w stu pro-
centach pewny. Na ostatnim odcinku musie-
liśmy się na chwilę zatrzymać i przez to ucie-
kło nam nieco czasu. Na serwisie będziemy 

pracować nad ustawieniami, żeby jak 
najlepiej przygotować się do oesów, które są 
przed nami – dodał Michał Bębenek.

Przed finałowym odcinkiem specjal-
nym przewaga Wojtka Chuchały i Kamila 
Hellera wynosiła zaledwie 0,2 sekundy. 
Ostatecznie do pierwszego miejsca zabra-
kło jedynie 1,5 sekundy, ale załoga PSRT 
zajęła znakomitą, drugą lokatę w rajdzie 
i pierwszą w dniu. Na mecie Siemanko 
i Elena odebrali również puchary za 
zwycięstwo w Klasyfikacji Producentów, 
a dzięki dorobkowi punktowemu obu załóg 
Platinum Subaru Rally Team objął prowa-
dzenie w klasyfikacji Zespołów Sponsor-
skich. Michał i Grzegorz Bębenkowie także 
nie mieli łatwego zadania, gdyż debiut 
w nowym samochodzie przypadł na jedną 

z najtrudniejszych edycji świd-
nickiego klasyka. Załoga nie 
uniknęła problemów na trasie, 
ale była zadowolona z możli-
wości STI w specyfikacji R4.

– Wspaniały rajd i wspa-
niały dzień, w którym naszym 
założeniem było dojechanie do 
mety. Naprawdę nie spodzie-
waliśmy się, że uda nam się 
jechać tak szybkim tempem 
i wygrywać tyle odcinków 
specjalnych. Oczywiście na 
kolejnych rajdach będziemy 
starali się być jeszcze szybsi 
i lepsi, bo wiemy, że to jest 

możliwe. Nasze STI to niesamowita maszy-
na, którą można walczyć o najwyższe cele. 
Dziękujemy całemu zespołowi i naszym 
partnerom, pozdrawiamy też naszych kibi-
ców i mamy nadzieję, że dostarczyliśmy im 
choć trochę emocji, bo obiecujemy ich dużo 
więcej! – podsumował Wojtek Chuchała. 
– Tegoroczny Rajd Świdnicki nie był dla nas 
niestety najszczęśliwszy. Czasy na odcinkach 
nie były zadowalające i myślę, że zdecydo-
wanie stać nas na więcej. Wczorajszy dzień 
zaczął się optymistycznie. Osiągane rezultaty 
bardzo nas cieszyły. Dziś było zdecydowanie 
słabiej. Subaru ma w sobie duży potencjał 
i postaramy się go odpowiednio wykorzystać 
w dalszej części sezonu. Myślami jeste-
śmy już przy Rajdzie Wisły. Z pewno-
ścią wyciągniemy odpowiednie wnioski 
i przygotujemy się do tego występu bardzo 
solidnie – uzupełnił Michał Bębenek.

Po drugim czasie na odcinku testowym 
Wojtek Chuchała i Kamil Heller zapi-
sali na swoje konto oba pokazowe od-

cinki, otwierające rywalizację w 41. Rajdzie 
Świdnickim Krause. – Miejskie tereny 
zdecydowanie nam leżą, dlatego także ten 
odcinek przypadł nam do gustu i udało się 
go dwukrotnie wygrać. Jutro zaczyna się 
jednak rywalizacja na prawdziwych, w tym 
roku wyjątkowo trudnych, śliskich i za-
brudzonych oesach, więc zobaczymy, 
jak sobie z nimi poradzimy – komentował 
Siemanko podczas konferencji prasowej, 
na której został oficjalnie zaprezento-
wany Platinum Subaru Rally Team.

Równie fantastycznie rozpoczął się dla 
zespołu PSRT sobotni etap. Wojtek Chu-
chała i Kamil Heller wygrali dwa z trzech 

odcinków specjalnych i po pierwszej 
pętli liderowali w klasyfikacji generalnej. 
Michał i Grzegorz Bębenkowie szyb-
ko zaprzyjaźnili się z nową rajdówką, 
a konsekwentna i coraz szybsza jazda 
zaowocowała awansem z siódmego na 
czwarte miejsce. – Jedzie się bardzo miło 
i przyjemnie, tylko co 2–3 zakręty jest tak 
ślisko, że trudno utrzymać się na drodze. 
Szczególnie ostatni oes w pętli nas zasko-
czył, bo miejscami były tam nawet płaty 
lodu. Niespodzianką są też tak dobre czasy 
i wygrane odcinki. Jedziemy swoim tempem, 
ale jak się okazuje, jest ono wystarczające 
do walki o zwycięstwo. Nie myśleliśmy 
o tym przed rajdem, ale oczywiście damy 
z siebie wszystko i postaramy się nie zawieść 
naszych kibiców – mówił Wojtek Chuchała.

– Czuję się świetnie! Jestem bardzo 
zadowolony i myślę, że wszystko będzie 
ewoluowało w dobrym kierunku. Jechaliśmy 
w naprawdę ekstremalnych warunkach, 
gdzie wyczucie i zaufanie do samocho-
du musi być duże. Pętlę przejechaliśmy 
ostrożnie i czujnie, ale widzę, że możliwości 
Subaru są bardzo duże. Będziemy pracować 
na jak najlepszy wynik. Wojtka i Kajetana 
nie stawiamy sobie jeszcze za cel, bo mają 
kilka tysięcy więcej kilometrów oesowych 
przejechanych w Subaru, ale do Tomka 
Kuchara mamy około dziesięciu sekund, 
więc trzecie miejsce w generalce wydaje 
się realnym celem. Oczywiście Tomek, 
z którym ścigam się w rajdach już 15 lat, 
ma pewnie taki sam cel, więc na pewno 
będzie ciekawie – dodał Michał Bębenek.

Platinum Subaru Rally Team odniósł wspaniały sukces w 41. Rajdzie Świdnickim Krause, 
inauguracyjnej rundzie Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2013. Reprezentanci 
zespołu stworzonego dzięki współpracy firm Orlen Oil i Subaru Import Polska – Wojtek Chuchała 
i Kamil Heller – byli najszybsi na sześciu odcinkach specjalnych i do ostatniego kilometra walczyli 
o zwycięstwo. Do najwyższego stopnia podium zabrakło zaledwie 1,5 sekundy, ale duetowi 
PSRT udało się obronić pierwsze miejsce w klasyfikacji niedzielnego etapu. Druga załoga teamu, 
Michał i Grzegorz Bębenkowie, wraz z kolejnymi kilometrami coraz lepiej poznawała nową rajdówkę, 
notując czasy w czołowej dziesiątce i zdobywając cenne punkty dla zespołu.

Siemanko o włos od zwycięstwa
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funkcjonuje to w nieco innej skali, ale za-
sady działania i odruchy, czyli praca rąk 
i nóg, a także głowy są niemal identyczne. 
Gra jest świetnie dopracowana i uczy wielu 
mechanizmów, a dzięki realistycznemu 
poziomowi uszkodzeń wpaja nam, że do-
jeżdżanie do mety, szanowanie samocho-
du, utrzymywanie tempa i koncentracji 
bezwzględnie przekładają się na końcowy 
sukces. Równie dobrze odwzorowane są 
setupy samochodów, pomagające zrozu-
mieć zależności pomiędzy ustawieniami. 

Co ciekawe, Richard Burns Rally nie 
był udanym produktem marketingowym. 
Wydany w pośpiechu posiadał wiele błędów, 
a sama gra była mocno niedopracowana. 
W jej kodzie można było także natknąć 
się na kilka niedokończonych „wątków”. 
Do tego trudna i niedopracowana „fizy-
ka” spowodowała, że gra sprzedawała się 
słabo, a firma Warthog stanęła na skraju 
bankructwa i została wchłonięta przez 
Eidos. Dopiero w późniejszych latach fani 
zrobili z RBR-a legendę. Wydając niezli-
czoną ilość modyfikacji, poprawili i wciąż 
poprawiają oraz rozwijają dzieło Wartho-
ga, dodając kolejne mody, trasy, modele 
samochodów i dodatkowe funkcjonalno-
ści, łącznie z niezwykle zaawansowanym 
i nowatorskim trybem on-line. Cały czas 

powstają nowe samochody i trasy, także te 
znane polskim kibicom rajdowym.

Richard Burns Rally z pewnością 
nie jest grą dla każdego, ale każdy może 
posmakować mocnych wrażeń podczas 
zmagań ze sobą, samochodem i czasem. 
W chwili, gdy zaczynasz panować nad 
samochodem, zaczynasz rozumieć geniusz 
Richarda, gdy dochodzi do tego ściganie 
się on-line po wirtualnych odcinkach 
specjalnych rajdów zaliczanych do Mi-
strzostw Polski... Emocje realistyczne!

Najlepsze mistrzostwa na świecie
Wirtualne Rajdowe Samochodowe 

Mistrzostwa Polski uchodzą za jedne z naj-
lepiej zorganizowanych mistrzostw w RBR 
na świecie. Rajdy są odwzorowaniem 
realnych imprez, a kalendarz stanowi połą-
czenie rund RSMP i RPP. Z reguły rajdy za-
liczane do WRSMP odbywają się krótko po 
realnych, a organizatorzy starają się odwzo-
rować jak najwięcej szczegółów, np. charak-
terystykę i harmonogram odcinków, rozło-
żenie i długość stref serwisowych, warunki 
pogodowe, otoczenie czy stan nawierzchni.

Wielu zawodników zastanawia się, 
kiedy czy też na jakim etapie rozwo-
ju uzyskać licencję WRSMP i rozpo-
cząć starty w Mistrzostwach Polski. 
Odpowiedź na to pytanie jest tylko 

jedna: teraz! Jeśli tylko panujesz nad 
samochodem i potrafisz ukończyć rajd 
bez większego wypadku, WRSMP są dla 
Ciebie. W rozgrywkach startuje kilkuset 
zawodników o każdym poziomie umie-
jętności i zawsze jest z kim i o co walczyć. 
W każdej klasie znajdą się zawodnicy, 
z którymi nawiążesz bardzo ciekawą walkę, 
niezależnie od tego, czy ścigasz się o po-
dium czy o wskoczenie do drugiej dziesiąt-
ki. Czasami taka rywalizacja bywa bardziej 
ekscytująca niż walka w czołówce!

Wzorem ubiegłych lat organizator 
Wirtualnych Rajdowych Samo-
chodowych Mistrzostw Polski, 

zespół skupiony wokół portalu  e-rajdy.pl , 
przygotował rajd będący odpowiedni-
kiem realnej Barbórki Warszawskiej. 
Impreza zgromadziła na starcie 208 kie-
rowców. W pierwszej, ogólnodostępnej 
części zawodnicy mieli do pokonania 
3 odcinki specjalne o łącznej długości 
23,4 km. Jej zwycięzcą został Sebastian 
Karcz za kierownicą Forda Focusa RS 
WRC 06, reprezentujący Poland VRT. 

Część drugą rajdu stanowiło Kry-
terium Asów, do udziału w którym 
organizatorzy zaprosili 94 kierowców, 
w tym triumfatorów WRSMP 2012 
w poszczególnych klasach i w klasyfikacji 
generalnej, zwycięzców części zasadni-
czej rajdu, współpracowników  e-rajdy.pl  
oraz gości, wśród których należy wy-
mienić Wojtka Chuchałę, zdobywcę 
tytułu Mistrza Polski 2012 w grupie N, 
i Vaclava Sourka, twórcę kultowych 
wirtualnych odcinków specjalnych. 

Organizatorzy dołożyli wszelkich 
starań, aby kierowcom startującym w tym 
wieńczącym wirtualny rajdowy sezon 
wydarzeniu towarzyszyły emocje i aura 
właściwe dla „Królowej Karowej” z jej kul-
tową kostką brukową i arkadami wiaduktu 
Markiewicza. W zimowej, nocnej scenerii 
tym, którzy popełnili najmniejszy błąd, 
pozostawało już tylko kręcenie efektownych 
„bączków” i „palenie gumy” ku uciesze 
licznie zgromadzonych kibiców. Zwycięzcą 
Kryterium został Sebastian Karcz, 
który wyprzedził o 0,56 s Adriana Klimasa 
i o 3,37 s Andrzeja Kupczaka. Co cieka-
we – wyniki te są dokładną kopią podium 
WRSMP 2012 w klasyfikacji generalnej.

Realistyczne emocje
Richard Burns Rally jest niekwestio-

nowanym, najlepszym symulatorem 
rajdowym, jaki kiedykolwiek powstał. 
Ciągle ulepszany przez fanów doczekał się 
tras, które są wiernym odwzorowaniem 
prawdziwych odcinków specjalnych, 
a także wielu samochodów, których fizyki 
tworzone są w większości na podstawie 
homologacji FIA i dokumentacji wozu 
sportowego. Fanów Subaru z pewno-
ścią ucieszy fakt, iż w grze dostępna jest 
Impreza w wielu odmianach, począwszy 
od A-grupowej 555, przez WRC w różnych 
specyfikacjach, aż po nowsze modele 
N10, N11, N12 i N14. Fani rajdowej historii 
także znajdą dla siebie gratkę w postaci 
kultowego Legacy. Nie brakuje również 

wiernie odwzorowanych tekstur, na czele 
z barwami zespołu L-SPRT z sezonu 2012.

RBR to przede wszystkim fantastyczna, 
bliska realizmowi fizyka jazdy. Część osób 
może twierdzić, że to tylko gra, że nie ma 
nic wspólnego z rzeczywistością. Ale szyb-
ko okazuje się, że jest inaczej, gdyż RBR 
pozwala zrozumieć, jak działa prawdziwy 
samochód rajdowy podczas szybkiej jazdy. 
Pozwala zgłębić takie zagadnienia, jak: trans-
fer masy, hamowanie lewą nogą, odciążanie 
tyłu, dociążanie przodu, jazda w poślizgu, 
kontra pożegnalna i wiele innych ciekawych 
praw, z którymi kierowcy rajdowi muszą 
się zmierzyć. Tego nie daje żadna inna gra!

Wszystkiego można nauczyć się 
w grze i próbować umiejętnie przenieść 
do rzeczywistości. W wirtualnym świecie 

Rajdy na wirtualnych oesach
Wirtualne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski stanowią niemal idealne odwzorowanie 
cyklu RSMP. Organizacją rozgrywek zajmuje się portal E-RAJDY.pl, skupiający społeczność fanów 
Richard Burns Rally. Także w WRSMP ukoronowaniem sezonu był Rajd Barbórka, który zgromadził 
na starcie wielu gości specjalnych. Jednym z nich był Wojtek Chuchała, dwukrotny zdobywca tytułu 
Mistrza Polski w grupie N, który podobnie jak dwaj znani twórcy wirtualnych odcinków otworzył 
trasę w „zerówce”. Z tej okazji przybliżymy Wam świat wirtualnych rajdów, który wciąga 
nie mniej niż ten realny.

CO JEST POTRZEBNE, 
ABY DOłąCZYć DO WRSMP?

 KOMPUTER PC SPEłNIAJąCY WYMAGANIA GRY
 DOSTęP DO INTERNETU
  ORYGINALNA GRA RICHARD BURNS RALLY 
NA PLATFORMę PC

  KONTROLER – KIEROWNICA KOMPUTEROWA, 
EWENTUALNIE ANALOGOWY GAMEPAD; 
gra obsługuje też sterowanie 
klawiaturą, a mistrzowie klawiatury 
naprawdę istnieją, jednak zdecydowanie 
odradzamy klawiaturę do sterowania 
tym symulatorem

  ZAREJESTROWANE I AKTYWNE KONTO NA 
OBSłUGUJąCYM ROZGRYWKI ON-LINE 
PORTALU RBR CZECH

  LICENCJA WRSMP 
  DODATKI, DOSTęPNE W SERWISIE  E-RAJDY.PL 
  SPORO CZASU I CIERPLIWOŚCI NA OGARNIęCIE 
SPRAW TECHNICZNYCH, INSTALACJę 
I KONFIGURACJę GRY

  JESZCZE WIęCEJ CZASU NA TRENINGI 
I REGULARNE STARTY
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funkcjonuje to w nieco innej skali, ale za-
sady działania i odruchy, czyli praca rąk 
i nóg, a także głowy są niemal identyczne. 
Gra jest świetnie dopracowana i uczy wielu 
mechanizmów, a dzięki realistycznemu 
poziomowi uszkodzeń wpaja nam, że do-
jeżdżanie do mety, szanowanie samocho-
du, utrzymywanie tempa i koncentracji 
bezwzględnie przekładają się na końcowy 
sukces. Równie dobrze odwzorowane są 
setupy samochodów, pomagające zrozu-
mieć zależności pomiędzy ustawieniami. 

Co ciekawe, Richard Burns Rally nie 
był udanym produktem marketingowym. 
Wydany w pośpiechu posiadał wiele błędów, 
a sama gra była mocno niedopracowana. 
W jej kodzie można było także natknąć 
się na kilka niedokończonych „wątków”. 
Do tego trudna i niedopracowana „fizy-
ka” spowodowała, że gra sprzedawała się 
słabo, a firma Warthog stanęła na skraju 
bankructwa i została wchłonięta przez 
Eidos. Dopiero w późniejszych latach fani 
zrobili z RBR-a legendę. Wydając niezli-
czoną ilość modyfikacji, poprawili i wciąż 
poprawiają oraz rozwijają dzieło Wartho-
ga, dodając kolejne mody, trasy, modele 
samochodów i dodatkowe funkcjonalno-
ści, łącznie z niezwykle zaawansowanym 
i nowatorskim trybem on-line. Cały czas 

powstają nowe samochody i trasy, także te 
znane polskim kibicom rajdowym.

Richard Burns Rally z pewnością 
nie jest grą dla każdego, ale każdy może 
posmakować mocnych wrażeń podczas 
zmagań ze sobą, samochodem i czasem. 
W chwili, gdy zaczynasz panować nad 
samochodem, zaczynasz rozumieć geniusz 
Richarda, gdy dochodzi do tego ściganie 
się on-line po wirtualnych odcinkach 
specjalnych rajdów zaliczanych do Mi-
strzostw Polski... Emocje realistyczne!

Najlepsze mistrzostwa na świecie
Wirtualne Rajdowe Samochodowe 

Mistrzostwa Polski uchodzą za jedne z naj-
lepiej zorganizowanych mistrzostw w RBR 
na świecie. Rajdy są odwzorowaniem 
realnych imprez, a kalendarz stanowi połą-
czenie rund RSMP i RPP. Z reguły rajdy za-
liczane do WRSMP odbywają się krótko po 
realnych, a organizatorzy starają się odwzo-
rować jak najwięcej szczegółów, np. charak-
terystykę i harmonogram odcinków, rozło-
żenie i długość stref serwisowych, warunki 
pogodowe, otoczenie czy stan nawierzchni.

Wielu zawodników zastanawia się, 
kiedy czy też na jakim etapie rozwo-
ju uzyskać licencję WRSMP i rozpo-
cząć starty w Mistrzostwach Polski. 
Odpowiedź na to pytanie jest tylko 

jedna: teraz! Jeśli tylko panujesz nad 
samochodem i potrafisz ukończyć rajd 
bez większego wypadku, WRSMP są dla 
Ciebie. W rozgrywkach startuje kilkuset 
zawodników o każdym poziomie umie-
jętności i zawsze jest z kim i o co walczyć. 
W każdej klasie znajdą się zawodnicy, 
z którymi nawiążesz bardzo ciekawą walkę, 
niezależnie od tego, czy ścigasz się o po-
dium czy o wskoczenie do drugiej dziesiąt-
ki. Czasami taka rywalizacja bywa bardziej 
ekscytująca niż walka w czołówce!

Wzorem ubiegłych lat organizator 
Wirtualnych Rajdowych Samo-
chodowych Mistrzostw Polski, 

zespół skupiony wokół portalu  e-rajdy.pl , 
przygotował rajd będący odpowiedni-
kiem realnej Barbórki Warszawskiej. 
Impreza zgromadziła na starcie 208 kie-
rowców. W pierwszej, ogólnodostępnej 
części zawodnicy mieli do pokonania 
3 odcinki specjalne o łącznej długości 
23,4 km. Jej zwycięzcą został Sebastian 
Karcz za kierownicą Forda Focusa RS 
WRC 06, reprezentujący Poland VRT. 

Część drugą rajdu stanowiło Kry-
terium Asów, do udziału w którym 
organizatorzy zaprosili 94 kierowców, 
w tym triumfatorów WRSMP 2012 
w poszczególnych klasach i w klasyfikacji 
generalnej, zwycięzców części zasadni-
czej rajdu, współpracowników  e-rajdy.pl  
oraz gości, wśród których należy wy-
mienić Wojtka Chuchałę, zdobywcę 
tytułu Mistrza Polski 2012 w grupie N, 
i Vaclava Sourka, twórcę kultowych 
wirtualnych odcinków specjalnych. 

Organizatorzy dołożyli wszelkich 
starań, aby kierowcom startującym w tym 
wieńczącym wirtualny rajdowy sezon 
wydarzeniu towarzyszyły emocje i aura 
właściwe dla „Królowej Karowej” z jej kul-
tową kostką brukową i arkadami wiaduktu 
Markiewicza. W zimowej, nocnej scenerii 
tym, którzy popełnili najmniejszy błąd, 
pozostawało już tylko kręcenie efektownych 
„bączków” i „palenie gumy” ku uciesze 
licznie zgromadzonych kibiców. Zwycięzcą 
Kryterium został Sebastian Karcz, 
który wyprzedził o 0,56 s Adriana Klimasa 
i o 3,37 s Andrzeja Kupczaka. Co cieka-
we – wyniki te są dokładną kopią podium 
WRSMP 2012 w klasyfikacji generalnej.

Realistyczne emocje
Richard Burns Rally jest niekwestio-

nowanym, najlepszym symulatorem 
rajdowym, jaki kiedykolwiek powstał. 
Ciągle ulepszany przez fanów doczekał się 
tras, które są wiernym odwzorowaniem 
prawdziwych odcinków specjalnych, 
a także wielu samochodów, których fizyki 
tworzone są w większości na podstawie 
homologacji FIA i dokumentacji wozu 
sportowego. Fanów Subaru z pewno-
ścią ucieszy fakt, iż w grze dostępna jest 
Impreza w wielu odmianach, począwszy 
od A-grupowej 555, przez WRC w różnych 
specyfikacjach, aż po nowsze modele 
N10, N11, N12 i N14. Fani rajdowej historii 
także znajdą dla siebie gratkę w postaci 
kultowego Legacy. Nie brakuje również 

wiernie odwzorowanych tekstur, na czele 
z barwami zespołu L-SPRT z sezonu 2012.

RBR to przede wszystkim fantastyczna, 
bliska realizmowi fizyka jazdy. Część osób 
może twierdzić, że to tylko gra, że nie ma 
nic wspólnego z rzeczywistością. Ale szyb-
ko okazuje się, że jest inaczej, gdyż RBR 
pozwala zrozumieć, jak działa prawdziwy 
samochód rajdowy podczas szybkiej jazdy. 
Pozwala zgłębić takie zagadnienia, jak: trans-
fer masy, hamowanie lewą nogą, odciążanie 
tyłu, dociążanie przodu, jazda w poślizgu, 
kontra pożegnalna i wiele innych ciekawych 
praw, z którymi kierowcy rajdowi muszą 
się zmierzyć. Tego nie daje żadna inna gra!

Wszystkiego można nauczyć się 
w grze i próbować umiejętnie przenieść 
do rzeczywistości. W wirtualnym świecie 

Rajdy na wirtualnych oesach
Wirtualne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski stanowią niemal idealne odwzorowanie 
cyklu RSMP. Organizacją rozgrywek zajmuje się portal E-RAJDY.pl, skupiający społeczność fanów 
Richard Burns Rally. Także w WRSMP ukoronowaniem sezonu był Rajd Barbórka, który zgromadził 
na starcie wielu gości specjalnych. Jednym z nich był Wojtek Chuchała, dwukrotny zdobywca tytułu 
Mistrza Polski w grupie N, który podobnie jak dwaj znani twórcy wirtualnych odcinków otworzył 
trasę w „zerówce”. Z tej okazji przybliżymy Wam świat wirtualnych rajdów, który wciąga 
nie mniej niż ten realny.

CO JEST POTRZEBNE, 
ABY DOłąCZYć DO WRSMP?

 KOMPUTER PC SPEłNIAJąCY WYMAGANIA GRY
 DOSTęP DO INTERNETU
  ORYGINALNA GRA RICHARD BURNS RALLY 
NA PLATFORMę PC

  KONTROLER – KIEROWNICA KOMPUTEROWA, 
EWENTUALNIE ANALOGOWY GAMEPAD; 
gra obsługuje też sterowanie 
klawiaturą, a mistrzowie klawiatury 
naprawdę istnieją, jednak zdecydowanie 
odradzamy klawiaturę do sterowania 
tym symulatorem

  ZAREJESTROWANE I AKTYWNE KONTO NA 
OBSłUGUJąCYM ROZGRYWKI ON-LINE 
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  LICENCJA WRSMP 
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  JESZCZE WIęCEJ CZASU NA TRENINGI 
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RozMoWY rozmawiał: JACEK PIEśNIEWSKI
zdjęcia: MEDIAGRAFIKA, ANDRZEJ MROżEK

Jacek Pieśniewski/Magazyn Plejady: 
Od wyjazdu z Krakowa do Władywo-
stoku, na rowerach, minął już mniej 
więcej rok. Jak z perspektywy czasu, 
jaki upłynął od powrotu, patrzy Pan 
na tę niezwykłą wyprawę?

Andrzej Mrożek: Im więcej czasu 
mija od wyjazdu, tym co innego staje się 
istotne. Po powrocie najważniejszy był 
ostatni moment podróży. Z upływem 
czasu wspomnienia z różnych etapów 
stały się bardziej zrównoważone. 

JP: Podstawowe pytanie – co Pana 
gna, żeby podejmować wyprawy 
niezwykłe, wymagające ogromnego 
wysiłku. Co sprawia, że spędza Pan 
na rowerze po kilka tygodni, w mocno 
niekomfortowych warunkach?

AM: Lubię się zmęczyć. Wysiłek fizyczny 
jest dla mnie ważny. Kiedyś mój znajo-
my nazwał to „zwierzęcością”. Niech tak 
zostanie. Biegam maratony. To też wysiłek 
ekstremalny, jak dalekie wyprawy rowe-
rowe. A w nich jest dodatkowo element 

poznawczy. Im mniej komfortowe warun-
ki, im otoczenie dziksze, tym mnie bardziej 
ciągnie. Bajkał zawsze mnie intrygował. 
A Władywostok? Jak się spojrzy na mapę 
– jest już tak blisko... A to kraniec Eurazji! 

JP: Wcześniej był Pan rowerem na 
Bliskim Wschodzie i w Norwegii...

AM: Norwegia w 2008 r. to była taka 
przygrywka. Więcej tam było jazdy 
samochodem. Ale przepedałowałem 
około tysiąca kilometrów. Takie zapo-
znanie z wielką turystyką rowerową. 

Wyprawa na Bliski Wschód wyszła 
niespodziewanie. Chciałem pokonać 
nieco krótszą trasę – pojechać nad Bosfor. 
Ale w pojedynkę? Rzuciłem na forum 
podróżniczym pytanie, czy ktoś nie 
jest zainteresowany, by wybrać się tam 
ze mną. Odezwał się Krzysiek Skok*, 
który organizował wyjazd do Jerozolimy. 
Zaproponował, bym dołączył. Wpraw-
dzie podróż zrobiła się dwa razy dłuższa, 
ale spytałem tylko żonę – bo to oznaczało, 
że mnie parę tygodni nie będzie w domu 

– i zdecydowałem się. Tak pojechałem 
z grupą sześciu nieznanych ludzi do Izraela. 
Podróż zakończyła się w Egipcie, bo stam-
tąd mieliśmy samolot. Dodatkowym wy-
zwaniem jest jechać z nieznanymi 
ludźmi. W niezwykłych sytuacjach 
ujawniają się wszystkie cechy, nieraz i te 
mniej przyjemne. Trzeba się dograć.

W Rosji byłem z kolegą, którego 
poznałem na maratonie w Marakeszu. 
Tomek (Wójtowicz – przyp. red.) chwilę się 
zastanawiał, ale w końcu się zdecydował. 
Żeby zrealizować to wyzwanie, zdecydował 
się nawet zwolnić z pracy. Inaczej nie mógł, 
żeby mieć ponad trzy miesiące wolnego. 

JP: Uwzględniając doświadczenia 
z wyjazdów na Bliski Wschód 
i do Rosji, czy nie lepiej podróżo-
wać większą grupą, choćby ze 
względów bezpieczeństwa?

AM: Owszem, większa grupa 
to większe poczucie bezpie-
czeństwa, ale więcej zdań 
i trudniej się porozumieć. 

Powiedziałbym, że optimum to 
cztery osoby. Dwie – to minimum. 
W Rosji, jak na przykład robiliśmy 
zakupy, jeden szedł do sklepu, a dru-

gi mógł przypilnować sprzętu. 
W ogóle zachowywaliśmy 

pewne zasady bezpieczeń-
stwa. Zdarzały się różne 
sytuacje, zwłaszcza 
w większych mia-
stach. Zaczepiali nas 
ludzie, z którymi nie 
zawsze chcieliśmy 

mieć bliższe relacje. Używaliśmy wtedy 
fortelu i udawaliśmy, że jest nas więcej, 
że musimy jechać, bo reszta grupy na 
nas czeka. Ale nie spotkaliśmy się nigdy 
z agresją. Nigdy nie było bezpośred-
niego zagrożenia – poza drogami. 

Bezpieczeństwo na drodze to zupełnie 
inny temat. W części europejskiej, zwłasz-
cza w okolicy Wołgi, ruch jest dramatyczny. 
Tam była walka o życie. Nie wolno zrobić 
fałszywego ruchu kierownicą. Trzeba trzy-
mać jedną linię jazdy. Najlepiej nie jechać 
też po poboczu, tylko około metra od 

Lubię się zmęczyć
– rozmowa z andrzejem Mrożkiem
Podróżując, korzysta z czterech kół (Subaru Outback), dwóch (rower), 
a kiedy trzeba – wystarcza mu nawet jedno kółko, bo po ulicach Krakowa porusza się na monocyklu. 
Choć Andrzej Mrożek nie jest cyrkowcem, robi rzeczy niezwykłe. Rok temu pojechał 
do Władywostoku. Na rowerze.

*KRZYSTOF SKOK –  PODRóżNIK ROWEROWY, KTóRY ZASłYNął 
TYM, żE W 2008 ROKU PODJął SAMOTNą, ROWEROWą WYPRAWę DO CHIN, 
NA IGRZYSKA OLIMPIJSKIE, OPISANą W KSIążCE „ROWEREM NA IGRZYSKA”. 
PO POWROCIE Z NIEJ POJECHAł DO ZIEMI ŚWIęTEJ. DALSZE WYPRAWY 
ZAOWOCOWAłY WYDANIEM DRUGIEJ KSIążKI – „ROWEREM PRZEZ ŚWIAT”.
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RozMoWY rozmawiał: JACEK PIEśNIEWSKI
zdjęcia: MEDIAGRAFIKA, ANDRZEJ MROżEK

Jacek Pieśniewski/Magazyn Plejady: 
Od wyjazdu z Krakowa do Władywo-
stoku, na rowerach, minął już mniej 
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ludźmi. W niezwykłych sytuacjach 
ujawniają się wszystkie cechy, nieraz i te 
mniej przyjemne. Trzeba się dograć.
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krawędzi jezdni, żeby wyprzedzający sa-
mochód musiał znaleźć wolną przestrzeń 
z naprzeciwka. Inaczej spychają do rowu. 
Owszem, wyklinali nas. Czasem pomocnik 
kierowcy ciężarówki wygrażał przez okno 
kijem baseballowym. Ale nie, żeby nas bić... 

Kiedy byliśmy w rejonie Ułan Ude, 
Czita (za Bajkałem – red.), wiedzieliśmy, 
że to strony mniej bezpieczne. Poupada-
ły tam kołchozy, ludzie nie mają pracy, 
a demoralizacja, alkoholizm to poważne 
problemy. Dowiedzieliśmy się, że parę 
miesięcy wcześniej zamordowano w okolicy 
japońskiego motocyklistę. Tamten rejon 
staraliśmy się przejechać ostrożnie, zwłasz-
cza nie wdając się w relacje z ludźmi. Raz za-
trzymaliśmy się przy zajeździe, żeby kupić 
wodę czy chleb. Zagadnął nas jeden z gości, 
mówiąc o tamtym zabójstwie, że doszło 
do niego zaledwie 10 km od tego miejsca. 
Pojechaliśmy jak najdalej za tą wieś i to była 

jedyna noc, kiedy nie rozbiliśmy namiotów, 
żeby być bardziej czujnym i ewentualnie 
by łatwiej było zebrać się i odjechać. 

JP: Jak wtedy przenocowaliście?
AM: Pod gołym niebem, w lesie. 

Komary żarły. Las był rzadki. W Rosji 
dużo lasów jest wypalonych. Nie ma 
ściółki, runa, tylko pnie. Nie ma jak się 

ukryć. Daleko widać – dlatego wybrali-
śmy taki nocleg. Druga dość niezwykła 
noc trafiła się nam w stepie, za Czitą. 
Wokół żadnego krzaka, drzewa, nie było 
gdzie się rozłożyć, żeby nas nie było widać 
z drogi. Więc spaliśmy w przepuście pod 
drogą. Na szczęście deszcz nie padał. 

JP: Maratony to Pana wcze-
śniejsza pasja niż rower?

AM: Pierwszy pobiegłem mając 
50 lat, czyli 9 lat temu. Na rowerze 
jeździłem wcześniej, ale nie były to 
jakieś dalekie wyprawy, raczej jedno-
dniowa turystyka. Poważniejsze przed-
sięwzięcia zaczęły się 5 lat temu. 

JP: I wcześniej nie uprawiał Pan 
wyczynowo żadnej dyscypliny?

AM: Nie. Zrobiła się moda na bieganie. 
Akurat organizowano Maraton Krakowski 

i podkusiło mnie, żeby sprawdzić, czy czło-
wiek, który wcześniej żadnego sportu 
nie uprawiał, jest w stanie go przebiec. 
Oczywiście, przygotowywałem się około 
pół roku wcześniej. A jak się zacznie, 
to wciąga. Poznałem grupę znajomych, 
związałem się z Krakowskim Klubem 
Biegacza „Dystans”, w którym działam 
do dzisiaj. Mam na koncie już ponad 

20 maratonów. Biegam 3–4 imprezy w roku. 
Gdy wróciłem z Rosji, to niemal od razu, 
po miesiącu, wystartowałem w Krynicy. 
Trudno się biegło. A choć końcówka w Kry-
nicy jest w dół, też nie mogłem swobodnie 
zbiec. Jednak pokonałem cały dystans we 
w miarę przyzwoitym czasie. Z kolei przed 
naszym wyjazdem, na tydzień wcześniej, 
brałem udział w Maratonie Krakowskim. 

JP: Jak wybierał Pan rower na wyprawę? 
To specjalnie przygotowywany sprzęt?

AM: Szukałem roweru trekkingowego. 
Nie powinien to być sprzęt z supermarketu, 
ale też nie musi być drogi. Na mój wydałem 
około 2,5 tysiąca złotych. Wytrzymał już 
dwie wyprawy, ma przejechane około 
20 tysięcy kilometrów. I jeszcze pewnie 
trochę wytrzyma. Mówimy o ramie, bo 
pewne rzeczy się zużywają, ulegają uszko-
dzeniu, jak choćby pęknięta obręcz w Rosji. 

Przygotowanie – to oczywiście sakwy 
turystyczne z przodu i z tyłu. W inter-
necie znalazłem sporo cennych sugestii, 
jak zadbać o prąd na rowerze. Telefon, 
nawigacja, aparat fotograficzny – wszyst-
ko to wymaga zasilania. W podróży nie 
zawsze jest dostęp do gniazdka. Owszem, 
można się zatrzymać, ale ładowanie 
trwa, a nie ma tyle czasu, żeby czekać. 

W internecie znalazłem rozwiązanie, 
jak z dynama rowerowego uzyskać prąd 
stały, którym można ładować cztery 
akumulatorki R6. Kilka godzin jaz-
dy wystarczy, żeby były pełne. Z nich, 
przez wyjście USB, można ładować 
inne urządzenia. To się sprawdziło.

JP: Jak radziliście sobie z innymi 
podstawowymi sprawami, jak 
choćby zaopatrzenie? Rosja to 
kraj wielkich odległości...

AM: Część europejska jest jeszcze 
dość gęsto zaludniona i nie trzeba było 
robić zapasów. Staraliśmy się mieć 
co jeść przez półtora dnia, na wszel-
ki wypadek. Za Bajkałem odległości 
między punktami, w których można 
coś kupić, są rzędu 50 kilometrów 
i więcej. Dodatkowa trudność jest taka, 
że wsie nie są przy drodze, którą je-

chaliśmy, tylko 3–5 kilometrów od 
niej. Nie zawsze chciało się zjeżdżać. 
Wtedy staraliśmy się robić zaopatrzenie 
w większym mieście na dłużej. Co do 
wody – ta zużywa się szybciej. Jak 
było można, kupowaliśmy w butel-
kach. Jak nie, czerpaliśmy ze źródeł. 
Na Uralu źródła są lepsze, woda czysta, 
płynąca, a nie stojąca. Na równinach 
czasami trzeba było ryzykować. 

JP: Czy to, jak przygotowaliście się Pano-
wie do tej wyprawy, sprawdziło się? 

AM: Każdy wyjazd wnosi coś i myśli się 
o modyfikacjach wyposażenia. Z drugiej 
strony nie można za mocno obciążyć rowe-
ru, więc potrzebne są jakieś uproszczenia. 
To ciągły kompromis. Przy takiej podróży, 
bez zaplecza, nie ma sytuacji komforto-
wej. Trzeba sobie radzić spontanicznie. 
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Weźmy ubranie: trzeba być gotowym i na 
upał, i na chłód. Może to głupio zabrzmi, 
ale najlepiej nie zmieniać ubrania. To trochę 
jak z myciem się. Na początku podróży 
człowiek nie wyobraża sobie, że mógłby 
nieumyty iść spać. Można zatrzymać się 
nad rzeką i wykąpać, albo wziąć pod koniec 
etapu więcej wody ze sklepu i na biwaku 
zrobić sobie „prysznic” z butelek. Z czasem 
motywacja do mycia słabnie: raz, że trudno 
o wodę, dwa – komary nie uprzyjemniają 
wieczornej kąpieli. Mycie zastąpiliśmy 
wycieraniem się mokrym ręcznikiem. 
Oczywiście, kiedy trafiała się w ciągu dnia 
rzeka czy jezioro, korzystaliśmy z szansy 
kąpieli, ale skutki i tak były krótkotrwałe. 
Podczas jazdy człowiek zaraz się poci, a jak 
wjedzie się na szuter, po kąpieli nie ma śladu. 

JP: Wyprawa zaczęła się w maju i trwała 
trzy miesiące. Czyli przez cały czas 
byliście narażeni na uciążliwe towarzy-
stwo – owady, dokuczliwe zwłaszcza 
na Syberii. Jak sobie z nimi radziliście?

AM: Trudno byłoby wyruszyć w innym 
okresie. Jak dojechaliśmy w okolice No-
wosybirska, to tam miesiąc wcześniej był 
jeszcze śnieg. Później – brakłoby czasu. 

Rodzaje owadów zmieniały się 
z wysokością. Na terenach około tysiąca 
metrów nad poziomem morza nie było 
już komarów, ale były gzy. Na podjazdach, 
gdy prędkość jest niewielka, pęd powie-
trza ich nie zdmuchnie. Trzeba trzymać 
kierownicę, a one upatrują sobie miejsca 
trudno dostępne i niektóre ugryzienia są 
bolesne. W Czelabińsku, gdzie koma-
ry były szczególnie dokuczliwe, a nie 
mieliśmy nic, żeby się przed nimi chronić, 
kupiliśmy parę metrów firanki i z niej zro-
biliśmy moskitierę. Przydała się, choć nie 
zawsze chciało nam się ją rozwijać. 

JP: Przejazd przez Bliski Wschód 
to też nie była zwykła, bezpieczna 
przejażdżka. Gdyby miał Pan 
porównać, to gdzie czuł się Pan 
bezpieczniej – tam czy w Rosji?

AM: Trudno to porównać, bo do Izra-
ela jechaliśmy w sześć osób. Ale dla nas 
ludzie w Rosji są bardziej przewidywalni. 
Kulturowo są nam bliżsi. Nasze zacho-
wania i ich były podobne. Na Bliskim 
Wschodzie jest zupełnie inne podejście do 
ludzi. Trzeba było uważać, żeby nie zrobić 
czegoś, co się nie spodoba otoczeniu. 
Potrzeba więcej znajomości obyczajów, 
kultury, stosunku do kobiet. Przytoczę za-
bawną historię z Syrii, z Aleppo. 
Szliśmy przez miasto prowadząc rowery 
i przechodziła zakwefiona kobieta, 
ale było widać w jej radosnym spojrze-
niu, że nas widzi. W tamtym momencie 
to mnie zaskoczyło. Potem wdała się 
w rozmowę z nami. To była mieszkająca 
tam Polka. Usłyszała nas i stąd jej radość.

JP: Jadąc przez Syberię, 
trafiliście na polskie ślady?

AM: Jest ich tam bardzo dużo. Pierw-
sze w Nowosybirsku. Nocowaliśmy na 
plebanii parafii, gdzie był polski ksiądz. 
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Tak samo w Irkucku. Więcej nieplano-
wanych spotkań z Polakami mieliśmy we 
Władywostoku. W Błagowieszczeńsku 
(nad Amurem – red.) dowiedzieliśmy się, 
że jest wielu potomków polskich zesłań-
ców. We Władywostoku, jak udzieli-
liśmy wywiadu dla tamtejszego radia, 
zjawił się potomek Polaków, pan Wiktor, 
który był wzruszony, że mógł się z nami 
spotkać, pochwalić swoimi korzenia-
mi. Gościł nas u siebie, pomógł potem 
zapakować do pociągu, gdy ruszaliśmy 
w drogę powrotną. Niezwykle serdecz-
ny człowiek. Nadal wymieniamy się 
e-mailami. Zdarzyło się też parę osób, 
które kontaktowały się z nami po polsku. 

JP: A jakie wrażenie wasze poja-
wienie się robiło na Rosjanach?

AM: Dużo pytali. Jedno z dziwniej-
szych pytań, to czy te rowery, na których 
jedziemy, są nasze... Byliśmy postrzegani 
bardzo pozytywnie. Jeśli mówi się komuś, 
że przejechało się kilka tysięcy kilometrów, 
to od razu o połowę zwiększa się szansa, 
że ten człowiek miło nas przyjmie. 

Pytania, które często się powta-
rzały, a mnie zaskoczyły, to jak my, 
Polacy, postrzegamy ich, Rosjan. 
Wydawało mi się, że mieszkańców 
takiej potęgi jak Rosja opinia Polaków 
mało interesuje. Okazało się, że jest 
inaczej. Owszem, czasem starałem 

się nic nie powiedzieć, żeby kogoś 
nie urazić albo żeby nie była to opi-
nia nieprawdziwa. Zależało, z kim 
rozmawiałem. Byli ludzie, z którymi 
można było rozmawiać otwarcie.

JP: Co jeszcze w tej podróży 
zrobiło na Panu wrażenie?

AM: Fajnie było przejechać Amur i zna-
leźć się na dzień w Chinach. Bajkał, choć to 
jedyne takie jezioro na świecie, nie robi 
wrażenia większego niż inne wielkie jezio-
ro. Ma zimną wodę, więc kąpiel w nim nie 
tyle sprawia przyjemność, co ma symbo-
liczne znaczenie. Miasta Syberii, Nowo-
sybirsk i Krasnojarsk, zaskoczyły mnie 
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zabudową. Myślałem, że będzie niska. 
W Nowosybirsku część niską, drewnianą, 
od nowej oddziela linia kolejowa. Ta dru-
ga, gdybym nie wiedział, gdzie jestem, 
spokojnie mogłaby stanąć gdziekolwiek 
w Europie. Zaskoczyło mnie, jak Kra-
snojarsk jest doinwestowany w nowo-
czesną architekturę z aluminium i szkła. 
Bliższy moim wyobrażeniom był Irkuck. 
Niska zabudowa, często drewniana. 

Zaskoczyły mnie drogi. Jedzie się 
na przykład taką, która wygląda jak 
oddana wczoraj – równy asfalt, szero-
kie pobocze, linie – i w tym wszystkim 
wycięte prostokąty 20 na 30 centymetrów, 
służące do badania, czy droga została 

dobrze wykonana. Nikt tego już nie zalewa 
z powrotem. Po kilku latach krawędzie są 
zaokrąglone, asfalt zlewa się do środka. 
Taka droga może się urwać w dowolnym 
miejscu i przez 15–20 kilometrów nie ma 
śladu asfaltu, jest szuter. Jak jest sucho 
– to pył, jak mokro – to błoto. Potem wjeż-
dża się na asfalt, ale zniszczony. I tak na 
zmianę. Nie było takiego rejonu, w którym 
nawierzchnia byłaby jednorodnie dobra. 

Zaskoczył mnie Władywostok. 
Nam miasto nadmorskie kojarzy się 
z płaskim terenem, a Władywostok jest 
rozłożony na wzgórzach. Ostre podjazdy 
i zjazdy. Nie było takiego wypłaszcze-
nia, jakie się nam marzyło, bo mieliśmy 

już w nogach 
ponad 10 tysięcy 
kilometrów. 

JP: Czy po 
drodze były 
kryzysy, momenty 
zwątpienia?

AM: Nie. Ale żeby 
sobie poradzić 
z ich ryzykiem, 
podróż podzieliłem 
w głowie na etapy: 
pierwszy – przez 
Ukrainę do granicy 
Rosji, potem do 

Czelabińska, z Czelabińska do Nowo-
sybirska, stamtąd do Irkucka, Irkuck 
– Czyta i tak dalej przez Błagowiesz-
czeńsk, Chabarowsk. Miały po około 
2 tysiące kilometrów. Myślałem tylko 
o jednym etapie. Gdybym po pierwszym 
dniu, gdy wyjechaliśmy z Krakowa 
i przejechaliśmy ponad 100 kilometrów, 
a to był jeden procent podróży, pomy-
ślał o celu, to może bym się załamał.

Moment może nie zwątpienia, ale trud-
ny nastąpił, gdy osiągnęliśmy Bajkał. 
Mieliśmy już za sobą 7–8 tysięcy kilome-
trów. Wiedziałem, że daję radę na rowerze 
pokonywać takie dystanse, a do końca niby 
niedaleko, ale jeszcze 4 tysiące kilome-
trów. Perspektywa nie była zachęcająca.

Mam zabawne zdjęcia, gdy po wyjeź-
dzie z Błagowieszczeńska zobaczyliśmy 
drogowskaz: „Władywostok 1500 kilome-
trów”. To była wielka sprawa, że wreszcie 
jest na drogowskazach ten nasz ostateczny 
cel. Gdy ludzie je oglądają, są zaskoczeni: 
radość? Z czego? To kawał drogi... A dla 
nas to było blisko, dwa tygodnie jazdy.

JP: Jak Pan organizuje swoje życie, 
by móc takie wyprawy podejmować? 

AM: Przede wszystkim trzeba się 
dobrze ożenić (z uśmiechem w stronę 
żony). To podstawa. Reszta właści-
wie jest prosta. Żona przejmuje wiele 

obowiązków, które normalnie też do mnie 
należą. Owszem, nie była entuzjastką 
wyjazdu do Rosji i bratała się myślami 
z Putinem, żeby mi wizy odmówił...

Teresa Pietruska-Mrożek: 
Bałam się wyjazdu do Rosji, 
nie tyle wyjazdu, co „do Rosji”. 

AM: A jeśli chodzi o sprawy zawo-
dowe, to jestem w o tyle dobrej sytuacji, 
że przez wiele lat prowadziłem firmę. 
Jadąc do Rosji, nie mogłem zostawić jej 
samopas. Zdecydowałem się ją zamknąć. 
Teraz nie świadczę usług, tylko wynajmuję 
budynki na działalność innym i dzięki 
temu mam czas na różne, dziwne rzeczy. 

JP: Maratony, rower – prowadzi Pan 
aktywny tryb życia. Samochód – Subaru 
Outback – pomaga Panu w tym?

AM: Jak nie biegałem, to mniej korzy-
stałem z samochodu. Więcej jeździłem 

na rowerze. Kiedy biegam, na trening 
najczęściej podjeżdżam autem. 

TPM: Pomijając, że Subaru to jest 
pierwsze auto, które mąż pokochał. 
Wcześniejsze samochody traktował 
instrumentalnie. A w tym przez rok czy 
nawet półtora roku czystość wnętrza była 
ściśle przestrzegana. Kiedy mąż wyjechał, 
ja nim jeździłam. Świetnie się sprawował!

AM: Outback to połączenie auta 
sportowego, rodzinnego, a jak trzeba 
to i ciężarówki. Wszystko w jednym. 
Niczego więcej nie muszę szukać. 

JP: Jak przewozi Pan rower?
AM: Gdy jadę sam, wcho-

dzi do bagażnika, nawet koła nie 
muszę zdejmować. Jeśli z rodzi-
ną – to mam bagażnik dachowy. 

JP: Umieszczenie go tam 
nie jest kłopotliwe?

TPM: Nawet ja sama daję sobie 
z tym radę. Mąż był w Rosji, a ja je-
chałam na urlop i poradziłam sobie.

JP: Jakie cechy Subaru są dla 
Pana najistotniejsze?

AM: Z tą marką zetknąłem się – no, 
uczciwie mówiąc, już parę dziesiątek lat temu 
– w Anglii. Wydawała mi się bardzo egzo-
tyczna, dziwna. Nic o niej nie wiedziałem. 
Potem szwagier żony miał Legacy i dowie-
działem się więcej. Z czasem dojrzałem do 
myśli o niej. Pozostała tylko kwestia modelu. 
Wybrałem chyba najbardziej uniwersalny. 

Ważna jest mechanika – stały na-
pęd na wszystkie koła. Nie muszę się 
martwić o jazdę w zimie. Warunki jaz-
dy nawet na zwykłych drogach są 
nieraz tak trudne, że naprawdę cieszę 
się, że go mam. To jest komfort.

Poza tym wyróżnia się na drodze. Nie jest 
to marka niszowa, ale oryginalna, nie maso-
wa, ani ostentacyjna. Ten wyróżnik i spraw-
ność trakcyjna – to jest ważne. Teraz my-
ślimy także o Foresterze, raczej dla żony. 

TPM: Byliśmy na jeździe próbnej 
wersją z automatyczną skrzynią biegów… 
i bardzo mi się spodobała. A pierwszy 
raz w życiu jechałam automatem! 

JP: Pokonać Syberię na rowerze 
– to bardzo wysoko zawieszona 
poprzeczka. Ma Pan zamiar szukać 
nowych celów podobnej miary? 

AM: Myślałem o Ameryce, 
żeby przejechać z północy na połu-

dnie, ale to na razie jakaś dalsza 
przyszłość. Natomiast myślę, 

że bliższy będzie plan ponownej 
wyprawy do Rosji. Chciałem dojechać 

do Magadanu, przez Jakuck. Może wy-
startuję z Irkucka, Błagowieszczeńska, 
może z Władywostoku. A może znów 
z Krakowa? Jeszcze nie wiem. 

JP: Dziękuję za rozmowę i życzę 
Panu, by drogi, czy to pokonywane na 
czterech, czy na dwóch kołach, były za-

wsze tak samo bezpieczne.
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że bliższy będzie plan ponownej 
wyprawy do Rosji. Chciałem dojechać 

do Magadanu, przez Jakuck. Może wy-
startuję z Irkucka, Błagowieszczeńska, 
może z Władywostoku. A może znów 
z Krakowa? Jeszcze nie wiem. 

JP: Dziękuję za rozmowę i życzę 
Panu, by drogi, czy to pokonywane na 
czterech, czy na dwóch kołach, były za-

wsze tak samo bezpieczne.

www.plejady.subaru.pl facebook.pl/MagazynPlejady
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jaskiniach znaleziono najstarsze w Polsce 
ślady człowieka prehistorycznego.

Jura to nie tylko jaskinie – to kraina 
niezwykle urozmaicona pod względem 
krajobrazowym. Liczne potoki wyżłobiły 
wąskie i bardzo głębokie doliny, które two-
rzą kaniony o nadzwyczaj malowniczych 
stokach, nadając tej krainie specyficzny 
charakter i swoiste piękno. W takich to 
właśnie wyjątkowych okolicznościach 
przyrody przyjdzie rywalizować właści-
cielom samochodów spod znaku Plejad 
podczas tegorocznego Zlotu. Niejedno-
krotnie przyjdzie przemieszczać się przez 
łagodnie zarysowane dolinki z licznymi 
ostańcami, samotnie lub w licznych 
grupach wznoszące się ponad okolicę. 
Ich kształty bywają fenomenalne, tworzą 
bramy, potężne mury, tajemnicze przejścia. 
Tak urozmaicone ukształtowanie terenu 
zaowocowało całym wachlarzem możli-
wości przygotowania dla uczestników cie-
kawych i zróżnicowanych zadań specjal-
nych, które jak zwykle poza elementami 

logiczno-zręcznościowymi pozwolą na 
bliższe poznanie okolicy. Z pewnością 
w wielu sytuacjach zaowocuje to fascy-
nacją tą jakże baśniową częścią Polski.

Poza walorami przyrodniczymi rejon 
ten obfituje w setki tras wspinaczkowych 
należących do najwspanialszych nie 
tylko w Polsce, ale i w Europie. Tu ćwiczą 
przyszli taternicy, alpiniści i himalaiści 
(karierę wspinaczkową rozpoczynali wiel-
cy himalaiści, m.in.: śp. Jerzy Kukuczka 
i Wanda Rutkiewicz).

Jura bywa także określana mianem 
unikatowego w skali europejskiej skansenu 
systemów obronnych „Orlich Gniazd” 
– murowanych zamków i strażnic z XIV w. 
Składający się z monumentalnych zamków 
i niedostępnych strażnic obronnych system 
zamków górował na jurajskich wzgórzach, 
rozwijając niepokonany system obronny. 
„Orle Gniazda” to także wspaniałe świa-
dectwa zespolenia rąk ludzkich z ostań-
cami skalnymi, kryją tajemnice, otoczone 
są legendami, przyciągają i zachwycają.

Wieloraka atrakcyjność Wyży-
ny Krakowsko-Częstochowskiej jest 
magnesem przyciągającym turystów 
o zróżnicowanych preferencjach, 
a pobyt w tej „bajkowej” krainie na 
długo pozostaje w sercach tych, którzy 
tu przybyli. Dowodem atrakcyjności 
Jury i jej najważniejszego Szlaku Orlich 
Gniazd jest złoty certyfikat Polskiej 
Organizacji Turystycznej na najlep-
szy produkt turystyczny Polski!

Jako że nie ma róży bez kolców, 
przyzwoitość nakazuje umieścić infor-
mację o niebezpieczeństwie, którym jest 
duże ryzyko uzależnienia się od tego 
miejsca. Wszystkie wymienione powyżej 
atuty sprawiają, że większość odwiedza-
jących ten rejon odczuwa po pewnym 
czasie nieokiełznaną chęć powrotu w to 
magiczne miejsce. Jedynym panaceum 
na tę dolegliwość jest poddanie się w tym 
wypadku uzależnieniu i powrót po drodze 
wspomnień do Jury Krakowsko-Często-
chowskiej… Do zobaczenia na Zlocie!

Wyczekiwana tak długo cieplejsza 
pora roku jest również sygna-
łem, że czas zatoczył koło i już 

niebawem ponownie przyjdzie nam się 
spotkać na Zlocie Plejad. Tegoroczny 
Zlot jest jubileuszowy i jak przystało 
na solenizanta zapowiada się wyjąt-
kowo pod każdym względem. Nie bez 
znaczenia została wybrana lokaliza-
cja – Jura Krakowsko-Częstochowska. 
Chociaż być może nie jest tak popularna 
jak inne rejony Polski, w których były 

organizowane wcześniejsze Zloty Plejad, 
to w pełni zasługuje na miano wyjąt-
kowego miejsca, które w niczym nie 
ustępuje poprzednim lokalizacjom.

Wyżyna ta, zwana Jurą rozciąga się od 
województwa śląskiego po małopolskie. 
Dzięki swojej rozległej powierzchni cha-
rakteryzuje się niebywałą różnorodnością 
rzeźby terenu. Krajobraz jurajski to mie-
szanka elementów górskich (góry, pasma 
wzgórz, doliny, wodospady, źródła rzek, 
turnie skalne, jaskinie, przełomy rzek itp.) 

z elementami nizinnymi (rozległe pa-
noramy, mokradła, piaszczyste wydmy, 
bagna itp.). Urozmaicenia dodaje unika-
towy na skalę Europy element pustynny.

Na szczególną uwagę zasługują 
jaskinie, których różnorodność, a przede 
wszystkim liczba (ok. 1500 jaskiń i schro-
nisk) stawia Jurę na pierwszym miejscu 
w Polsce. Są one źródłem fascynacji tury-
stów i speleologów, miejscem bytowania 
nietoperzy i terenem wspaniałych odkryć 
archeologicznych. To właśnie w jurajskich 

X edycja zlotowej zabawy
Długa i sroga zima dała nam popalić wyjątkowo w tym sezonie. 
Na szczęście wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że zima opuściła nas na dobre. 
Odnieść można wrażenie, że wiosna przespała swój czas i po zimie wskoczyło nam od razu lato. 
Może i dobrze, bo sprawiedliwie po paskudnie ponurych szarych dniach dostajemy teraz podwójną 
dawkę słońca, temperatury i sporo radości z panującej na zewnątrz aury. 
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Różnica temperatur pomiędzy opusz-
czeniem Australii a powitaniem 
Europy to około 50°C. Lądujemy 

w Beito, małej osadzie na zachodzie 
Norwegii, mniej więcej w połowie drogi 
między Oslo a Bergen, znanej jako region 
sportów zimowych, z licznymi stacjami 
narciarskimi w okolicy. Spędzamy tutaj 
kilka dni testując nasze auto. Co prawda 
nie mamy ze sobą sprzętu do sportów 
zimowych, ale mamy Forestera czwartej 
generacji i… stoki narciarskie. Urucha-
miamy zatem X-Mode i na zwykłych 
zimowych oponach, pewnie trzymając 
się podłoża, bez problemów podjeżdża-
my pod całkiem strome wzniesienie. 

Droga powrotna w dół to z kolei okazja 
do sprawdzenia systemu Hill-Descent 

Control. I tutaj, podobnie jak w Australii, 
choć po śniegu, a nie po piasku, samochód 
równomiernie zjeżdżał ze stoku w prostej 
linii w dół, bez żadnych uślizgów. System 
samodzielnie operuje hamulcami, dzięki 
czemu mamy możliwość skupienia się 
wyłącznie na kierowaniu pojazdem. Sama 
przyjemność! Chyba jeszcze większą 
przyjemność sprawiły nam przejażdżki 
po Valderflya – przepięknej widokowej 
trasie, wijącej się nawet na poziomie 
ponad 1300 m n.p.m., która – ze wzglę-
du na swoją trudność – zamknięta jest 
dla regularnego ruchu od listopada do 
maja. Przy pięknej słonecznej pogodzie 
mknęliśmy w śnieżnych tunelach już 
to po śniegu o różnej konsystencji, już 
to po niemalże gołym lodzie, ale stały 

napęd wszystkich kół Symmetrical AWD 
sprawiał, że auto wzorowo trzymało się 
drogi, nawet w tak trudnych warunkach. 
Możemy śmiało powiedzieć, że fiordy 
jadły naszemu Foresterowi z ręki! 

5. dzień naszej podróży po Europie. 
Aby dostać się na stały ląd, musieliśmy 
przejechać przez trzy nordyckie kraje: ka-
wałek Norwegii, odrobinę Szwecji i wresz-
cie Danii. Tuż przed Szwecją łapie nas śnie-
życa. Zaczyna sypać, robi się mokro i ślisko, 
widoczność pozostawia wiele do życzenia 
– po prostu bardzo nieprzyjemnie. W takiej 
sytuacji pewności, jak zawsze, dodaje nam 
Symmetrical AWD, równomiernie rozkła-
dający napęd z turbodoładowanego (DIT) 
silnika bokser i pozwalający trzymać się 
drogi, aby bezpiecznie mknąć przed siebie. 

Początek kolejnego etapu naszego projektu – Europa – to swego rodzaju kontynuacja doświadczeń 
zebranych w Australii, z tym że w dramatycznie odmiennych warunkach. Wciąż bowiem  
w znacznie większym stopniu otoczeni jesteśmy dziką, nieokiełznaną i przepiękną naturą 
niż cywilizacją. Na tę drugą przyjdzie czas, kiedy dotrzemy na stały ląd. Tymczasem chcieliśmy wrażeń, 
no to je mamy! Śnieg, lód i mróz.

FORESTERLIVe /cz. 2/ 
ciąg dalszy, czyli Leśnikiem po Europie

Co prawda nie mamy ze sobą sprzętu do sportów zimowych, 
ale mamy Forestera czwartej generacji i… stoki narciarskie.

Uruchamiamy zatem X-Mode i na zwykłych zimowych oponach
podjeżdżamy pod całkiem strome wzniesienie.
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narciarskimi w okolicy. Spędzamy tutaj 
kilka dni testując nasze auto. Co prawda 
nie mamy ze sobą sprzętu do sportów 
zimowych, ale mamy Forestera czwartej 
generacji i… stoki narciarskie. Urucha-
miamy zatem X-Mode i na zwykłych 
zimowych oponach, pewnie trzymając 
się podłoża, bez problemów podjeżdża-
my pod całkiem strome wzniesienie. 

Droga powrotna w dół to z kolei okazja 
do sprawdzenia systemu Hill-Descent 

Control. I tutaj, podobnie jak w Australii, 
choć po śniegu, a nie po piasku, samochód 
równomiernie zjeżdżał ze stoku w prostej 
linii w dół, bez żadnych uślizgów. System 
samodzielnie operuje hamulcami, dzięki 
czemu mamy możliwość skupienia się 
wyłącznie na kierowaniu pojazdem. Sama 
przyjemność! Chyba jeszcze większą 
przyjemność sprawiły nam przejażdżki 
po Valderflya – przepięknej widokowej 
trasie, wijącej się nawet na poziomie 
ponad 1300 m n.p.m., która – ze wzglę-
du na swoją trudność – zamknięta jest 
dla regularnego ruchu od listopada do 
maja. Przy pięknej słonecznej pogodzie 
mknęliśmy w śnieżnych tunelach już 
to po śniegu o różnej konsystencji, już 
to po niemalże gołym lodzie, ale stały 

napęd wszystkich kół Symmetrical AWD 
sprawiał, że auto wzorowo trzymało się 
drogi, nawet w tak trudnych warunkach. 
Możemy śmiało powiedzieć, że fiordy 
jadły naszemu Foresterowi z ręki! 

5. dzień naszej podróży po Europie. 
Aby dostać się na stały ląd, musieliśmy 
przejechać przez trzy nordyckie kraje: ka-
wałek Norwegii, odrobinę Szwecji i wresz-
cie Danii. Tuż przed Szwecją łapie nas śnie-
życa. Zaczyna sypać, robi się mokro i ślisko, 
widoczność pozostawia wiele do życzenia 
– po prostu bardzo nieprzyjemnie. W takiej 
sytuacji pewności, jak zawsze, dodaje nam 
Symmetrical AWD, równomiernie rozkła-
dający napęd z turbodoładowanego (DIT) 
silnika bokser i pozwalający trzymać się 
drogi, aby bezpiecznie mknąć przed siebie. 

Początek kolejnego etapu naszego projektu – Europa – to swego rodzaju kontynuacja doświadczeń 
zebranych w Australii, z tym że w dramatycznie odmiennych warunkach. Wciąż bowiem  
w znacznie większym stopniu otoczeni jesteśmy dziką, nieokiełznaną i przepiękną naturą 
niż cywilizacją. Na tę drugą przyjdzie czas, kiedy dotrzemy na stały ląd. Tymczasem chcieliśmy wrażeń, 
no to je mamy! Śnieg, lód i mróz.

FORESTERLIVe /cz. 2/ 
ciąg dalszy, czyli Leśnikiem po Europie

Co prawda nie mamy ze sobą sprzętu do sportów zimowych, 
ale mamy Forestera czwartej generacji i… stoki narciarskie.

Uruchamiamy zatem X-Mode i na zwykłych zimowych oponach
podjeżdżamy pod całkiem strome wzniesienie.
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dachowe, co sprawia, że do wnętrza do-
ciera znacznie więcej światła i nastroje są 
nieco lepsze. Niby drobna rzecz, a cieszy!

Właściwie odkąd wjechaliśmy do Danii, 
skończył się nasz bardzo bezpośredni 
kontakt z naturą. Swymi ramionami objęła 
nas stara, europejska cywilizacja z jej waż-
nym elementem – motoryzacją. Na pewno 
będziemy zwracać szczególną uwagę na 
tutejszą tradycję motoryzacyjną. Pierwsza 
okazja pojawia się na drodze z Niemiec 
do Brukseli. Nie możemy odmówić sobie 
odwiedzenia Pętli Spa-Francorchamps, 
która jest częścią historii europejskiej 
motoryzacji w jej sportowym wydaniu. 
Po raz pierwszy, w 1922 roku, 15-kilome-
trowym odcinkiem pojechali motocykliści, 
ale dwa lata później ścigali się tutaj już 
czterokołowcy podczas 24-godzinnego 

wyścigu w Spa. Obok Le Mans, to drugi 
wyścig wytrzymałościowy rozgrywa-
ny do dzisiaj. Niestety, ze względu na 
opady śniegu pętla była zamknięta dla 
ruchu i obeszliśmy się smakiem. 

Dzień 11. Obowiązkowym przy-
stankiem w Brukseli jest dla nas Subaru 
Europe – siedziba europejskiego przed-
stawiciela Subaru w Belgii, w pobliżu 
Brukseli. Samo biuro to istna wieża 
Babel – można się tutaj porozumieć 
w ponad 20 językach. Oczekiwano nas, 
co było tyleż miłe, co zobowiązujące! 
Jednak poza niespodziankami, które nas 
spotykały, zdarzyło się, że i my staliśmy 
się specjalną niespodzianką dla uczest-
ników… dorocznego Zjazdu Dyrektorów 
ds. Sprzedaży samochodów marki Subaru 
z chyba wszystkich krajów Europy. To było 

niezwykłe spotkanie dla obu stron: czu-
ło się, że jesteśmy ich dumą, a oni dla nas 
ogromnym wsparciem w dalszej podróży!

Dzień 14. Z Brukseli przeskakujemy 
do Calais we Francji, aby odbyć nie-
zwykłą (jak wiele innych podczas tego 
projektu) jazdę. Jeszcze do niedawna 
bowiem jedynym sposobem dotarcia na 
Wyspy Brytyjskie ze stałego lądu była 
podróż promem. Odkąd powstał tunel 
pod kanałem La Manche, podróż uległa 
znacznemu przyspieszeniu, a zatem 
i skróceniu. Samochody wjeżdżają 
na specjalne platformy przewozowe 
i są transportowane koleją na drugi 
brzeg. A na drugim brzegu właści-
wie powinniśmy się czuć jak w domu 
– ruch lewostronny. Niestety, pro-
blem w tym, że przyzwyczailiśmy się 
nieco do ruchu prawostronnego…

Mijamy Danię – raj dla zagranicz-
nych producentów aut, gdyż kraj ten 
własnego przemysłu motoryzacyjnego 
nie posiada. Jest to więc relatywnie 
dość obszerny, międzynarodowy „sa-
lon samochodowy”, ale bez rodzimych 
wystawców. Choćby z tego powodu 
jesteśmy niemal natychmiast zauważeni…

Dzień 8. Nasz Forester,  wyposażony 
jest w silnik nowej generacji (o oznaczeniu 
kodowym FA20), który umożliwia duże 

przyspieszenia nawet przy delikatnym 
używaniu pedału gazu. W połącze-
niu z bezstopniową skrzynią biegów 
CVT (Lineartronic) daje to możliwość 
zarówno spokojnej jazdy, jak i nagłych 
przyspieszeń typowych dla samochodów 
sportowych. Okazją do sprawdzenia przy-
spieszenia Forestera są dla nas niemieckie 
autostrady, na których (w większości) 
legalnie możemy jechać bez limitu pręd-
kości. Lekkie naciśnięcie gazu i bardzo 

szybko wskazówka prędkościomierza 
dobija do liczby 180 na zegarze. Nie ma 
wątpliwości: DIT to jest moc! I jesz-
cze jedna refleksja, która nachodzi nas 
podczas tej podróży: jazda po Europie 
zimą, na dłuższych dystansach, przy 
niebie zasnutym ciężkimi chmurami, 
może być bardzo depresyjna – niemal 
półmrok panujący w samochodzie nie 
nastraja optymistycznie. Szczęśliwie 
posiadamy panoramiczne szklane okno 
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bieżącego etapu, który w całości ma 
objąć ok. 20 000 km. Trzeba odrobinę 
przyspieszyć, choć pewnych miejsc na 
trasie nie sposób ominąć, jak choćby 
Rzymu, który – ze względu na jego wiek 
i historię – można bez przesady nazwać 
pierwszą stolicą Europy. Na tło naszej 
fotograficznej pocztówki z Wiecznego 
Miasta wybraliśmy nieśmiertelne Kolo-
seum. Położony jeszcze dalej na północ, 
austriacki Salzburg czerpie swą sławę 
w świecie z osoby wybitnego kompozy-
tora Wolfganga Amadeusza Mozarta, 
choć zanim tak się stało, gospodarka 
Salzburga była oparta o wydobycie 
bogatych złóż soli. Austria, podob-
nie jak Dania, nie posiada przemysłu 
motoryzacyjnego, przez co jest łako-
mym kąskiem dla światowych produ-
centów. Nie dziwne zatem, że i nasz 
Forester budził duże zainteresowanie. 

Jeszcze tylko skok przez  Republikę 
Czeską i docieramy do Polski, a kon-
kretnie do Krakowa. Korzystamy tutaj 
z serdecznej gościnności Pana Witolda 
Rogalskiego, Dyrektora firmy Subaru 
Import Polska. Odwiedzamy przestronny, 
nowoczesny salon firmowy, w którym 
przez jeden dzień, jeszcze przed oficjalną 
polską premierą, nasz Forester czwartej 
generacji staje się „częścią oferty salonu”. 
Musimy przyznać, że odświeżony i pod-
dany gruntownej kosmetyce bardzo pięk-
nie prezentował się w krakowskim salo-
nie, z wdziękiem i gracją pozując do zdjęć. 
Na spotkanie z nami przybyli pracownicy 
firmy, fani marki Subaru oraz zaproszeni 
goście. Odbyliśmy wiele rozmów bardziej 
i mniej formalnych, opowiadaliśmy o do-
tychczasowym przebiegu projektu oraz 
o naszych planach. Następnego dnia prze-
nieśliśmy się do Kielc, gdzie nasz Forester 
poddany został próbom terenowym, 
na tamtejszym torze w Miedzianej Górze, 
a my sami doświadczyliśmy co-drive’u 
z młodym kierowcą rajdowym zespołu 
SPRT – Wojtkiem Chuchałą. Anegdo-
tycznie możemy stwierdzić, że próby 
musiały wypaść dobrze, gdyż – jak się 
dowiedzieliśmy – niespełna miesiąc 
później, Forester czwartej generacji 
wszedł do oficjalnej sprzedaży w Polsce. 
Naszym zdaniem bardzo słusznie, 
ale… my byliśmy już wtedy daleko.

Krążymy po Wielkiej Brytanii – jednym 
z kluczowych miejsc dla rozwoju cywili-
zacji europejskiej, z jej jasnymi, jak i ciem-
nymi stronami. Zwiedzamy Bristol, dokąd 
przybijały pierwsze statki, dostarczające do 
Europy niewolników z brytyjskich kolonii. 
Ale także w Bristolu znajdziemy przykład 
pierwszego na świecie (wciąż funkcjonu-
jącego!) metalowego mostu zawieszonego 
między dwoma brzegami (Suspension 
Bridge). Przychodzi nam na myśl zawie-
szenie w naszym Foresterze: tylne, będące 
układem dwóch poprzecznych wahaczy 
i tylna rama pomocnicza ustabilizowana 
dodatkowym drążkiem poprzecznym, 
tworząc bardziej sztywną podstawę dla 
zawieszenia, stwarza najlepszy z możliwych 
kontakt koła z podłożem. Dzięki temu opo-
na łagodnie poddaje się wszelkim nierów-
nościom. Zawieszenie przednie, oparte jest 
na kolumnie MacPhersona o poprawionej 
sztywności. Zmniejsza to skłonność 
do przechyłów na zakrętach i poprawia 
reakcje samochodu, dzięki czemu opony 
świetnie reagują na kontakt z podło-
żem. Wszystko to sprawia, że z Bristolu 
gładko suniemy na północ po równych, 
jednych z niewielu w Europie bezpłatnych 
autostradach, do Newcastle upon Thyne. 
To mniej więcej tam ruiny Murów Ha-
driana znaczą północną granicę Cesarstwa 
Rzymskiego – kraniec antycznej Europy. 

Zanim opuścimy Wielką Brytanię, za-
haczamy jeszcze o Londyn, a być w Londy-
nie i nie zrobić zdjęcia pasów przy słynnej 
Abbey Road? Nasz Forester jest za młody, 
aby znać Beatlesów, ale my to co innego. 
I pomyśleć, że w 1969 roku Subaru sprze-
dawało model 1000… Abbey Road niewiele 
zmieniła się od tamtych czasów, za to 
motoryzacja ogromnie. Mamy wrażenie, 
jakby te pasy na zdjęciu za naszym Fore-
sterem łączyły przeszłość z przyszłością…

Dzień 19. Wracamy do Francji, 
kontynuując nasze refleksje o historii 
europejskiej motoryzacji. Rozmawiając 
o niej, wielu z nas przychodzą na myśl 
Niemcy, ale nie wolno zapominać właśnie 
o Francji. Wszak pierwszy w historii wyścig 
samochodowy odbył się na trasie Paryż 
– Rouen w 1894 roku. Rok później trasa 
prowadziła z Paryża do Bordeaux i z po-
wrotem. 110 lat później jedziemy tą trasą 
i to – mamy nadzieję – o wiele wygodniej. 

Wygoda bywa potrzebna, zwłaszcza 
gdy okazuje się, że podczas jazdy to nie 
tylko kierowca jest jedynym pracującym 
członkiem naszej ekipy. Pozostali z nas 
sprawdzają mapy, wykonują telefony czy 
pracują w sieci. Forester wyposażony jest 
w kilka gniazdek 12 V oraz wyjście USB, 
co sprawia, że w razie potrzeby samo-
chód może służyć za podróżne biuro. 

Dzień 22. Kilka kolejnych dni spę-
dzimy na Półwyspie Iberyjskim. Latem 
to jedno z gorętszych miejsc w Europie, 
ale w tym roku – co zaskakuje – tem-
peratury nie sugerują nawet zbliżającej 
się wiosny. Kierujemy się do Hiszpanii. 
Sądziliśmy, że będzie to pożegnanie 
z płatnymi drogami, ale pomyliliśmy 
się. Z tego, co udało nam się dotychczas 
zaobserwować, wynika, że jedynymi 
krajami w Europie o dobrych i bezpłat-

nych drogach są: Dania, Niemcy i Wiel-
ka Brytania. Hiszpańska Autovia jest 
płatna, niestety. Drogi są dobrej jakości, 
choć potrafią zaskoczyć. Podczas jednego 
z przejazdów Autovia z rodzaju górskich, 
z wieloma zakrętami, nagle… kończy 
się, by po paru kilometrach znowu stać 
się autostradą. Okazało się, że droga była 
wciąż w trakcie budowy, a my… uczymy 
się Europy. Przy wjeździe do Portu-
galii jakość dróg pogarsza się, by wraz 
z kolejnymi kilometrami stawać się 
coraz lepszymi. Na przemian są to drogi 
asfaltowe i betonowe, płatne. Nie jest zbyt 
tłoczno i daje się wygodnie jechać. Stolicę 
Portugalii zapamiętujemy szczególnie, 
bo chyba po raz pierwszy od wyjaz-
du z Norwegii mamy okazję zobaczyć 
błękitne niebo i wreszcie poczuć wiosnę! 

Wracając z powrotem do centrum Eu-
ropy mijamy Riwierę Francuską ze słynną 
pętlą w Monaco, którą co roku, w maju, 

okrążają bolidy F1. Żadna sygnalizacja 
świetlna ani korki nie powstrzymały nas 
od objechania jej pięciokrotnie! Jednak 
jeszcze większa przygoda była dopiero 
przed nami. Naszym gościem specjalnym 
był nie kto inny, tylko Rajdowy Mistrz 
Świata Tommi Mäkkinen, który postano-
wił sprawdzić Forestera na jednym z naj-
słynniejszych OS-ów świata – na przełęczy 
Col de Turini! Pierwszy przejazd odbył 
się w normalnych warunkach, za to przy 
drugim, niemal na szczycie 1600-metrowe-
go wzniesienia padający deszcz zamieniał 
się w śnieg. W tych koszmarnie trudnych 
warunkach Forester połykał dystans 
niczym bestia, a Tommi świetnie nad nim 
panował. Wspólnie byliśmy pod wielkim 
wrażeniem możliwości nowego Forestera.  

Dzień 28. Zdajemy sobie sprawę, że do-
tychczas przejechaliśmy ok. 11 500 km 
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fotograficznej pocztówki z Wiecznego 
Miasta wybraliśmy nieśmiertelne Kolo-
seum. Położony jeszcze dalej na północ, 
austriacki Salzburg czerpie swą sławę 
w świecie z osoby wybitnego kompozy-
tora Wolfganga Amadeusza Mozarta, 
choć zanim tak się stało, gospodarka 
Salzburga była oparta o wydobycie 
bogatych złóż soli. Austria, podob-
nie jak Dania, nie posiada przemysłu 
motoryzacyjnego, przez co jest łako-
mym kąskiem dla światowych produ-
centów. Nie dziwne zatem, że i nasz 
Forester budził duże zainteresowanie. 

Jeszcze tylko skok przez  Republikę 
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i mniej formalnych, opowiadaliśmy o do-
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wszedł do oficjalnej sprzedaży w Polsce. 
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Krążymy po Wielkiej Brytanii – jednym 
z kluczowych miejsc dla rozwoju cywili-
zacji europejskiej, z jej jasnymi, jak i ciem-
nymi stronami. Zwiedzamy Bristol, dokąd 
przybijały pierwsze statki, dostarczające do 
Europy niewolników z brytyjskich kolonii. 
Ale także w Bristolu znajdziemy przykład 
pierwszego na świecie (wciąż funkcjonu-
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Bridge). Przychodzi nam na myśl zawie-
szenie w naszym Foresterze: tylne, będące 
układem dwóch poprzecznych wahaczy 
i tylna rama pomocnicza ustabilizowana 
dodatkowym drążkiem poprzecznym, 
tworząc bardziej sztywną podstawę dla 
zawieszenia, stwarza najlepszy z możliwych 
kontakt koła z podłożem. Dzięki temu opo-
na łagodnie poddaje się wszelkim nierów-
nościom. Zawieszenie przednie, oparte jest 
na kolumnie MacPhersona o poprawionej 
sztywności. Zmniejsza to skłonność 
do przechyłów na zakrętach i poprawia 
reakcje samochodu, dzięki czemu opony 
świetnie reagują na kontakt z podło-
żem. Wszystko to sprawia, że z Bristolu 
gładko suniemy na północ po równych, 
jednych z niewielu w Europie bezpłatnych 
autostradach, do Newcastle upon Thyne. 
To mniej więcej tam ruiny Murów Ha-
driana znaczą północną granicę Cesarstwa 
Rzymskiego – kraniec antycznej Europy. 

Zanim opuścimy Wielką Brytanię, za-
haczamy jeszcze o Londyn, a być w Londy-
nie i nie zrobić zdjęcia pasów przy słynnej 
Abbey Road? Nasz Forester jest za młody, 
aby znać Beatlesów, ale my to co innego. 
I pomyśleć, że w 1969 roku Subaru sprze-
dawało model 1000… Abbey Road niewiele 
zmieniła się od tamtych czasów, za to 
motoryzacja ogromnie. Mamy wrażenie, 
jakby te pasy na zdjęciu za naszym Fore-
sterem łączyły przeszłość z przyszłością…

Dzień 19. Wracamy do Francji, 
kontynuując nasze refleksje o historii 
europejskiej motoryzacji. Rozmawiając 
o niej, wielu z nas przychodzą na myśl 
Niemcy, ale nie wolno zapominać właśnie 
o Francji. Wszak pierwszy w historii wyścig 
samochodowy odbył się na trasie Paryż 
– Rouen w 1894 roku. Rok później trasa 
prowadziła z Paryża do Bordeaux i z po-
wrotem. 110 lat później jedziemy tą trasą 
i to – mamy nadzieję – o wiele wygodniej. 

Wygoda bywa potrzebna, zwłaszcza 
gdy okazuje się, że podczas jazdy to nie 
tylko kierowca jest jedynym pracującym 
członkiem naszej ekipy. Pozostali z nas 
sprawdzają mapy, wykonują telefony czy 
pracują w sieci. Forester wyposażony jest 
w kilka gniazdek 12 V oraz wyjście USB, 
co sprawia, że w razie potrzeby samo-
chód może służyć za podróżne biuro. 

Dzień 22. Kilka kolejnych dni spę-
dzimy na Półwyspie Iberyjskim. Latem 
to jedno z gorętszych miejsc w Europie, 
ale w tym roku – co zaskakuje – tem-
peratury nie sugerują nawet zbliżającej 
się wiosny. Kierujemy się do Hiszpanii. 
Sądziliśmy, że będzie to pożegnanie 
z płatnymi drogami, ale pomyliliśmy 
się. Z tego, co udało nam się dotychczas 
zaobserwować, wynika, że jedynymi 
krajami w Europie o dobrych i bezpłat-

nych drogach są: Dania, Niemcy i Wiel-
ka Brytania. Hiszpańska Autovia jest 
płatna, niestety. Drogi są dobrej jakości, 
choć potrafią zaskoczyć. Podczas jednego 
z przejazdów Autovia z rodzaju górskich, 
z wieloma zakrętami, nagle… kończy 
się, by po paru kilometrach znowu stać 
się autostradą. Okazało się, że droga była 
wciąż w trakcie budowy, a my… uczymy 
się Europy. Przy wjeździe do Portu-
galii jakość dróg pogarsza się, by wraz 
z kolejnymi kilometrami stawać się 
coraz lepszymi. Na przemian są to drogi 
asfaltowe i betonowe, płatne. Nie jest zbyt 
tłoczno i daje się wygodnie jechać. Stolicę 
Portugalii zapamiętujemy szczególnie, 
bo chyba po raz pierwszy od wyjaz-
du z Norwegii mamy okazję zobaczyć 
błękitne niebo i wreszcie poczuć wiosnę! 

Wracając z powrotem do centrum Eu-
ropy mijamy Riwierę Francuską ze słynną 
pętlą w Monaco, którą co roku, w maju, 

okrążają bolidy F1. Żadna sygnalizacja 
świetlna ani korki nie powstrzymały nas 
od objechania jej pięciokrotnie! Jednak 
jeszcze większa przygoda była dopiero 
przed nami. Naszym gościem specjalnym 
był nie kto inny, tylko Rajdowy Mistrz 
Świata Tommi Mäkkinen, który postano-
wił sprawdzić Forestera na jednym z naj-
słynniejszych OS-ów świata – na przełęczy 
Col de Turini! Pierwszy przejazd odbył 
się w normalnych warunkach, za to przy 
drugim, niemal na szczycie 1600-metrowe-
go wzniesienia padający deszcz zamieniał 
się w śnieg. W tych koszmarnie trudnych 
warunkach Forester połykał dystans 
niczym bestia, a Tommi świetnie nad nim 
panował. Wspólnie byliśmy pod wielkim 
wrażeniem możliwości nowego Forestera.  

Dzień 28. Zdajemy sobie sprawę, że do-
tychczas przejechaliśmy ok. 11 500 km 

WYDaRzenIa
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PoDRÓŻe tekst i zdjęcia: WIKTOR MATCZAK

Bałkańska przygoda
na czterech kołach /cz. 1/
Długo zastanawiałem się, czy jest sens spisywać przebieg naszej albańskiej wyprawy. 
Leżąc po zabiegu, który skutecznie unieruchomił mnie na pewien czas, złapałem się na tym, 
że często gapię się w tablet, przeglądając setny raz te same zdjęcia. Albania nie dawała mi spokoju, 
ciągle przywołując mieszane uczucia.

Jedną z tych rzeczy, która została nam 
w głowach po wcześniejszym „wypa-
dzie” na Krym, było to, że nasze Subaru 

są idealnym środkiem do poszerzania 
podróżniczych horyzontów. Są jak gdyby 
kluczem, narzędziem do spełniania założo-
nych celów. Zupełnie tak jak na amerykań-
skich reklamach, wartości utożsamiane z tą 
marką zdają się być rzeczywistością, a nie 
marketingowym bełkotem. Tak było też 
i tym razem, nie zastanawialiśmy się nad 

tym, jak tam dojedziemy, co zastaniemy, 
czy jak sobie poradzimy. Po wcześniejszych 
podróżach po prostu byliśmy tego pewni. 

O Albanii słyszeliśmy rożne opinie, 
najczęściej te uwydatnione w odcinku 
Top Geara, czyli: stare merce, bunkry 
i gangsterzy. Wiele osób, zwłaszcza tych, 
które mają problem z umiejscowieniem Al-
banii na mapie, kojarzy ją z Trzecim Świa-
tem, Bliskim Wschodem lub byłym krajem 
Związku Radzieckiego. My usłyszeliśmy 

o Albanii dwie opinie, które zadziałały na 
nas jak magnes: że jest to kraj dziki oraz 
bardzo serdeczny. To wahanie, o którym 
wspomniałem na początku tekstu, towa-
rzyszyło nam przez cały wyjazd, dotyczyło 
wszystkiego, co nas spotykało. Mogę 
śmiało nazwać je albańską rzeczywistością 
lub po prostu albańskim paradoksem.

Organizacja wyjazdu nie do końca 
była taka, jak sobie zaplanowaliśmy. 
Tak jak i poprzednim razem, wykruszyła 

Dolina rzeki Crnojevica
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Dostajemy szybką lekcję drogowego 
savoir-vivre’u: jeden klakson oznacza bliżej 
nieokreślone ostrzeżenie o wykonywa-
nym manewrze, dwa klaksony oznaczają 
potwierdzenie widoczności lub chęć 
wyprzedzania, światła mijania w dzień, 
jak i w nocy de gustibus non est dispu-
tandum... Do tego dochodzą rowerzyści, 
motorowerzyści, piesi i niezawodne osiołki. 
Wyobraźcie sobie, jak powyższe rzeczy 
wyglądają przy pokonywaniu ronda. Oswa-
jamy się z tym szybko, nawet trąbienie na 
prawo i lewo sprawia nam frajdę, odwiedza-
my jeszcze bankomat (nie ma z nimi tutaj 
żadnych problemów) i zaczynamy kierować 
się na kolejny wcześniej ustalony nocleg.

Pierwszą noc w Albanii zarezerwo-
waliśmy przez Google Maps na odludnej 
z założenia plaży, przylądku Rodonit. 
YouTube ostrzegał nas, że droga do wy-
znaczonego miejsca może 

mieć nawet do 20 kilometrów po „wyrypie”. 
Nie przyjmujemy się tym zbytnio, jest lift 
i osłony ochronne pod silnik i dyfer od 
forumowego specjalisty. W końcu pojazd 
zbroi się nie tylko na Plejady. Wrzesień jest 
ciepły w tych rejonach, ale strefa czasowa 
powoduje że o 19 musimy się pożegnać 
ze słońcem. Gubimy się, droga jest coraz 
cięższa, jedynie dalekosiężne halogeny 
w grillu pomagają złapać azymut. Po chwili 
stajemy przed bardzo stromym gliniastym 
zjazdem, wygląda na drogę w jedną stronę, 
bo na pewno nasze szosowe Primacy HP 
pod „to” z powrotem nie pojadą. 

Na szczęście z pomocą 
przychodzi ser-
deczny pan 
z osioł-

kiem, który wskazuje nam lepszą drogę 
i w efekcie elektrownia gubi horyzont na 
bezkresnym Adriatyku. Uff, jesteśmy na 
wymarzonej plaży. Krym nauczył nas, 
że lepiej najpierw zbadać brzeg, na który 
się wjeżdża. Sprawdzamy plażę, która wy-
gląda trochę na opuszczoną po sezonie. 
Wszędzie walają sie butelki, 
stare połamane leżaki, małe 
obdrapane łódki i opusz-
czony słomiany 
beach bar. 

nam się ze składu załoga jednego auta, 
nie byliśmy w stanie nic na to poradzić, 
jechaliśmy jednym samochodem w cztery 
osoby. Dwa pełne tygodnie urlopowe 
pozwoliły rozplanować trasę tak, żeby nie 
była męcząca. Chcieliśmy też nadrobić 
w telegraficznym skrócie wszystkie 
bałkańskie szlagiery turystyczne. 

Wyjazd
Plitwickie Jeziora, Trogir, Mostar, 

Dubrownik i Kotor zabrały nam kilka dni. 
Im dalej jechaliśmy na południe, tym było 
ciekawiej. Nawigacja strasznie się gubiła, 
kilometry się wydłużały, drogę umilały 
wyprzedzane przez nas co trochę załogi 
rajdu ZłomBol, który w tym roku jechał tą 
samą trasą co my – tyle że dalej, do Grecji. 
Ostatni nocleg przed miejscem docelowym 
przypadł na dorzecze Jeziora Szkoderskiego, 
leżącego na pograniczu Czarnogóry i Alba-
nii. To stąd pochodzą wszystkie widokówki 
ukazujące malownicze piękno tego pań-
stwa. Po długiej i ciężkiej drodze dojazdo-
wej rozbiliśmy się na podejrzanie perfek-
cyjnie skoszonej polanie. Nawet całonocne 
hałasowanie dzwonków pastwiskowych nie 
zdradzało tego, co zastaliśmy nad ranem. 

Spodziewaliśmy się jednego, góra 
dwóch, zapomnianych przez właścicieli 
osiołków, pasących się gdzieś w okolicy. 
Rano wraz z pięknym wschodem słońca 
powitały nas dwa, może trzy stada wolno 
pasących się krów, byczków i koni. Na oko 
– kilkadziesiąt egzemplarzy. Czterokopytni 
przyjaciele byli bardziej zaskoczeni 
i wystraszeni całą sytuacją niż my, choć 
pewnie to nam śniadanie w dolinie rzeki 
crnojevickiej zostanie na dłużej w pamięci. 

Po zebraniu ekwipunku i zrobieniu za-
pasów w Podgoricy udaliśmy się w stronę 
granicy z Albanią. Napięcie rosło z każ-
dym kilometrem, na prawo mijamy pchli 
targ, wyglądający na wysypisko śmieci, 
na lewo włącza się do ruchu starsza kobie-
cinka z końskim zaprzęgiem. W całym 
tym podnieceniu dopiero w ostatniej chwi-
li dostrzegamy mijającego nas oświniaczo-
nego Forestera. Sytuacja dociera do mnie 
dopiero, gdy ten ginie w tylnym lusterku. 
No cóż, nie ma czasu na zawracanie, 
obydwa pojazdy są w trakcie wykonywania 
ważnych misji podróżniczych, spotkamy 
się na forum. Jest granica, znika asfalt...

Przekroczenie granicy
To niesłychane, jak kilkumetrowa 

bariera oddzielająca dwa państwa może  
różnić środowiska, które ze względu 
na bliskie sąsiedztwo geograficzne, 

wydawałoby się, powinny być podobne. 
Doświadczyliśmy tego kilkakrotnie, 
ale nigdy tak wyraźnie jak w przypad-
ku Albanii. Jedziemy podekscytowani, 
mijamy osiołki, mercedesy, małe warsztaty, 
myjnie i... to wszystko. Nie ma reklam, 
billboardów, stacji benzynowych czy 
barów z szybkim jedzeniem, na placach 
budowy nie ma maszyn i robotników. 

Prawdziwego szoku doznajemy 
w pierwszym mieście, Szkodrze. Tutaj nie 
ma też żadnych przepisów ruchu dro-
gowego. Za czasów dyktatury Envera 
Hodży, do 1991 roku, w Albanii nie było 
dróg asfaltowych, a jedyne 600 pojazdów 
zarejestrowanych w kraju było własno-
ścią partii. To stąd ten cały harmider 
drogowy, skoro średni staż uprawnień 
do prowadzenia wynosi kilkanaście lat 
(od 1996 roku), o ile oczywiście dany 
kierownik takie uprawnienia posiada. 

PoDRÓŻe

Przyjaciel z albańskiej plażySporo plażowiczów myślało, że to nasze konie My w drogę, inwentarz na pole

Poranne powitanie we wsi Dodosi
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że lepiej najpierw zbadać brzeg, na który 
się wjeżdża. Sprawdzamy plażę, która wy-
gląda trochę na opuszczoną po sezonie. 
Wszędzie walają sie butelki, 
stare połamane leżaki, małe 
obdrapane łódki i opusz-
czony słomiany 
beach bar. 

nam się ze składu załoga jednego auta, 
nie byliśmy w stanie nic na to poradzić, 
jechaliśmy jednym samochodem w cztery 
osoby. Dwa pełne tygodnie urlopowe 
pozwoliły rozplanować trasę tak, żeby nie 
była męcząca. Chcieliśmy też nadrobić 
w telegraficznym skrócie wszystkie 
bałkańskie szlagiery turystyczne. 

Wyjazd
Plitwickie Jeziora, Trogir, Mostar, 

Dubrownik i Kotor zabrały nam kilka dni. 
Im dalej jechaliśmy na południe, tym było 
ciekawiej. Nawigacja strasznie się gubiła, 
kilometry się wydłużały, drogę umilały 
wyprzedzane przez nas co trochę załogi 
rajdu ZłomBol, który w tym roku jechał tą 
samą trasą co my – tyle że dalej, do Grecji. 
Ostatni nocleg przed miejscem docelowym 
przypadł na dorzecze Jeziora Szkoderskiego, 
leżącego na pograniczu Czarnogóry i Alba-
nii. To stąd pochodzą wszystkie widokówki 
ukazujące malownicze piękno tego pań-
stwa. Po długiej i ciężkiej drodze dojazdo-
wej rozbiliśmy się na podejrzanie perfek-
cyjnie skoszonej polanie. Nawet całonocne 
hałasowanie dzwonków pastwiskowych nie 
zdradzało tego, co zastaliśmy nad ranem. 

Spodziewaliśmy się jednego, góra 
dwóch, zapomnianych przez właścicieli 
osiołków, pasących się gdzieś w okolicy. 
Rano wraz z pięknym wschodem słońca 
powitały nas dwa, może trzy stada wolno 
pasących się krów, byczków i koni. Na oko 
– kilkadziesiąt egzemplarzy. Czterokopytni 
przyjaciele byli bardziej zaskoczeni 
i wystraszeni całą sytuacją niż my, choć 
pewnie to nam śniadanie w dolinie rzeki 
crnojevickiej zostanie na dłużej w pamięci. 

Po zebraniu ekwipunku i zrobieniu za-
pasów w Podgoricy udaliśmy się w stronę 
granicy z Albanią. Napięcie rosło z każ-
dym kilometrem, na prawo mijamy pchli 
targ, wyglądający na wysypisko śmieci, 
na lewo włącza się do ruchu starsza kobie-
cinka z końskim zaprzęgiem. W całym 
tym podnieceniu dopiero w ostatniej chwi-
li dostrzegamy mijającego nas oświniaczo-
nego Forestera. Sytuacja dociera do mnie 
dopiero, gdy ten ginie w tylnym lusterku. 
No cóż, nie ma czasu na zawracanie, 
obydwa pojazdy są w trakcie wykonywania 
ważnych misji podróżniczych, spotkamy 
się na forum. Jest granica, znika asfalt...

Przekroczenie granicy
To niesłychane, jak kilkumetrowa 

bariera oddzielająca dwa państwa może  
różnić środowiska, które ze względu 
na bliskie sąsiedztwo geograficzne, 

wydawałoby się, powinny być podobne. 
Doświadczyliśmy tego kilkakrotnie, 
ale nigdy tak wyraźnie jak w przypad-
ku Albanii. Jedziemy podekscytowani, 
mijamy osiołki, mercedesy, małe warsztaty, 
myjnie i... to wszystko. Nie ma reklam, 
billboardów, stacji benzynowych czy 
barów z szybkim jedzeniem, na placach 
budowy nie ma maszyn i robotników. 

Prawdziwego szoku doznajemy 
w pierwszym mieście, Szkodrze. Tutaj nie 
ma też żadnych przepisów ruchu dro-
gowego. Za czasów dyktatury Envera 
Hodży, do 1991 roku, w Albanii nie było 
dróg asfaltowych, a jedyne 600 pojazdów 
zarejestrowanych w kraju było własno-
ścią partii. To stąd ten cały harmider 
drogowy, skoro średni staż uprawnień 
do prowadzenia wynosi kilkanaście lat 
(od 1996 roku), o ile oczywiście dany 
kierownik takie uprawnienia posiada. 
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śmieci. Ciekawość nie daje nam spokoju, 
więc wraz z kolegą Karolem postanawiamy 
pójść do baru zrobić wywiad środowiskowy. 
Jedna Niebieska Wstążka, za chwilę druga, 
trzecia... nie rozwiązuje nurtujących pytań. 
Współbiesiadnicy, widząc nasz alkoholo-
wy apetyt, a wiedzieć trzeba, że w Albanii 
kultura spożywania napojów wyskokowych 
jest bardzo wysoka, częstują nas płynem 
z plastikowej buteleczki trochę przypomi-
nającej kształtem nasze butelki z podpałką 
do grilla. Znając zasadę, że albańskiej 
gościnności, a tym bardziej poczęstun-
ku, się nie odmawia, szybko opróżniamy 

pyszny brzoskwiniowy nektar o subtelności 
delikatnego aperitifu. Tak, to jest prawdziwa 
domowa rakija. Napój produkowany w każ-
dym albańskim domu od wielu pokoleń, 
powstający w drodze wręcz rytuału. 

Ale czym my możemy poczęstować 
gości? Karol zabezpieczył się na tę okolicz-
ność i po chwili przynosi z samochodu nasz 
produkt narodowy. Panowie doceniają gest, 
jednak nie do końca wiedzą, jak się zań 
zabrać. U nas z półlitrówką na czterech nie 
byłoby żadnego problemu, a tu oglądanie, 
wąchanie, ktoś sugeruje pokazując palcem 
spożywanie w małej ilości – słusznie. 
Cała sytuacja zaciekawia człowieka, 
który siedzi samotnie przy innym stoliku 
i nie wygląda na tutejszego. Okazuje się, 
że jest pracownikiem ambasady USA, a cała 
sytuacja ze zbieraniem śmieci to szeroko 
zakrojona akcja mająca na celu ratowanie 
Rodonitu. Rozmowę przerywa powrót 
z połowów, rozpoczyna się licytacja ryb, 
część trafia od razu na grill palony drew-
nem. Amerykanin pomaga nam zamówić 
obiad, mówi, że wszyscy pytają o ludzi, 
którzy rozbili się namiotami w zakątku 
plaży i zapewnia nas, że podczas swojej 
25-letniej służby na całym świecie nigdzie 
nie czuł się tak bezpiecznie jak w Albanii. 

Obiad przechodzi nasze najśmielsze 
oczekiwania. Na stole pojawia się 8 do-
rodnych ryb i espresso od stolika obok, 
jako dalszy etap wymiany grzeczności. 
Wyjątkowy dzień szybko się kończy, 
morze robi się chłodne, a plaża pusto-
szeje. Następny dzień wygląda bardzo 

podobnie, jednak dziś nie czas na bratanie 
się z miejscowymi, ruszamy w głąb kraju. 
Wypełniony po brzegi bar żegna aplau-
zem wygrzebujące się z plaży Subaru.

Targ z drobiazgami
Próbujemy zrobić pożytek z zakupionych 

przewodników. Polski najpierw kieruje nas 
do miejsca słynącego z lokalnej kuchni, 
które okazuje się wielką bankietowo-weselną 
restauracją, do której prowadzi droga pod 
palmami. Nawet tutaj da się zjeść bardzo 
tanio i przede wszystkim bardzo dobrze. 
Kuchnia albańska jest bardzo uboga, 
widoczne są liczne bałkańsko-tureckie wpły-
wy, ciężko znaleźć miejsce serwujące tylko 
i wyłącznie albańskie potrawy, prym wśród 
lokalnych restauracji wiedzie zdecydowanie 
kuchnia włoska. Dalej przewodnik prowadzi 
nas do miasteczka, którego urokiem ma być 
śliczny stary targ z drobiazgami. Znowu po-
rażka, targ okazuje się pułapką turystyczną, 
pełną kiczowatych pamiątek. Nie takiej 
formy zwiedzania szukaliśmy! Od tej pory 
przestajemy się sugerować polskim przewod-
nikiem, pozostając jedynie przy tym nie raz 
już sprawdzonym ogólnoświatowym w języ-
ku angielskim. Przejeżdżając przez kolejne 
miasta, trafiamy na prawdziwy targ, gdzie 
udaje się kupić „podpałkę do grilla” i jakieś 
słodycze, na licznie i kolorowo wyekspo-
nowane owoce brakuje odwagi. Cały dzień 
włóczymy się po kraju, by wieczorem 
dotrzeć do Beratu – miasta tysiąca okien.

Na kolejną część „Bałkańskiej przygody” 
zapraszamy w następnym numerze.

Miała być dzika, jest opuszczona – usatys-
fakcjonowani tym paradoksem wjeżdżamy 
głębiej i rozbijamy namioty. Najgor-
sze w spaniu na dziko jest dla mnie to, co 
może przytrafić się podczas snu. Najmniej-
szy hałas potrafi skutecznie postawić do 
pionu i wybudzić na dobre. Tutaj jednak 
szum fal pozwala nam szybko odpłynąć…

Poranny połów
Poranek niesie ze sobą jeszcze bardziej 

zaskakujące wydarzenia niż te z Czar-
nogóry. Najpierw zza klifu wyłania się 
pan z dwoma końmi transportowymi, 

niby nic szczególnego, ale odruchowo 
szybko nurkuję w namiocie po aparat. 
Aparat gdzieś się zawieruszył i znajduje się 
dopiero, gdy do naszego namiotu zosta-
je przycumowany jeden konik. Pan jest 
bardzo ucieszony z naszej obecności, na 
migi dowiaduję się, że zaraz przyjadą tu 
rybacy, a on czeka na efekt ich połowów. 
Słowo „buuum” i pokazana rękoma 
rozpryskująca się woda może potwier-
dzać to, o czym opowiadał przewodnik. 

Jak w zegarku, po chwili, metr od 
brzegu morza parkuje Golf 2, z którego 
wysiadają bardziej wędkarze niż rybacy, 

widocznie obejdzie się dziś bez dynami-
tu. Opuszczony bar wypełnia się innymi 
kupcami, z brzegu znikają wszystkie 
łódki, a dźwięk wydawany przez agregat 
prądotwórczy sugeruje, że lokal za chwilę 
wznowi działalność. Leżymy i relaksujemy 
się – temperatura, choć grubo powyżej 
20°C, nie pozwala jednak na typowy 
„smażing”. Dodatkowo, co chwilę uwagę 
zakłóca źrebak, który nie może zdecydo-
wać, co smakuje mu lepiej: nasz namiot czy 
niebieski Forester. Plażę odwiedza bardzo 
liczna grupa młodych ludzi, mówiących po 
angielsku, która zaczyna ochoczo zbierać 
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śmieci. Ciekawość nie daje nam spokoju, 
więc wraz z kolegą Karolem postanawiamy 
pójść do baru zrobić wywiad środowiskowy. 
Jedna Niebieska Wstążka, za chwilę druga, 
trzecia... nie rozwiązuje nurtujących pytań. 
Współbiesiadnicy, widząc nasz alkoholo-
wy apetyt, a wiedzieć trzeba, że w Albanii 
kultura spożywania napojów wyskokowych 
jest bardzo wysoka, częstują nas płynem 
z plastikowej buteleczki trochę przypomi-
nającej kształtem nasze butelki z podpałką 
do grilla. Znając zasadę, że albańskiej 
gościnności, a tym bardziej poczęstun-
ku, się nie odmawia, szybko opróżniamy 

pyszny brzoskwiniowy nektar o subtelności 
delikatnego aperitifu. Tak, to jest prawdziwa 
domowa rakija. Napój produkowany w każ-
dym albańskim domu od wielu pokoleń, 
powstający w drodze wręcz rytuału. 

Ale czym my możemy poczęstować 
gości? Karol zabezpieczył się na tę okolicz-
ność i po chwili przynosi z samochodu nasz 
produkt narodowy. Panowie doceniają gest, 
jednak nie do końca wiedzą, jak się zań 
zabrać. U nas z półlitrówką na czterech nie 
byłoby żadnego problemu, a tu oglądanie, 
wąchanie, ktoś sugeruje pokazując palcem 
spożywanie w małej ilości – słusznie. 
Cała sytuacja zaciekawia człowieka, 
który siedzi samotnie przy innym stoliku 
i nie wygląda na tutejszego. Okazuje się, 
że jest pracownikiem ambasady USA, a cała 
sytuacja ze zbieraniem śmieci to szeroko 
zakrojona akcja mająca na celu ratowanie 
Rodonitu. Rozmowę przerywa powrót 
z połowów, rozpoczyna się licytacja ryb, 
część trafia od razu na grill palony drew-
nem. Amerykanin pomaga nam zamówić 
obiad, mówi, że wszyscy pytają o ludzi, 
którzy rozbili się namiotami w zakątku 
plaży i zapewnia nas, że podczas swojej 
25-letniej służby na całym świecie nigdzie 
nie czuł się tak bezpiecznie jak w Albanii. 

Obiad przechodzi nasze najśmielsze 
oczekiwania. Na stole pojawia się 8 do-
rodnych ryb i espresso od stolika obok, 
jako dalszy etap wymiany grzeczności. 
Wyjątkowy dzień szybko się kończy, 
morze robi się chłodne, a plaża pusto-
szeje. Następny dzień wygląda bardzo 

podobnie, jednak dziś nie czas na bratanie 
się z miejscowymi, ruszamy w głąb kraju. 
Wypełniony po brzegi bar żegna aplau-
zem wygrzebujące się z plaży Subaru.

Targ z drobiazgami
Próbujemy zrobić pożytek z zakupionych 

przewodników. Polski najpierw kieruje nas 
do miejsca słynącego z lokalnej kuchni, 
które okazuje się wielką bankietowo-weselną 
restauracją, do której prowadzi droga pod 
palmami. Nawet tutaj da się zjeść bardzo 
tanio i przede wszystkim bardzo dobrze. 
Kuchnia albańska jest bardzo uboga, 
widoczne są liczne bałkańsko-tureckie wpły-
wy, ciężko znaleźć miejsce serwujące tylko 
i wyłącznie albańskie potrawy, prym wśród 
lokalnych restauracji wiedzie zdecydowanie 
kuchnia włoska. Dalej przewodnik prowadzi 
nas do miasteczka, którego urokiem ma być 
śliczny stary targ z drobiazgami. Znowu po-
rażka, targ okazuje się pułapką turystyczną, 
pełną kiczowatych pamiątek. Nie takiej 
formy zwiedzania szukaliśmy! Od tej pory 
przestajemy się sugerować polskim przewod-
nikiem, pozostając jedynie przy tym nie raz 
już sprawdzonym ogólnoświatowym w języ-
ku angielskim. Przejeżdżając przez kolejne 
miasta, trafiamy na prawdziwy targ, gdzie 
udaje się kupić „podpałkę do grilla” i jakieś 
słodycze, na licznie i kolorowo wyekspo-
nowane owoce brakuje odwagi. Cały dzień 
włóczymy się po kraju, by wieczorem 
dotrzeć do Beratu – miasta tysiąca okien.

Na kolejną część „Bałkańskiej przygody” 
zapraszamy w następnym numerze.

Miała być dzika, jest opuszczona – usatys-
fakcjonowani tym paradoksem wjeżdżamy 
głębiej i rozbijamy namioty. Najgor-
sze w spaniu na dziko jest dla mnie to, co 
może przytrafić się podczas snu. Najmniej-
szy hałas potrafi skutecznie postawić do 
pionu i wybudzić na dobre. Tutaj jednak 
szum fal pozwala nam szybko odpłynąć…

Poranny połów
Poranek niesie ze sobą jeszcze bardziej 

zaskakujące wydarzenia niż te z Czar-
nogóry. Najpierw zza klifu wyłania się 
pan z dwoma końmi transportowymi, 

niby nic szczególnego, ale odruchowo 
szybko nurkuję w namiocie po aparat. 
Aparat gdzieś się zawieruszył i znajduje się 
dopiero, gdy do naszego namiotu zosta-
je przycumowany jeden konik. Pan jest 
bardzo ucieszony z naszej obecności, na 
migi dowiaduję się, że zaraz przyjadą tu 
rybacy, a on czeka na efekt ich połowów. 
Słowo „buuum” i pokazana rękoma 
rozpryskująca się woda może potwier-
dzać to, o czym opowiadał przewodnik. 

Jak w zegarku, po chwili, metr od 
brzegu morza parkuje Golf 2, z którego 
wysiadają bardziej wędkarze niż rybacy, 

widocznie obejdzie się dziś bez dynami-
tu. Opuszczony bar wypełnia się innymi 
kupcami, z brzegu znikają wszystkie 
łódki, a dźwięk wydawany przez agregat 
prądotwórczy sugeruje, że lokal za chwilę 
wznowi działalność. Leżymy i relaksujemy 
się – temperatura, choć grubo powyżej 
20°C, nie pozwala jednak na typowy 
„smażing”. Dodatkowo, co chwilę uwagę 
zakłóca źrebak, który nie może zdecydo-
wać, co smakuje mu lepiej: nasz namiot czy 
niebieski Forester. Plażę odwiedza bardzo 
liczna grupa młodych ludzi, mówiących po 
angielsku, która zaczyna ochoczo zbierać 
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SPRzĘt tekst: RAFAł RYłKO

Moduł, element całkowicie od nowa 
zaprojektowany, bez porównania 
lepszy, ładniejszy, bardziej ergono-

miczny. Szczególnie w najnowszej odsłonie 
Forestera widać, że dział ludzi odpowie-
dzialnych za projekt wziął sobie głęboko do 
serca głosy płynące wprost od dotychcza-
sowych użytkowników. Subaru w każdym 
kolejnym modelu podnosi poprzeczkę 
i wyznacza nową jakość w dziedzinie 

bezpieczeństwa, bezstresowego prowadze-
nia oraz, co za tym idzie – radości z jazdy. 

Tym razem jednak projektanci nie 
poprzestali na tych usprawnieniach 
i poczynili zmiany zwiększające radość 
z użytkowania. Jak to często bywa, to co 
najistotniejsze nie jest widoczne na pierwszy 
rzut oka i dopiero po dłuższym zapoznaniu 
samochód zadziwia nas nowymi możliwo-
ściami. Tak jest w przypadku elektroniki 

użytkowej nowego Forestera. W dwóch 
jego najwyższych wersjach, w Foresterze 
2.0XT Platinum oraz Foresterze 2.0D Sport, 
producent wyposażył samochód w najwyż-
szej klasy podzespoły. Zarówno sprytnie 
ukryte głośniki, serce układu, czyli procesor 
audiowizualny, rasowy ekran dotykowy, 
niczym w wysokiej klasy smartphonie, 
oraz pozostałe istotne elementy multi-
medialnego wyposażenia zaprojektowała 

Harman Kardon
gra w Foresterze
Począwszy od 1997 roku, kiedy świat ujrzał 
pierwszą generację Forestera, Subaru sukcesywnie 
rozwija możliwości swojego SUV-a.
Zgodnie z filozofią kaizen inżynierowie 
przez cały czas ulepszają specyficzny dla Subaru 
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD 
oraz wyjątkowy silnik typu bokser, a także 
pozostałe elementy samochodów. 
Czasami jednak projektanci 
dochodzą do wniosku, że ewolucja 
to zbyt mało i nowy model  
zostaje obdarowany czymś 
zupełnie rewolucyjnym.

oraz wyprodukowała audiofilska firma 
Harman Kardon, znana miłośnikom 
wysokiej jakości obrazu i dźwięku. Tutaj nie 
ma półśrodków. Zarówno to, co jest 
widoczne, jak i elementy schowane pod 
maskownicami, jak np. głośniki – wszyst-
ko jest ze stajni Harman Kardon.

Sprzęt zainstalowany w Foresterze nie 
tylko błyszczy emblematami „Harman Kar-
don”, ale i popisuje się odważnie swoimi 

możliwościami oraz jakością. Przejdę od 
razu do tego, co najważniejsze – funkcji 
i parametrów audiowizualnych nowego 
Forestera. Centrum sterowania znajduje się 
klasycznie w środku konsoli i zajmuje miej-
sce wielkości 2DIN. Prawie w całości jest to 
ekran dotykowy charakteryzujący się wy-
soką rozdzielczością oraz niezłą czułością. 
Obcując z nim, przez pierwsze kilka minut 
odnosi się wrażenie pracy z nowoczesnym 

smartphonem. W przypadku urządzenia 
zamontowanego w samochodzie jest to 
o tyle ważne, że  podczas jazdy koncentro-
wać należy się na drodze i dobrze jest, gdy 
urządzenie poprawnie odczytuje nasze po-
lecenia wydawane dotykiem. Nie przerywa 
to naszego skupienia, co gwarantuje utrzy-
manie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 

Po lewej stronie znajduje się po-
krętło, które odpowiada za włączenie 

Sprzęt zainstalowany w Foresterze nie tylko błyszczy 
emblematami harman/kardon, ale i popisuje się odważnie

swoimi możliwościami oraz jakością.
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Moduł, element całkowicie od nowa 
zaprojektowany, bez porównania 
lepszy, ładniejszy, bardziej ergono-

miczny. Szczególnie w najnowszej odsłonie 
Forestera widać, że dział ludzi odpowie-
dzialnych za projekt wziął sobie głęboko do 
serca głosy płynące wprost od dotychcza-
sowych użytkowników. Subaru w każdym 
kolejnym modelu podnosi poprzeczkę 
i wyznacza nową jakość w dziedzinie 

bezpieczeństwa, bezstresowego prowadze-
nia oraz, co za tym idzie – radości z jazdy. 

Tym razem jednak projektanci nie 
poprzestali na tych usprawnieniach 
i poczynili zmiany zwiększające radość 
z użytkowania. Jak to często bywa, to co 
najistotniejsze nie jest widoczne na pierwszy 
rzut oka i dopiero po dłuższym zapoznaniu 
samochód zadziwia nas nowymi możliwo-
ściami. Tak jest w przypadku elektroniki 

użytkowej nowego Forestera. W dwóch 
jego najwyższych wersjach, w Foresterze 
2.0XT Platinum oraz Foresterze 2.0D Sport, 
producent wyposażył samochód w najwyż-
szej klasy podzespoły. Zarówno sprytnie 
ukryte głośniki, serce układu, czyli procesor 
audiowizualny, rasowy ekran dotykowy, 
niczym w wysokiej klasy smartphonie, 
oraz pozostałe istotne elementy multi-
medialnego wyposażenia zaprojektowała 

Harman Kardon
gra w Foresterze
Począwszy od 1997 roku, kiedy świat ujrzał 
pierwszą generację Forestera, Subaru sukcesywnie 
rozwija możliwości swojego SUV-a.
Zgodnie z filozofią kaizen inżynierowie 
przez cały czas ulepszają specyficzny dla Subaru 
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD 
oraz wyjątkowy silnik typu bokser, a także 
pozostałe elementy samochodów. 
Czasami jednak projektanci 
dochodzą do wniosku, że ewolucja 
to zbyt mało i nowy model  
zostaje obdarowany czymś 
zupełnie rewolucyjnym.

oraz wyprodukowała audiofilska firma 
Harman Kardon, znana miłośnikom 
wysokiej jakości obrazu i dźwięku. Tutaj nie 
ma półśrodków. Zarówno to, co jest 
widoczne, jak i elementy schowane pod 
maskownicami, jak np. głośniki – wszyst-
ko jest ze stajni Harman Kardon.

Sprzęt zainstalowany w Foresterze nie 
tylko błyszczy emblematami „Harman Kar-
don”, ale i popisuje się odważnie swoimi 

możliwościami oraz jakością. Przejdę od 
razu do tego, co najważniejsze – funkcji 
i parametrów audiowizualnych nowego 
Forestera. Centrum sterowania znajduje się 
klasycznie w środku konsoli i zajmuje miej-
sce wielkości 2DIN. Prawie w całości jest to 
ekran dotykowy charakteryzujący się wy-
soką rozdzielczością oraz niezłą czułością. 
Obcując z nim, przez pierwsze kilka minut 
odnosi się wrażenie pracy z nowoczesnym 

smartphonem. W przypadku urządzenia 
zamontowanego w samochodzie jest to 
o tyle ważne, że  podczas jazdy koncentro-
wać należy się na drodze i dobrze jest, gdy 
urządzenie poprawnie odczytuje nasze po-
lecenia wydawane dotykiem. Nie przerywa 
to naszego skupienia, co gwarantuje utrzy-
manie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 

Po lewej stronie znajduje się po-
krętło, które odpowiada za włączenie 

Sprzęt zainstalowany w Foresterze nie tylko błyszczy 
emblematami harman/kardon, ale i popisuje się odważnie

swoimi możliwościami oraz jakością.
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systemu oraz sterowanie głośnością. 
Sterowanie możliwe jest również poprzez 
przekaźniki zamontowane na kierownicy, 
a obsługiwane kciukiem. Za ergonomię 
tego rozwiązania nowy Forester dostaje 
piątkę z plusem. Poza regulacją głośności 
istnieje również możliwość sterowania 
kilkoma pozostałymi głównymi funk-
cjami zestawu, jak np. zmianą stacji 
radiowej lub przełączanie utworów ze 
źródeł zewnętrznych. Ale o tym później. 
Najważniejszą jednak cechą omawianego 
systemu jest to, że producent nie poszedł 
na łatwiznę i nie wyprodukował, ot tak 
po prostu, elektronicznego „grajka” 
z modnymi aktualnie gadżetami. 

Układ zainstalowany seryjnie 
w nowym Foresterze jest układem typu 
SoC (System on Chip). Co to oznacza? 
Właśnie tyle, że jest to największa zaleta 
tego sprzętu, zasługująca na określenie 
jej mianem rewolucyjnej. Jest to w pełni 
wartościowy system operacyjny, którym 
steruje oprogramowanie. To znaczy, 
że sprzęt ten nie będzie się starzał wraz 
z upływem czasu. Producent ma moż-
liwość systematycznego uaktualniania 
wersji oprogramowania, wprowadzając 
nowe funkcje do naszego urządzenia. 
W dzisiejszych czasach nowinki technicz-
ne pojawiają się bardzo szybko. Olbrzy-
mim komfortem jest posiadanie możli-
wości unowocześniania sprzętu audio.

Określeniem najbardziej pasują-
cym do systemu Harman Kardon jest 
„Multimedialny Komputer Pokładowy”. 
Ilość funkcji oraz możliwości, jakimi 
dysponuje, nie pozwala określać go jedynie 
odtwarzaczem. Jedną z pierwszych funkcji, 
jaką poznałem, to możliwość nawiąza-
nia synchronizacji przez Bluetooth ze 
smartphonem. Po wejściu do samochodu 
smartphone, który miałem w kieszeni 
marynarki, został momentalnie wykryty 
i zostałem zapytany, czy chcę go zareje-
strować w systemie Forestera. Po chwili na 
ekranie sterującym komputera pokładowe-
go miałem sklonowaną książkę adresową 
telefonu oraz zapamiętaną listę utwo-
rów, które wgrałem sobie wcześniej na 
telefon. Od tej chwili mogłem zapomnieć 
o słuchawce. Właściwie potrzebowałem 
jej tylko na początku w celu wyrażenia 
zgody na synchronizację Bluetooth. 

Komputer pokładowy bezpośred-
nio z ekranu daje dostęp do kontaktów, 
które można wybierać w taki sam sposób, 
jak na smartphonie – poprzez sterowanie 
dotykiem. Rozmowa prowadzona jest 
oczywiście przez zestaw głośnomówiący. 
Jakość rozmów jest naprawdę bardzo dobra. 
Osoby siedzące na tylnej kanapie nie muszą 
się wychylać i krzyczeć, aby rozmówca po 
drugiej stronie rozumiał i słyszał to, co 
mówią. Jednym słowem mikrofon, a raczej 
jego czułość, jest rewelacyjna. Jeżeli chodzi 
o rozmowy przychodzące, system informuje 
nas, kto próbuje się do nas dodzwonić. 
W momencie odebrania rozmowy zostają 
wyciszone wszystkie pozostałe źródła 
dźwięku na czas jej trwania. Sama syn-
chronizacja ze smartphonem, która może 
odbywać się zarówno przez Bluetooth, 

jak i kabel USB, pozwala też na odtwarza-
nie utworów muzycznych, jak i filmów 
zapisanych w pamięci smartphona. 

To, że jakość dźwięku jest rewelacyj-
na, to oczywiste, ale zaskakuje bardzo 
dobra jakość odtwarzania plików wideo. 
Bardzo dobry kontrast, jasność oraz 
kolorystyka wyświetlanego obrazu 
powoduje, że nawet w słoneczny dzień 
można komfortowo oglądać materiał 
wideo. Ustawienia obrazu można zmieniać 
wedle własnych preferencji. Można ustawić 
tryby dzień – noc, gdzie przy wieczor-
nej przejażdżce obraz zmniejsza swoje 
nasycenie, nie drażniąc i nie męcząc oczu. 

Zaskakujące jest to, jak wiele udało się 
inżynierom wprowadzić do tego syste-
mu. Pełna elastyczność ustawień dająca 
użytkownikowi możliwość zastosowania 

własnych preferencji niczym uszycie na 
miarę garnituru. Ustawienia odtwarza-
nia dźwięku również zaskakują swoimi 
możliwościami. Pełnowartościowy 
korektor graficzny z predefiniowany-
mi ustawieniami, przeznaczonymi dla 
różnych rodzajów muzyki, oraz możli-
wość wprowadzenia własnych ustawień. 
Trójdrożny system głośników odczytuje 
szybko i precyzyjnie nasze polecenia 
i kieruje wprost do naszych uszu dźwięk 
o żądanej przez nas dynamice. 

Zarówno muzyka klasyczna – tutaj za 
wzorzec posłużyło mi limitowane wydanie 
firmy DUX „Czterech pór roku”  Vivaldiego. 
Już po kilku minutach pojawił się efekt 
gęsiej skórki. Po raz pierwszy poczu-
łem „to coś” w samochodzie. Zarówno 
subtelne soprany, jak i dynamiczne 

zwroty zachwycały dokładnością i precyzją 
oddawanego pola dźwięku. Separacja 
częstotliwości, płynność oraz aksamit-
ność tej, jakże uwrażliwiającej, nuty 
utwierdziła mnie tylko w przekonaniu, 
że producent skorzystał z najwyższej 
jakości rozwiązań, począwszy od projektu, 
a skończywszy na gotowym produkcie. 

Jako że często w samochodzie po-
dróżują ze mną dwa sąsiadujące z moim 
pokolenia (młodsze i starsze), postano-
wiłem sprawdzić, jak system radzi sobie 
z muzyką nowoczesną. Okazuje się, 
że uniwersalność układu to kolejna jego 
mocna strona. Harman Kardon nie zmę-
czył się nawet na moment, choć poddałem 
go wielu ciężkim próbom. Zarówno ostre 
rockowe brzmienie, jak i rytmiczne 
utwory z gatunku pop nie były w żadnym 

stopniu dla niego problemem. Tyle jeśli 
chodzi o samo generowanie dźwięku. 

Analogicznie wygląda to z materiałem 
wideo. Tutaj nawet nowoczesne aparaty 
fotograficzne pozwalają odtwarzać filmy, 
które dopiero co nakręciliśmy. Nie każ-
dy aparat ma Bluetooth, ale większość 
ma możliwość połączenia przez USB. 
Harman Kardon, jak przystało na rasowy 
sprzęt, chwali się możliwością odtwarzania 
wielu formatów wideo. Bez zająknięcia od-
twarza filmy z rozszerzeniami AVI, MP4 
oraz WMV. Tak jak pisałem – pełna ela-
styczność i kompatybilność. Poza urządze-
niami zewnętrznymi, smartphonami z sys-
temem Android, Windows Mobile oraz 
iPhone, materiał do odtwarzania można 
dostarczyć na wszelakiego rodzaju pamię-
ciach przenośnych typu pendrive oraz pły-
tach CD i DVD. Jeżeli chodzi o urządzenia 
zewnętrzne, wystarczy, że będą posia-
dały aktualnie obowiązujące standardy 
łączności, czyli popularny Bluetooth lub 
kabel USB. Producent pomyślał napraw-
dę o wszystkim i o wszystkich. Smacz-
ku całości dodaje fakt, że umożliwiono 
wprowadzanie nowych funkcji poprzez 
aktualizację oprogramowania urządzenia.

Na koniec dodam, że system zawiera 
w pełni funkcjonalną nawigację wy-
posażoną w mapy Europy. Same mapy 
są zapisane na karcie SD, co również 
umożliwia łatwą aktualizację nawigacji 
w przyszłości. Wystarczy wyjąć kartę SD 
z aktualnymi mapami, wgrać na nią nową 
wersję i zainstalować kartę z powrotem. 
Nawigacja korzysta z nowoczesnych 
i dobrze skalibrowanych czujników GPS, 
które w ciągu kilku sekund łapią synchro-
nizację z satelitami i, zanim wyznaczy-
my miejsce docelowe, już są gotowe do 
nawigowania. Samą nawigację miałem 
możliwość sprawdzić w działaniu jedynie 
w Polsce, jednak jestem przekonany, 
że za granicami naszego kraju będzie 
co najmniej tak samo dobrze, jak na 
naszych drogach. System prowadzi dobrze, 
bez niespodzianek poprawnie wyznając 
kurs 100% tak, jak tego oczekiwałem.

 Nowy Forester zaskakuje bardzo 
dobrym systemem multimedialnym. 
Subaru po raz kolejny podniosło poprzecz-
kę bardzo wysoko – tym razem w zupełnie 
innej dziedzinie niż do tej pory.

SPRzĘt
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systemu oraz sterowanie głośnością. 
Sterowanie możliwe jest również poprzez 
przekaźniki zamontowane na kierownicy, 
a obsługiwane kciukiem. Za ergonomię 
tego rozwiązania nowy Forester dostaje 
piątkę z plusem. Poza regulacją głośności 
istnieje również możliwość sterowania 
kilkoma pozostałymi głównymi funk-
cjami zestawu, jak np. zmianą stacji 
radiowej lub przełączanie utworów ze 
źródeł zewnętrznych. Ale o tym później. 
Najważniejszą jednak cechą omawianego 
systemu jest to, że producent nie poszedł 
na łatwiznę i nie wyprodukował, ot tak 
po prostu, elektronicznego „grajka” 
z modnymi aktualnie gadżetami. 

Układ zainstalowany seryjnie 
w nowym Foresterze jest układem typu 
SoC (System on Chip). Co to oznacza? 
Właśnie tyle, że jest to największa zaleta 
tego sprzętu, zasługująca na określenie 
jej mianem rewolucyjnej. Jest to w pełni 
wartościowy system operacyjny, którym 
steruje oprogramowanie. To znaczy, 
że sprzęt ten nie będzie się starzał wraz 
z upływem czasu. Producent ma moż-
liwość systematycznego uaktualniania 
wersji oprogramowania, wprowadzając 
nowe funkcje do naszego urządzenia. 
W dzisiejszych czasach nowinki technicz-
ne pojawiają się bardzo szybko. Olbrzy-
mim komfortem jest posiadanie możli-
wości unowocześniania sprzętu audio.

Określeniem najbardziej pasują-
cym do systemu Harman Kardon jest 
„Multimedialny Komputer Pokładowy”. 
Ilość funkcji oraz możliwości, jakimi 
dysponuje, nie pozwala określać go jedynie 
odtwarzaczem. Jedną z pierwszych funkcji, 
jaką poznałem, to możliwość nawiąza-
nia synchronizacji przez Bluetooth ze 
smartphonem. Po wejściu do samochodu 
smartphone, który miałem w kieszeni 
marynarki, został momentalnie wykryty 
i zostałem zapytany, czy chcę go zareje-
strować w systemie Forestera. Po chwili na 
ekranie sterującym komputera pokładowe-
go miałem sklonowaną książkę adresową 
telefonu oraz zapamiętaną listę utwo-
rów, które wgrałem sobie wcześniej na 
telefon. Od tej chwili mogłem zapomnieć 
o słuchawce. Właściwie potrzebowałem 
jej tylko na początku w celu wyrażenia 
zgody na synchronizację Bluetooth. 

Komputer pokładowy bezpośred-
nio z ekranu daje dostęp do kontaktów, 
które można wybierać w taki sam sposób, 
jak na smartphonie – poprzez sterowanie 
dotykiem. Rozmowa prowadzona jest 
oczywiście przez zestaw głośnomówiący. 
Jakość rozmów jest naprawdę bardzo dobra. 
Osoby siedzące na tylnej kanapie nie muszą 
się wychylać i krzyczeć, aby rozmówca po 
drugiej stronie rozumiał i słyszał to, co 
mówią. Jednym słowem mikrofon, a raczej 
jego czułość, jest rewelacyjna. Jeżeli chodzi 
o rozmowy przychodzące, system informuje 
nas, kto próbuje się do nas dodzwonić. 
W momencie odebrania rozmowy zostają 
wyciszone wszystkie pozostałe źródła 
dźwięku na czas jej trwania. Sama syn-
chronizacja ze smartphonem, która może 
odbywać się zarówno przez Bluetooth, 

jak i kabel USB, pozwala też na odtwarza-
nie utworów muzycznych, jak i filmów 
zapisanych w pamięci smartphona. 

To, że jakość dźwięku jest rewelacyj-
na, to oczywiste, ale zaskakuje bardzo 
dobra jakość odtwarzania plików wideo. 
Bardzo dobry kontrast, jasność oraz 
kolorystyka wyświetlanego obrazu 
powoduje, że nawet w słoneczny dzień 
można komfortowo oglądać materiał 
wideo. Ustawienia obrazu można zmieniać 
wedle własnych preferencji. Można ustawić 
tryby dzień – noc, gdzie przy wieczor-
nej przejażdżce obraz zmniejsza swoje 
nasycenie, nie drażniąc i nie męcząc oczu. 

Zaskakujące jest to, jak wiele udało się 
inżynierom wprowadzić do tego syste-
mu. Pełna elastyczność ustawień dająca 
użytkownikowi możliwość zastosowania 

własnych preferencji niczym uszycie na 
miarę garnituru. Ustawienia odtwarza-
nia dźwięku również zaskakują swoimi 
możliwościami. Pełnowartościowy 
korektor graficzny z predefiniowany-
mi ustawieniami, przeznaczonymi dla 
różnych rodzajów muzyki, oraz możli-
wość wprowadzenia własnych ustawień. 
Trójdrożny system głośników odczytuje 
szybko i precyzyjnie nasze polecenia 
i kieruje wprost do naszych uszu dźwięk 
o żądanej przez nas dynamice. 

Zarówno muzyka klasyczna – tutaj za 
wzorzec posłużyło mi limitowane wydanie 
firmy DUX „Czterech pór roku”  Vivaldiego. 
Już po kilku minutach pojawił się efekt 
gęsiej skórki. Po raz pierwszy poczu-
łem „to coś” w samochodzie. Zarówno 
subtelne soprany, jak i dynamiczne 

zwroty zachwycały dokładnością i precyzją 
oddawanego pola dźwięku. Separacja 
częstotliwości, płynność oraz aksamit-
ność tej, jakże uwrażliwiającej, nuty 
utwierdziła mnie tylko w przekonaniu, 
że producent skorzystał z najwyższej 
jakości rozwiązań, począwszy od projektu, 
a skończywszy na gotowym produkcie. 

Jako że często w samochodzie po-
dróżują ze mną dwa sąsiadujące z moim 
pokolenia (młodsze i starsze), postano-
wiłem sprawdzić, jak system radzi sobie 
z muzyką nowoczesną. Okazuje się, 
że uniwersalność układu to kolejna jego 
mocna strona. Harman Kardon nie zmę-
czył się nawet na moment, choć poddałem 
go wielu ciężkim próbom. Zarówno ostre 
rockowe brzmienie, jak i rytmiczne 
utwory z gatunku pop nie były w żadnym 

stopniu dla niego problemem. Tyle jeśli 
chodzi o samo generowanie dźwięku. 

Analogicznie wygląda to z materiałem 
wideo. Tutaj nawet nowoczesne aparaty 
fotograficzne pozwalają odtwarzać filmy, 
które dopiero co nakręciliśmy. Nie każ-
dy aparat ma Bluetooth, ale większość 
ma możliwość połączenia przez USB. 
Harman Kardon, jak przystało na rasowy 
sprzęt, chwali się możliwością odtwarzania 
wielu formatów wideo. Bez zająknięcia od-
twarza filmy z rozszerzeniami AVI, MP4 
oraz WMV. Tak jak pisałem – pełna ela-
styczność i kompatybilność. Poza urządze-
niami zewnętrznymi, smartphonami z sys-
temem Android, Windows Mobile oraz 
iPhone, materiał do odtwarzania można 
dostarczyć na wszelakiego rodzaju pamię-
ciach przenośnych typu pendrive oraz pły-
tach CD i DVD. Jeżeli chodzi o urządzenia 
zewnętrzne, wystarczy, że będą posia-
dały aktualnie obowiązujące standardy 
łączności, czyli popularny Bluetooth lub 
kabel USB. Producent pomyślał napraw-
dę o wszystkim i o wszystkich. Smacz-
ku całości dodaje fakt, że umożliwiono 
wprowadzanie nowych funkcji poprzez 
aktualizację oprogramowania urządzenia.

Na koniec dodam, że system zawiera 
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tecHnIka tekst: JERZY DYSZY

punktowe. Może być też skośne lub 
„przesunięte” itp. Duże znaczenie ma 
to, z czym się zderzamy – poczynając od 
płaskiej ściany betonowej po „miękki” 
samochód, podobny do naszego. 

No i wreszcie kwestia prędkości. 
Przy kilkunastu km/h prawdopodobnie 
poradzimy sobie bez specjalnej ochrony, 
chociaż nie zawsze (co łatwo sprawdzić 
doświadczalnie, uderzając z prędkością 
pieszego o płaską ścianę, nie chroniąc 

się rękami). Energia zderzenia rośnie 
w tzw. kwadracie prędkości (dwa razy 
większa prędkość = cztery razy większa 
energia), a więc właściwie każdy wy-
padek drogowy przy dużej prędkości 
grozi poważnymi konsekwencjami. 
Naukowcy dowodzą, że uderzenie samo-
chodem w nieodkształcalną przeszkodę 
z rzeczywistą prędkością ponad 60 km/h 
z pewnością spowoduje obrażenia, a być 
może śmierć, a przy 100 km/h w takich 

warunkach szanse na przeżycie są zerowe. 
Dlaczego więc w wielu przypadkach nie jest 
aż tak źle? Jednym z ważnych czynników, 
które pozwalają nam ujść z życiem podczas 
typowego wypadku, jest to, że prawie nigdy 
nie uderzamy w przeszkodę z tą prędkością, 
z którą jechaliśmy tuż przed wypadkiem. 
Zwykle, jeżeli „akcja” zaczęła się nawet przy 
ponad 100 km/h, to do twardego zatrzyma-
nia dochodzi już wtedy, gdy auto porusza 
się (wobec przeszkody) o wiele wolniej.

Prawie każdy zmotoryzowany (i nie 
tylko on) słyszał o ważnej roli, 
jaką pełni nadwozie samochodu 

w ochronie pasażerów podczas ewentu-
alnego zderzenia. Teoria jest dość prosta: 
kabina auta powinna być maksymalnie 
sztywna i odporna na uderzenie z każdego 
kierunku. Natomiast wszystkie elementy 
poza kabiną powinny podczas uderzenia 
odkształcać się w sposób kontrolowany 
i progresywny zmniejszając maksymalne 

opóźnienia działające na ową sztywną 
kabinę i każdego, kto się w niej znajduje. 

Dorzućmy kwestię tego, co dzieje się 
wewnątrz kabiny. Mówiąc bardzo ogólnie, 
człowiek powinien być mimo działających 
przeciążeń utrzymany w bezpiecznym 
i chronionym położeniu w jej wnętrzu, 
a żadne elementy odkształcającego się 
samochodu nie mogą wejść w gwałtowny 
kontakt z jego ciałem. To są zasadniczo 
wszystkie warunki, które musi spełnić 

pojazd, byśmy wyszli z wypadku bez 
szwanku. Całość tych zagadnień nazywa 
się  bezpieczeństwem biernym  samochodu.

Okazuje się jednak, że praktycz-
na realizacja powyższych założeń jest 
niezwykle trudna, a wynika to przede 
wszystkim z różnorodności możli-
wych zderzeń. Uderzenie może przyjść 
z przodu, z tyłu, z boku, a nawet z góry 
(przy dachowaniu). Może być roz-
łożone na większej powierzchni lub 

Crash-tekst,
czyli opowieści o zderzeniach /cz. 1/
Wydawałoby się, że wielkie doświadczenie konstruktorów i naukowe metody projektowania 
pozwalają opracować auto od razu „tak, żeby było dobre”. Praktyka pokazuje jednak, 
że ciągle nie można zaniedbać fizycznego badania efektów pracy inżynierów, co przynosi widowiskowe 
efekty szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa biernego samochodów.
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nasze ciało ma wynikającą z tego faktu 
energię kinetyczną. Natomiast gdy się 
zatrzymamy, np. na skutek wypadku, ener-
gia kinetyczna naszego ciała spadnie do 
zera. Wszystko więc zależy od tego, w jaki 
sposób ta energia zostanie rozproszona 
i jakie, choćby chwilowe, przeciążenie 
będzie do tego potrzebne. Gdyby chodziło 
o zwykłe hamowanie, które trwa kilka 
długich sekund, wystarczyłoby zaprzeć się 
nogami, a żadnych przykrych efektów by 
nie było. Jeżeli jednak następuje zderze-
nie, rozproszenie energii musi nastąpić 

szybko i to właśnie może doprowadzić 
do uszkodzeń ciała. Należy przy tym 
zdawać sobie sprawę, że w praktyce to nie 
elementy samochodu uderzają w pasa-
żera lub kierowcę (z wyjątkiem szczegól-
nych przypadków, gdy coś przedostaje 
się do wnętrza kabiny), ale odwrotnie, 
to osoba poruszająca się z początkową 
prędkością uderza we wnętrze samocho-
du, który zatrzymał się na przeszkodzie 
znacznie szybciej. Wszelkie urządzenia 
z katalogu bezpieczeństwa biernego mają 
więc za zadanie spowodować, aby:

–  kabina samochodu zatrzymała się 
w swym ruchu płynnie i jak naj-
później (to daje czas na wytracenie 
energii na dłuższej drodze);

–  pasażer był wyhamowywany i rów-
nie płynnie wytracał swoją prędkość 
(a właściwie energię kinetyczną) 
na drodze, jaką może bezpiecznie 
pokonać wewnątrz kabiny;

–  jeżeli dojdzie do zderzenia jadącej 
osoby z elementami kabiny, aby nie 
były to ostre i twarde części, mogące 
spowodować bezpośredni uraz.

 Firmy samochodowe, szczególnie 
w ostatnim trzydziestoleciu, po-
święcają tej kwestii wiele nakładów. 
Dlatego współczesny samochód jest 
statystycznie niepomiernie bardziej 
bezpieczny od swego pozornie bardzo 
podobnego kuzyna sprzed kilkudziesię-
ciu lat. A jednym z istotnych sposobów, 
by skonstruować jak najbezpieczniejszy 
samochód jest przeprowadzanie licznych 
i dobrze udokumentowanych prób 
zderzeniowych, których nigdy nie wyprą 
nawet najlepsze metody obliczeniowe. 

Co się dzieje w czasie wypadku?
By skonstruować bezpieczny samo-

chód, trzeba przede wszystkim wiedzieć, 
jaka jest podczas wypadku sekwencja 
zdarzeń w jego wnętrzu. Przeanalizujmy 
przebieg typowego i najczęściej spo-
tykanego wypadku. Jest to zderzenie 
czołowe, czyli takie, wobec którego 
samochód jest najlepiej przygotowany.

Zacznijmy jednak od podstawowej 
fizyki. Gdy jedziemy samochodem, 
czyli poruszamy się z jakąś prędkością 
wobec drogi i otaczających przedmiotów, 

tecHnIka

Wniosek z powyższych rozważań jest 
następujący: zbudowanie absolutnie bez-
piecznego samochodu jest niemożliwe. 
 Najlepszym sposobem na uniknięcie 
skutków wypadku jest niedopuszczenie 
do niego i to jest właśnie ważny element 
filozofii budowy samochodów Subaru. 
Chodzi tu o wszelkie aspekty tzw. bezpie-
czeństwa czynnego, czyli takiej budowy 
i konfiguracji samochodu, aby jego 
prowadzenie było w miarę łatwe, bezstre-
sowe i przewidywalne. Oczywiście, każ-
dy producent do tego dąży, ale Subaru 
ma wyjątkowe atuty: układy napędowe 
z silnikami w układzie bokser (a więc lek-
kimi i o nisko położonym środku masy) 
oraz stały napęd wszystkich kół Symme-
trical AWD. Do tego jeszcze dochodzi 
kilka systemów „pobocznych”, które mają 
na celu jak największe podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa aktywnego. 
Dzięki tym rozwiązaniom technicz-
nym samochody Subaru prowadzą się 
pewnie i przewidywalnie, a ponadto nie 
są w swym prowadzeniu bardzo podatne 
na złe warunki drogowe, nieprzyjazną 
pogodę i inne podobne czynniki. 

Współczesne auta Subaru wyposa-
żone są też w pełen pakiet najnowszych 
rozwiązań kontroli toru jazdy (VDC) 
powiązanych z funkcjami AWD, dopra-
cowane systemy hamulcowe i zawie-
szenia, a także proste – wydawałoby 
się – rzeczy jak szczegółowo przemy-
ślana widoczność z miejsca kierowcy 
(co wcale nie jest oczywiste w wielu 
współczesnych designerskich pojaz-
dach). W rezultacie można powiedzieć, 
że jazda Subaru jest nie tylko przyjem-
niejsza niż autami wielu innych marek, 
ale też statystycznie bezpieczniejsza.

Niestety, jak to bywa ze statystyką, 
w każdym pojedynczym przypadku 
wszystko może się zdarzyć, a gdy jednak 
dochodzi do zderzenia, bardzo dużą rolę 
gra ślepy los. Tutaj właśnie dochodzimy do 
podstawowego tematu naszych rozważań, 
czyli do bezpieczeństwa biernego samo-
chodu. Chodzi o takie skonstruowanie 
auta, by w jak największej liczbie sytuacji 
„wypadkowych”, kierowca i pasażerowie 
mieli duże szanse na uniknięcie obrażeń. 

Reklama Subaru of America z hasłem: „Nie bez powodu nasze manekiny testowe żyją dłużej niż większość innych”.

Podczas mocnego zderzenia czołowego w Subaru zespół napędowy bezkolizyjnie wsuwa się pod kabinę.
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auta są ważne przy uderzeniach z tyłu, 
gdzie kręgosłupy pasażerów chronić 
muszą przede wszystkim fotele. 

Skonstruowanie odpowiednich 
ochronnych układów bez dokonywa-
nia rzeczywistych (badawczych) prób 
zderzeniowych samochodów skazane 
byłoby na porażkę. Dlatego w ostatnich 
dziesięcioleciach wykształcił się swego 
rodzaju przemysł badawczy zajmują-
cy się oceną bezpieczeństwa – głównie 
biernego – samochodów. Co ciekawe, 
branża ta działa już oficjalnie dwutorowo. 

Wydawałoby się, że głównym jej zada-
niem powinno być opracowywanie zasad 
konstruowania bezpiecznych samochodów 
oraz formułowanie przepisów, jakie muszą 
spełniać dopuszczane do ruchu samo-
chody. Kolejnym krokiem powinno być 
konsultowanie przepisów z ośrodkami 
ustawodawczymi, wreszcie sprawdza-
nie realizacji tych przepisów. Tej dzia-
łalności powinny towarzyszyć testy 
wewnętrzne producentów aut. 

W praktyce zasady konstruowania 
samochodów pozostawiono prawie w ca-
łości poszczególnym ich producentom. 
Koncerny i marki samochodowe pracują 
nad tym na swój własny użytek i tylko 
część z nich uczyniła z ogólnie rozumiane-
go bezpieczeństwa swój flagowy produkt, 

którym chce i może chwalić się publicznie. 
Jedną z takich marek jest właśnie Subaru. 

Ośrodki ustawodawcze, narodowe czy 
regionalne (jak np. Unii Europejskiej) zaj-
mują się przede wszystkim tworzeniem re-
gulacji prawnych dotyczących bezpieczeń-
stwa pojazdów wprowadzanych na rynek. 
Producenci i sprzedawcy muszą udowod-
nić, że każdy kolejny samochód spełnia 
te wymagania, zwane zbiorem przepisów 
homologacyjnych. Problem polega jednak 
na tym, że rzeczywistość techniczna 
posuwa się naprzód szybciej, niż może za 
nią nadążyć biurokratyczna maszyna usta-
wodawcza. Ponadto uchwalaniu przepisów 
towarzyszy nieustający konflikt, wynikają-
cy z nacisków poszczególnych grup intere-
sów. To jest akurat zrozumiałe: producent 
„A”, dysponujący nową technologią, będzie 
naciskał na uchwalenie nowych przepisów, 
jeżeli wie, że producenci „B”, „C” i „D” 
jeszcze tą technologią nie dysponują, 
a z kolei ci zapóźnieni będą się bronić przed 
nowościami. Dlatego według powszechnej 
opinii niektóre przepisy „dopuszczeniowe” 
pojazdów dotyczące bezpieczeństwa 
(i zresztą nie tylko one) nie są sformu-
łowane prawidłowo i nowocześnie.  

Tutaj właśnie znalazł swoje miejsce 
najbardziej znany i rozpropagowany 
kanał badań bezpieczeństwa (głównie 

zderzeniowego) nowo produkowanych 
samochodów. Jest to nurt komercyj-
ny, który na każdym kroku podkreśla 
swą absolutną, choć częściowo udawa-
ną niezależność od producentów aut. 
Ocena bezpieczeństwa nowych samocho-
dów, a przede wszystkim upublicznianie 
jej wyników, stało się istotnym orężem 
w walce o pozycję rynkową poszczegól-
nych producentów aut. Jednak nie można 
tym działaniom odmówić także sporego 
udziału w rzeczywistym podnoszeniu 
bezpieczeństwa, choćby poprzez popula-
ryzację tego tematu, a także eliminowanie 
z rynku najgorszych podproduktów.

O historii badań bezpieczeństwa 
samochodów, w tym badań zderze-
niowych, a także o współczesnym 
kształcie tych badań i obecnym sta-
nie prawnym w tej branży napiszemy 
w kolejnym numerze „Plejad”.   

A w praktyce? Zakładamy, że pasażer 
lub kierowca ma prawidłowo zapięte pasy 
bezpieczeństwa, które są wyposażone we 
wstępne napinacze, np. pirotechniczne. 
Natychmiast po uderzeniu samochodu 
w przeszkodę odpowiednie czujniki + ste-
rownik oceniają energię uderzenia i napi-
nają pasy tak, aby siedząca w fotelu osoba 
utrzymała swoją pozycję, oraz aby pasy 
opóźniały jej ruch względem fotela i kabi-
ny od samego początku, a więc na najwięk-
szej drodze (każdy centymetr się liczy).

Następnie samochód „zagłębia się” 
w przeszkodę, odkształcając swoją 
tzw. przestrzeń zgniotu (poza kabiną), 
a pasażer podąża do przodu, przyhamo-
wywany siłą rozciągających się pasów 
bezpieczeństwa. Nie każdy wie, że ten tak 
mocno wyglądający pas jest rozciągliwy 
i w czasie wypadku „pracuje”, rozpraszając 
energię ciągle poruszającego się pasażera. 

Kilka milisekund później i kilkanaście 
centymetrów dalej od fotela siły pomię-
dzy pasami a korpusem pasażera stają 
się zbyt duże, czyli takie, które mogłyby 
doprowadzić do bezpośrednich obrażeń. 
W tym momencie zaczyna działać kolejne 
urządzenie, tzw. ogranicznik siły pasów 
bezpieczeństwa. Pasażer nadal oddala 
się od fotela w kierunku przodu samo-
chodu (cały samochód być może w tym 

momencie już prawie się zatrzymał), 
a maksymalna siła działająca na jego 
korpus zależy teraz od kalibracji ogranicz-
nika. Dlatego właśnie pasy wraz z ogra-
nicznikiem są wyposażeniem jednora-
zowym i nie można ich wykorzystywać 
powtórnie, nawet jeżeli ładnie wyglądają. 

Jeżeli uderzenie było bardzo mocne, 
pasażer ciągle jest wyhamowywany, ale 
porusza się jeszcze do przodu. Czy musi 
uderzyć w szybę, tablicę przyrządów 
czy kierownicę? Nie, w nowoczesnym 
samochodzie są przed nim poduszki 
powietrzne. Ich aktywacja następuje 
w takim momencie, że są one maksymal-
nie wypełnione gazem tuż przed tym, 
gdy uderza w nie pasażer. To bardzo ważne 
– człowiek ma uderzyć w napełnioną 
poduszkę, a nie poduszka w człowieka, 
gdyż prędkość otwierania się podusz-
ki jest bardzo duża (rzędu 300 km/h) 
i mogłoby to doprowadzić do obrażeń. 

Siły uderzenia pasażera rozkła-
dają się na duże i względnie miękkie 
powierzchnie poduszek, które uła-
mek sekundy później opróżniają się 
i opadają luźno. Pasażer auta może 
się wtedy w miarę swobodnie wy-
piąć z pasa, otworzyć drzwi (jedną 
z ważnych funkcji usztywnień kabiny 
jest umożliwienie otwarcia drzwi po 

wypadku) i wyjść. Teoria mówi nawet, 
że jeżeli uderzenie nastąpiło w czasie 
jazdy i uszkodzony samochód dalej się 
porusza, kierowca powinien mieć jeszcze 
możliwość manewrowania, o ile układ 
kierowniczy auta na to pozwala.

W opisany wyżej sposób ochroni-
liśmy dość skutecznie korpus i głowę 
pasażera lub kierowcy, pozostają jeszcze 
nogi – kolana i stawy biodrowe, głów-
nie kierowcy. Kończyny jadącej osoby też 
mają swoją masę, a w opisanym wyżej 
ruchu trafiają na sztywne pedały i być 
może elementy kolumny kierowniczej. 
Dlatego wiele samochodów wyposażo-
nych jest dziś w dodatkowe dolne podusz-
ki chroniące kolana jadących z przodu 
osób, a zespół pedałów ma funkcję 
ułamywania się przy określonym nacisku, 
tak aby nie doszło do złamań kości, szcze-
gólnie w okolicach stawów biodrowych. 

Bez badań się nie obejdzie 
Opisane wyżej zdarzenie jest tylko 

jednym z tych, które mogą nastąpić 
w samochodzie. Pozostałe przypadki 
dotyczą różnych zderzeń z pozostałych 
kierunków. Najbardziej kłopotliwe są 
uderzenia boczne, ze względu na nie-
wielką długość (głębokość) stref zgniotu 
lub wręcz ich brak. Z kolei inne elementy 
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auta są ważne przy uderzeniach z tyłu, 
gdzie kręgosłupy pasażerów chronić 
muszą przede wszystkim fotele. 

Skonstruowanie odpowiednich 
ochronnych układów bez dokonywa-
nia rzeczywistych (badawczych) prób 
zderzeniowych samochodów skazane 
byłoby na porażkę. Dlatego w ostatnich 
dziesięcioleciach wykształcił się swego 
rodzaju przemysł badawczy zajmują-
cy się oceną bezpieczeństwa – głównie 
biernego – samochodów. Co ciekawe, 
branża ta działa już oficjalnie dwutorowo. 

Wydawałoby się, że głównym jej zada-
niem powinno być opracowywanie zasad 
konstruowania bezpiecznych samochodów 
oraz formułowanie przepisów, jakie muszą 
spełniać dopuszczane do ruchu samo-
chody. Kolejnym krokiem powinno być 
konsultowanie przepisów z ośrodkami 
ustawodawczymi, wreszcie sprawdza-
nie realizacji tych przepisów. Tej dzia-
łalności powinny towarzyszyć testy 
wewnętrzne producentów aut. 

W praktyce zasady konstruowania 
samochodów pozostawiono prawie w ca-
łości poszczególnym ich producentom. 
Koncerny i marki samochodowe pracują 
nad tym na swój własny użytek i tylko 
część z nich uczyniła z ogólnie rozumiane-
go bezpieczeństwa swój flagowy produkt, 

którym chce i może chwalić się publicznie. 
Jedną z takich marek jest właśnie Subaru. 

Ośrodki ustawodawcze, narodowe czy 
regionalne (jak np. Unii Europejskiej) zaj-
mują się przede wszystkim tworzeniem re-
gulacji prawnych dotyczących bezpieczeń-
stwa pojazdów wprowadzanych na rynek. 
Producenci i sprzedawcy muszą udowod-
nić, że każdy kolejny samochód spełnia 
te wymagania, zwane zbiorem przepisów 
homologacyjnych. Problem polega jednak 
na tym, że rzeczywistość techniczna 
posuwa się naprzód szybciej, niż może za 
nią nadążyć biurokratyczna maszyna usta-
wodawcza. Ponadto uchwalaniu przepisów 
towarzyszy nieustający konflikt, wynikają-
cy z nacisków poszczególnych grup intere-
sów. To jest akurat zrozumiałe: producent 
„A”, dysponujący nową technologią, będzie 
naciskał na uchwalenie nowych przepisów, 
jeżeli wie, że producenci „B”, „C” i „D” 
jeszcze tą technologią nie dysponują, 
a z kolei ci zapóźnieni będą się bronić przed 
nowościami. Dlatego według powszechnej 
opinii niektóre przepisy „dopuszczeniowe” 
pojazdów dotyczące bezpieczeństwa 
(i zresztą nie tylko one) nie są sformu-
łowane prawidłowo i nowocześnie.  

Tutaj właśnie znalazł swoje miejsce 
najbardziej znany i rozpropagowany 
kanał badań bezpieczeństwa (głównie 

zderzeniowego) nowo produkowanych 
samochodów. Jest to nurt komercyj-
ny, który na każdym kroku podkreśla 
swą absolutną, choć częściowo udawa-
ną niezależność od producentów aut. 
Ocena bezpieczeństwa nowych samocho-
dów, a przede wszystkim upublicznianie 
jej wyników, stało się istotnym orężem 
w walce o pozycję rynkową poszczegól-
nych producentów aut. Jednak nie można 
tym działaniom odmówić także sporego 
udziału w rzeczywistym podnoszeniu 
bezpieczeństwa, choćby poprzez popula-
ryzację tego tematu, a także eliminowanie 
z rynku najgorszych podproduktów.

O historii badań bezpieczeństwa 
samochodów, w tym badań zderze-
niowych, a także o współczesnym 
kształcie tych badań i obecnym sta-
nie prawnym w tej branży napiszemy 
w kolejnym numerze „Plejad”.   

A w praktyce? Zakładamy, że pasażer 
lub kierowca ma prawidłowo zapięte pasy 
bezpieczeństwa, które są wyposażone we 
wstępne napinacze, np. pirotechniczne. 
Natychmiast po uderzeniu samochodu 
w przeszkodę odpowiednie czujniki + ste-
rownik oceniają energię uderzenia i napi-
nają pasy tak, aby siedząca w fotelu osoba 
utrzymała swoją pozycję, oraz aby pasy 
opóźniały jej ruch względem fotela i kabi-
ny od samego początku, a więc na najwięk-
szej drodze (każdy centymetr się liczy).

Następnie samochód „zagłębia się” 
w przeszkodę, odkształcając swoją 
tzw. przestrzeń zgniotu (poza kabiną), 
a pasażer podąża do przodu, przyhamo-
wywany siłą rozciągających się pasów 
bezpieczeństwa. Nie każdy wie, że ten tak 
mocno wyglądający pas jest rozciągliwy 
i w czasie wypadku „pracuje”, rozpraszając 
energię ciągle poruszającego się pasażera. 

Kilka milisekund później i kilkanaście 
centymetrów dalej od fotela siły pomię-
dzy pasami a korpusem pasażera stają 
się zbyt duże, czyli takie, które mogłyby 
doprowadzić do bezpośrednich obrażeń. 
W tym momencie zaczyna działać kolejne 
urządzenie, tzw. ogranicznik siły pasów 
bezpieczeństwa. Pasażer nadal oddala 
się od fotela w kierunku przodu samo-
chodu (cały samochód być może w tym 

momencie już prawie się zatrzymał), 
a maksymalna siła działająca na jego 
korpus zależy teraz od kalibracji ogranicz-
nika. Dlatego właśnie pasy wraz z ogra-
nicznikiem są wyposażeniem jednora-
zowym i nie można ich wykorzystywać 
powtórnie, nawet jeżeli ładnie wyglądają. 

Jeżeli uderzenie było bardzo mocne, 
pasażer ciągle jest wyhamowywany, ale 
porusza się jeszcze do przodu. Czy musi 
uderzyć w szybę, tablicę przyrządów 
czy kierownicę? Nie, w nowoczesnym 
samochodzie są przed nim poduszki 
powietrzne. Ich aktywacja następuje 
w takim momencie, że są one maksymal-
nie wypełnione gazem tuż przed tym, 
gdy uderza w nie pasażer. To bardzo ważne 
– człowiek ma uderzyć w napełnioną 
poduszkę, a nie poduszka w człowieka, 
gdyż prędkość otwierania się podusz-
ki jest bardzo duża (rzędu 300 km/h) 
i mogłoby to doprowadzić do obrażeń. 

Siły uderzenia pasażera rozkła-
dają się na duże i względnie miękkie 
powierzchnie poduszek, które uła-
mek sekundy później opróżniają się 
i opadają luźno. Pasażer auta może 
się wtedy w miarę swobodnie wy-
piąć z pasa, otworzyć drzwi (jedną 
z ważnych funkcji usztywnień kabiny 
jest umożliwienie otwarcia drzwi po 

wypadku) i wyjść. Teoria mówi nawet, 
że jeżeli uderzenie nastąpiło w czasie 
jazdy i uszkodzony samochód dalej się 
porusza, kierowca powinien mieć jeszcze 
możliwość manewrowania, o ile układ 
kierowniczy auta na to pozwala.

W opisany wyżej sposób ochroni-
liśmy dość skutecznie korpus i głowę 
pasażera lub kierowcy, pozostają jeszcze 
nogi – kolana i stawy biodrowe, głów-
nie kierowcy. Kończyny jadącej osoby też 
mają swoją masę, a w opisanym wyżej 
ruchu trafiają na sztywne pedały i być 
może elementy kolumny kierowniczej. 
Dlatego wiele samochodów wyposażo-
nych jest dziś w dodatkowe dolne podusz-
ki chroniące kolana jadących z przodu 
osób, a zespół pedałów ma funkcję 
ułamywania się przy określonym nacisku, 
tak aby nie doszło do złamań kości, szcze-
gólnie w okolicach stawów biodrowych. 

Bez badań się nie obejdzie 
Opisane wyżej zdarzenie jest tylko 

jednym z tych, które mogą nastąpić 
w samochodzie. Pozostałe przypadki 
dotyczą różnych zderzeń z pozostałych 
kierunków. Najbardziej kłopotliwe są 
uderzenia boczne, ze względu na nie-
wielką długość (głębokość) stref zgniotu 
lub wręcz ich brak. Z kolei inne elementy 
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Prospekty samochodowe – to one są 
tym, co Piotr Tomczyk lubi najbar-
dziej. Wszystko zaczęło się w drugiej 

klasie podstawówki, i nieprzerwanie trwa 
do dzisiaj. Posadzony na lekcji za przysło-
wiową karę w pierwszej ławce z koleżanką 
(co za wstyd!) kilkuletni wówczas Piotrek 
wdał się z dziewczynką w rozmowę, 
która okazała się niezwykle znacząca. 
Od słowa do słowa wyszło na jaw, że… ko-
leżanka ma w posiadaniu prospekty samo-
chodowe, którymi Piotr został po chwili 
obdarowany. Teraz mogłoby wydawać się, 
że nic w tym dziwnego, wówczas jednak na 
widok „zdobyczy” chłopiec doznał praw-
dziwego szoku. Trzy prospekty Fiata 125p, 

zwanego również kredensem, to na owe 
czasy było naprawdę coś przez duże „C”. 
Broszury, od których wszystko się zaczęło 
i które okazały się początkiem prawdzi-
wej życiowej pasji, Piotr ma do dzisiaj. 
Podobnie zresztą jak kolejne, tym razem 
Fordy z 1985 r., otrzymane w prezencie 
od składającej wizytę cioci z Kanady, 
i Toyoty z 1987 r., otrzymane od znajome-
go rodziców mieszkającego w Szwecji.

Piotr swoją raczkującą dopiero kolekcję 
od samego początku traktował bardzo 
poważnie. Przed nastaniem ery internetu 
z jej powiększaniem trzeba było radzić so-
bie w inny sposób, a zdobywanie kolejnych 
materiałów stanowiło nie lada wyzwanie 

i dostarczało licznych 
wrażeń. Chłopiec pisał 
listy i wysyłał je w świat 
z pytaniami i prośbami, 
które dobre dusze pomagały 

mu „klecić” w języku angielskim, niemiec-
kim czy francuskim. Owe czasy wciąż 
przywołują u kolekcjonera cudowne wspo-
mnienia. Powroty biegiem ze szkoły, by jak 
najszybciej sprawdzić skrzynkę pocztową. 
Jest, czy nie ma? Odpisał, nie odpisał? 
Te pytania nurtowały chłopca każdego 
dnia, a odpowiedzi na nie dostarczały 
niemalże skrajnych emocji. Jeśli skrzyn-
ka okazywała się pusta, Piotr przeży-
wał swój mały wewnętrzny dramat. 
Wymarzona pełna skrzynka rodziła 
z kolei euforię, a ta nerwowe wyciąganie 
często pogniecionej upragnionej przesyłki 
(ach ci nieuważni listonosze!), szybkie za-
poznanie się z jej treścią i bieg co tchu do 
kumpli na przechwałki. Koledzy również 
z przesyłki korzystali, bo przecież każda 
kolejna stanowiła źródło unikatowych 
znaczków z zagranicy, a te były w modzie. 
Zabawa w listy, jak obecnie nazywa ją ko-

lekcjoner, trwała 
do czasu studiów. 
To wtedy pojawił 
się internet, 
który otworzył 
nowe, nieogra-
niczone wręcz 
możliwości 
i to właśnie 
z jego nastaniem 
zaczęła się praw-
dziwa „jazda”. 
Zdarzało się, 

PaSJe
tekst: Agnieszka Jama
zdjęcia: zbiory Piotra Tomczyka,
archiwum STI, MEDIAGRAFIKA

DRUGa kLaSa PoDStaWÓWkI – to WteDY 
ZRODZIŁA SIĘ PASJA /cz. 1/
Zainteresowania bywają rożne – znaczki, monety, płyty, bilety i inne gadżety… 
Gdyby przyjrzeć się uważnie osobom, które nas otaczają, z pewnością szybko zorientowalibyśmy się, 
że większość z nas coś „zbiera”. Kolekcje mniejsze i większe, mniej lub bardziej unikatowe, 
niewymagające dużych nakładów ze strony naszego portfela i te bezcenne odkrywamy w rodzinie, 
u sąsiada, kolegi z pracy. Czasami dowiadujemy się o nich przypadkiem, a niejednokrotnie 
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Niezwykle ciekawy i niesztampowy pomysł na swoją własną pasję wpadł do głowy jednemu 
z mieszkańców Częstochowy ponad trzydzieści lat temu. Jaki..?



48 49

Prospekty samochodowe – to one są 
tym, co Piotr Tomczyk lubi najbar-
dziej. Wszystko zaczęło się w drugiej 

klasie podstawówki, i nieprzerwanie trwa 
do dzisiaj. Posadzony na lekcji za przysło-
wiową karę w pierwszej ławce z koleżanką 
(co za wstyd!) kilkuletni wówczas Piotrek 
wdał się z dziewczynką w rozmowę, 
która okazała się niezwykle znacząca. 
Od słowa do słowa wyszło na jaw, że… ko-
leżanka ma w posiadaniu prospekty samo-
chodowe, którymi Piotr został po chwili 
obdarowany. Teraz mogłoby wydawać się, 
że nic w tym dziwnego, wówczas jednak na 
widok „zdobyczy” chłopiec doznał praw-
dziwego szoku. Trzy prospekty Fiata 125p, 

zwanego również kredensem, to na owe 
czasy było naprawdę coś przez duże „C”. 
Broszury, od których wszystko się zaczęło 
i które okazały się początkiem prawdzi-
wej życiowej pasji, Piotr ma do dzisiaj. 
Podobnie zresztą jak kolejne, tym razem 
Fordy z 1985 r., otrzymane w prezencie 
od składającej wizytę cioci z Kanady, 
i Toyoty z 1987 r., otrzymane od znajome-
go rodziców mieszkającego w Szwecji.

Piotr swoją raczkującą dopiero kolekcję 
od samego początku traktował bardzo 
poważnie. Przed nastaniem ery internetu 
z jej powiększaniem trzeba było radzić so-
bie w inny sposób, a zdobywanie kolejnych 
materiałów stanowiło nie lada wyzwanie 

i dostarczało licznych 
wrażeń. Chłopiec pisał 
listy i wysyłał je w świat 
z pytaniami i prośbami, 
które dobre dusze pomagały 

mu „klecić” w języku angielskim, niemiec-
kim czy francuskim. Owe czasy wciąż 
przywołują u kolekcjonera cudowne wspo-
mnienia. Powroty biegiem ze szkoły, by jak 
najszybciej sprawdzić skrzynkę pocztową. 
Jest, czy nie ma? Odpisał, nie odpisał? 
Te pytania nurtowały chłopca każdego 
dnia, a odpowiedzi na nie dostarczały 
niemalże skrajnych emocji. Jeśli skrzyn-
ka okazywała się pusta, Piotr przeży-
wał swój mały wewnętrzny dramat. 
Wymarzona pełna skrzynka rodziła 
z kolei euforię, a ta nerwowe wyciąganie 
często pogniecionej upragnionej przesyłki 
(ach ci nieuważni listonosze!), szybkie za-
poznanie się z jej treścią i bieg co tchu do 
kumpli na przechwałki. Koledzy również 
z przesyłki korzystali, bo przecież każda 
kolejna stanowiła źródło unikatowych 
znaczków z zagranicy, a te były w modzie. 
Zabawa w listy, jak obecnie nazywa ją ko-

lekcjoner, trwała 
do czasu studiów. 
To wtedy pojawił 
się internet, 
który otworzył 
nowe, nieogra-
niczone wręcz 
możliwości 
i to właśnie 
z jego nastaniem 
zaczęła się praw-
dziwa „jazda”. 
Zdarzało się, 
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następcę znał od dobrych dziesięciu lat 
i miał stuprocentową pewność, że pro-
spekty idą w dobre ręce. Piotr Tomczyk 
poznał się z nim przez Telegazetę na 
TVP2, gdzie kolekcjonerzy prospek-
tów wymieniali między sobą darmowe 
ogłoszenia z cyklu „mam zdublowane 
to i to”, „szukam tego i tego”. No i tam 
właśnie znalazł dużo więcej, niż się tego 
spodziewał. Dziś podsumowuje krót-
ko, że były to po prostu „fajne czasy”. 

Z biegiem lat oprócz metody zdo-
bywania prospektów zmieniała się 
również ich forma i oprawa graficzna. 
Najciekawsze pochodzą ponoć z lat 80. 
Doświadczony kolekcjoner dobrze wie, 
co było tego powodem – „nie szczypano się 
wtedy z kosztami”. Świadczy o tym ładny 
papier, grubość broszur i ich różnorod-
ność. W każdym kraju wydawano inne 
prospekty i często w danym roku do tego 
samego modelu udawało się zdobyć kilka, 
a nawet kilkanaście różnych opracowań. 
Dzisiaj o takim stanie rzeczy można zapo-
mnieć. W dobie globalizacji również świat 
prospektów samochodowych dotknęła 
pełna unifikacja. Obecnie trudno mówić 
o jakiejkolwiek różnorodności, bo wydania 
w poszczególnych krajach coraz częściej 
różnią się tylko i wyłącznie językiem, 
ich zawartość jest natomiast identyczna. 
Dla pasjonatów broszur motoryzacyjnych, 
z wiadomych powodów, nie oznacza to 
nic dobrego. Dla krajów takich jak Polska 
ma to jednak jeden, jedyny pozytywny 
aspekt. Pan Piotr podkreśla bowiem, 
że wspomniane 

dążenie do wyrównania poziomu wydaw-
nictw na poszczególnych rynkach polskim 
salonom samochodowym wyszło na dobre. 
Jeszcze dziesięć lat temu prospekty w nich 
dostępne niestety nie były niczym innym 
jak zaledwie jedną, a w porywach dwoma 
kartami bardzo marnej jakości. Obecnie 
sytuacja wygląda inaczej – u nas również 
można w końcu zaopatrzyć się w prospek-
towy „full wypas” zgodny z resztą świata.

Niestety – nad czym pan Piotr bardzo 
boleje – wciąż relatywnie powoli zmienia się 
poziom usług świadczonych przez naszych 
sprzedawców. Porównując jakość obsługi 
klienta w krajowych salonach samochodo-
wych z tą oferowaną przez dealerów z sa-
lonów na tzw. Zachodzie, wychodzi na to, 
że wciąż mocno odstajemy od światowych 
standardów. Składając wizytę w niejednym 
polskim salonie kolekcjoner niestety nie-
jednokrotnie może poczuć się zawiedziony. 
Sprzedawcy na wieść, że kolekcjoner pro-
spektów jest tylko kolekcjonerem prospek-
tów, a nie potencjalnym nabywcą samocho-
du, bardzo często dają upust swej niechęci 
i rozczarowaniu, czego niestety pan Piotr 
swego czasu doświadczył na własnej skórze 
sporą ilość razy. Oczywiście nie można 
generalizować, niemniej jednak wychodzi 
na to, że Polacy muszą się jeszcze sporo od 
Zachodu nauczyć, bo tam… zdarza się czę-
sto, że owy kolekcjoner broszur od dealera 
może otrzymać znacznie więcej niż klient 
kupujący cztery kółka. Z takim przyjęciem 
Piotr Tomczyk spotkał się np. w salonach 

Porsche i Audi w Niemczech. Niby blisko, 
a tak inaczej… Z uwagi na powyższe 90% 
częstochowskiej kolekcji stanowią prospek-
ty zakupione przez internet. Ich właściciel 
troszkę przywozi również z targów moto-
ryzacyjnych organizowanych np. w Lipsku. 
Listów z pytaniami w świat już raczej nie 
wysyła, bo w dobie sieci internetowej z regu-
ły zdobyć można jedynie broszury w wersji 
elektronicznej wysyłane głównie w formie 
PDF-a, na płycie CD/DVD lub ewentualnie 
otrzymać można pendrive’a. Istna po-
rażka! Papier to papier i takiej wersji pan 
Piotr za wszelką cenę stara się trzymać.

W tym miejscu musimy przerwać 
naszą opowieść o kolekcjonerze pro-
spektów. Obiecujemy kontynuować 
ją w kolejnym wydaniu „Plejad”. 
Tymczasem zachęcamy do zapoznania 
się ze stroną internetową pana Tomczyka 
–  www.carbrochures.cba.pl , do której 
powrócimy już za dwa miesiące.
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że e-mailową skrzynkę Piotra opusz-
czało dziennie kilkadziesiąt wiadomości 
z prośbami o przesyłanie mu pocztą 
papierowych wersji prospektów różnych 
marek. Miało to swoje oczywiste konse-
kwencje – listonosz przestał lubić adresata 
przesyłek, bo przecież musiał dla niego to 
wszystko dźwigać. Wraz z rozwojem inter-
netu pojawiły się portale aukcyjne – eBay, 
Allegro, itp., które do dziś stanowią głów-
ne źródła zaopatrzenia częstochowianina. 

Zważywszy na długi staż pasji Piotra 
Tomczyka, można domyślić się, że kolekcja 
prospektów jest naprawdę obfita i kryje 
liczne perełki. W chwili obecnej obejmuje 
ona około 15 000 egzemplarzy wyda-
nych w latach 1941–2012, poświęconych 
samochodom osobowym, terenowym, 
sportowym, dostawczym, seriom limitowa-
nym oraz prototypom przeróżnych marek 
z całego świata. Jej właścicielowi trudno 
powiedzieć jednoznacznie, który z pro-
spektów jest dla niego najcenniejszym, 
najbardziej szczególnym. Jedno kolekcjoner 
podkreśla za to na pewno – jego ulubio-
nym okresem są lata 70. i 80. Z tego czasu 
pochodzą między innymi broszury Aston 
Martin Lagonda, De Tomaso Pantera, 
Lamborghini Countach, Lamborghini 
Miura, Opel Omega Lotus czy Ford Capri 
Turbo. Ze współczesnych wydań najbar-
dziej ceni sobie (oczywiście ponownie 
należy w tym miejscu dodać „między inny-
mi”) pięknie wydany, oprawiony w skórę, 
prospekt Alfa Romeo 8C Spider. W jego 
zdobyciu pomagał 

mu osobiście jeden z obecnych dyrektorów 
Fiata Auto Poland, który naprawdę mocno 
zaangażował się w sprawę i ściągnął tenże 
prospekt specjalnie z Włoch. Podobno taki 
folder pojawia się czasem na zachodnich 
aukcjach nawet za 500 funtów! Pan Piotr, 
co niezmiernie nas cieszy, wyjątkowo ceni 
sobie również jeden z prospektów Subaru, 
a mianowicie ten poświęcony Imprezie 
RB320. Wydanie, co prawda, smutne, 
bo poświęcone Richardowi Burnsowi, 
a ściśle rzecz biorąc modelowi, który był 
produkowany tuż po śmierci wspaniałego 

angielskiego kierowcy rajdowego (zaledwie 
trzydziestoczteroletni kierowca zmarł z po-
wodu nowotworu mózgu –  przyp. red.). 
W latach 1999–2001 Burns startował 
w wyścigach w zespole Subaru, zdobywając 
w roku 2001 mistrzostwo świata właśnie za 
kółkiem Imprezy. W 2007 roku koncern 

Subaru postanowił 

uczcić pamięć zmarłego rajdowca. 
Wypuszczono wówczas na rynek limitowa-
ną wersję Subaru Imprezy w kolorze tylko 
i wyłącznie czarnym, wyposażoną w pakiet 
Prodrive i nazwaną od inicjałów kierowcy 
RB. Liczba 320 ma podwójne znaczenie 
– po pierwsze oznacza ilość koni mecha-
nicznych pod maską samochodu, po drugie 
zaś określa niewielką liczbę wyprodu-
kowanych egzemplarzy tejże Imprezy.

W kolekcji zachwyca również wiek 
niektórych ze zgromadzonych broszur. 
Najstarsze pochodzą z lat 1940–1950 i są 

to głównie prospekty 
poświęcone markom 
amerykańskim, 
takim jak Packard, 
De Soto, Lincoln Con-
tinental, ale również 
europejskim, takim jak 
np. BMW Isetta czy 
Land Rover. Droga do 
ich zdobycia była dość 
łatwa, acz bardzo 
kosztowna, bo wiążąca 
się z wydatkiem rzędu 
kilku ówczesnych 

pensji pasjonata. Otóż parę lat temu pan 
Piotr odkupił zbiór kilku tysięcy prospek-
tów, wśród których były również te z długą 
historią, od kolekcjonera, który zwyczajnie 
z hobby rezygnował. Sprzedającemu ciężko 
było rozstać się ze swoimi zbiorami, 
lecz swego 

Oprawiony w skórę  prospekt Alfa Romeo 8C Spider.
Prospekt Imprezy RB320, poświęcony modelowi, który był produkowany 
po śmierci wspaniałego kierowcy rajdowego, R. Burnsa.
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bywania prospektów zmieniała się 
również ich forma i oprawa graficzna. 
Najciekawsze pochodzą ponoć z lat 80. 
Doświadczony kolekcjoner dobrze wie, 
co było tego powodem – „nie szczypano się 
wtedy z kosztami”. Świadczy o tym ładny 
papier, grubość broszur i ich różnorod-
ność. W każdym kraju wydawano inne 
prospekty i często w danym roku do tego 
samego modelu udawało się zdobyć kilka, 
a nawet kilkanaście różnych opracowań. 
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dążenie do wyrównania poziomu wydaw-
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salonom samochodowym wyszło na dobre. 
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dostępne niestety nie były niczym innym 
jak zaledwie jedną, a w porywach dwoma 
kartami bardzo marnej jakości. Obecnie 
sytuacja wygląda inaczej – u nas również 
można w końcu zaopatrzyć się w prospek-
towy „full wypas” zgodny z resztą świata.
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ły zdobyć można jedynie broszury w wersji 
elektronicznej wysyłane głównie w formie 
PDF-a, na płycie CD/DVD lub ewentualnie 
otrzymać można pendrive’a. Istna po-
rażka! Papier to papier i takiej wersji pan 
Piotr za wszelką cenę stara się trzymać.

W tym miejscu musimy przerwać 
naszą opowieść o kolekcjonerze pro-
spektów. Obiecujemy kontynuować 
ją w kolejnym wydaniu „Plejad”. 
Tymczasem zachęcamy do zapoznania 
się ze stroną internetową pana Tomczyka 
–  www.carbrochures.cba.pl , do której 
powrócimy już za dwa miesiące.
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że e-mailową skrzynkę Piotra opusz-
czało dziennie kilkadziesiąt wiadomości 
z prośbami o przesyłanie mu pocztą 
papierowych wersji prospektów różnych 
marek. Miało to swoje oczywiste konse-
kwencje – listonosz przestał lubić adresata 
przesyłek, bo przecież musiał dla niego to 
wszystko dźwigać. Wraz z rozwojem inter-
netu pojawiły się portale aukcyjne – eBay, 
Allegro, itp., które do dziś stanowią głów-
ne źródła zaopatrzenia częstochowianina. 

Zważywszy na długi staż pasji Piotra 
Tomczyka, można domyślić się, że kolekcja 
prospektów jest naprawdę obfita i kryje 
liczne perełki. W chwili obecnej obejmuje 
ona około 15 000 egzemplarzy wyda-
nych w latach 1941–2012, poświęconych 
samochodom osobowym, terenowym, 
sportowym, dostawczym, seriom limitowa-
nym oraz prototypom przeróżnych marek 
z całego świata. Jej właścicielowi trudno 
powiedzieć jednoznacznie, który z pro-
spektów jest dla niego najcenniejszym, 
najbardziej szczególnym. Jedno kolekcjoner 
podkreśla za to na pewno – jego ulubio-
nym okresem są lata 70. i 80. Z tego czasu 
pochodzą między innymi broszury Aston 
Martin Lagonda, De Tomaso Pantera, 
Lamborghini Countach, Lamborghini 
Miura, Opel Omega Lotus czy Ford Capri 
Turbo. Ze współczesnych wydań najbar-
dziej ceni sobie (oczywiście ponownie 
należy w tym miejscu dodać „między inny-
mi”) pięknie wydany, oprawiony w skórę, 
prospekt Alfa Romeo 8C Spider. W jego 
zdobyciu pomagał 

mu osobiście jeden z obecnych dyrektorów 
Fiata Auto Poland, który naprawdę mocno 
zaangażował się w sprawę i ściągnął tenże 
prospekt specjalnie z Włoch. Podobno taki 
folder pojawia się czasem na zachodnich 
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Subaru postanowił 
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zaś określa niewielką liczbę wyprodu-
kowanych egzemplarzy tejże Imprezy.
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to głównie prospekty 
poświęcone markom 
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tinental, ale również 
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Oprawiony w skórę  prospekt Alfa Romeo 8C Spider.
Prospekt Imprezy RB320, poświęcony modelowi, który był produkowany 
po śmierci wspaniałego kierowcy rajdowego, R. Burnsa.
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to najnowszy Forester turbo. Samochód 
zapewnia zawodnikom bezpieczne i kom-
fortowe podróżowanie w stronę kolejnych 
treningów i regat, czyli pokonywanie 
w sezonie ok. 80 000 km tras po całej Eu-
ropie. Jesteśmy również niezwykle dumni 
z faktu, że Maciej Grabowski od dawna 
jest fanem Subaru i prywatnie na co dzień 
również porusza się samochodem tej wła-
śnie marki. „Plejady” przywodzą na myśl 
gwiazdy – to zatem oczywiste, że wspie-
ramy i będziemy wspierać najlepszych!

Jeśli o gwiazdach mowa, proponuje-
my teraz przyjrzeć się tym, które wszy-
scy dobrze znamy z ekranów naszych 

telewizorów. Grzegorz Miecugow, Ma-
ciej Orłoś i Szymon Majewski – bo o nich 
mowa – od wielu już lat związani są z na-
szą marką. Tych panów nikomu przedsta-
wiać nie trzeba, a my cieszymy się ogrom-
nie, że są oni prawdziwymi wielbicielami 
naszych samochodów. Zacznijmy od 
Grzegorza Miecugowa, bo… był on 
jednym z pierwszych użytkowników 
Subaru w Polsce! Z nieukrywaną rado-
ścią możemy powiedzieć, że fascynacja 
redaktora Miecugowa japońską marką 
nie przemija i nic nie wskazuje na to, by 
przeminąć miała. Pierwszym Subaru, 
którego szczęśliwym posiadaczem stał się 

w 1991 roku główny prowadzący „Szkła 
Kontaktowego”, było zgrabne, czerwone 
Justy. Drugim pojazdem spod znaku 
Plejad użytkowanym przez Grzegorza 
Miecugowa było niebieskie Legacy kombi, 
sprowadzone aż z Kanady. Następnie była 
przesiadka do Legacy szarego, a później 
chwila przerwy z uwagi na możliwość 
podróżowania samochodem służbowym. 
Po niej – wraz z pięćdziesiątymi urodzina-
mi dziennikarza – nastąpił wielki powrót 
do marki Subaru i era Outbacka, którego 
pan Grzegorz polubił do tego stopnia, 

że ponoć… nie wypalił 
w nim ani jednego 

Zafascynowanego Subaru repre-
zentanta sportu, który podobnie 
jak nasza marka ma swe korzenie 

w Japonii – mistrza karate tradycyjne-
go, Pawła Krzywańskiego. Zapytany 
swego czasu o podobieństwa między 
karate i samochodami Subaru poza 
wspólnym krajem pochodzenia znalazł 
ich bardzo wiele. Dotyczyły one przede 
wszystkim sfery filozoficznej, symetrii 
ruchu i środka ciężkości oraz formy 
dostosowanej do pełnionych funkcji. 
Karateka wypowiedział wówczas nie-
zwykle ważne dla nas zdanie: „Ci, którzy 
są mocni, czują się bezpieczniej. (…) 

Masz Subaru – jesteś mocny i bezpiecz-
ny”. Czyż to nie wspaniała recenzja 
wystawiona naszym samochodom?

Od niedawna z Subaru przyjaźni się 
również szkoleniowiec jednego z najbar-
dziej utytułowanych klubów polskiej ligi 
w siatkówce kobiet – Ryszard Litwin. Szu-
kając na rynku idealnego SUV-a, którym 

komfortowo mógłby pokonywać trasę 
z krakowskiego domu do miejsca pracy 
w Muszynie, zwrócił uwagę na Forestera. 
Ten spodobał mu się zarówno pod wzglę-
dem estetycznym, jak i technicznym. 
Po podjęciu decyzji o nabyciu Subaru, 
podkreślił: „…to było to, o co mi chodziło”. 
Trener polskich siatkarek podzielił się 
z nami swoimi spostrzeżeniami odnośnie 
cech samochodu, z których zadowolony 
jest najbardziej. Są nimi m.in. dobra 
widoczność zza kierownicy, napęd na 
cztery koła, skuteczne hamulce, spisujące 
się rewelacyjnie na przemian klimatyzacja 
i ogrzewanie, silnik w układzie bokser 

i... pomysłowy system nagłośnienia 
z możliwością podłączenia pendrive’a 
z ulubioną muzyką. Życzymy zatem, by 
naszym Foresterem panu Ryszardowi 
dalej podróżowało się śpiewająco!

Pozostając „w gronie” sportów 
letnich, chcielibyśmy w tym miejscu 
odnieść się do naszej przygody z żaglami. 

Maciej Grabowski – to postać, która jest 
dla nas największą dumą, jeśli o dyscy-
pliny wodne chodzi. Jeszcze do niedawna 
startujący w parze z Łukaszem Lesińskim 
od połowy 2011 roku tworzy zgrany duet 
z Arkadiuszem Ornowskim, z którym 
w roku ubiegłym zdobył tytuły Mistrzów 
Europy i Polski w prestiżowej klasie Star. 
Chwilę później solowy start przyniósł mu 
złoty medal Mistrzostw Polski (już 23.!) 
w klasie Laser. Subaru Import Polska od 
dłuższego czasu wspiera tego jednego 
z najlepszych polskich żeglarzy i jego 
załogę. Owo wspieranie polega przede 
wszystkim na wyposażeniu zawodni-

ków w „holownik” do transportowania 
żaglówki, czyli w odpowiedni samochód, 
który jest w stanie temu zadaniu podo-
łać. Tym odpowiednim samochodem, 
który dzięki swej solidności umożliwia 
holowanie półtoratonowej przyczepy 
z łódką wraz z całym wyposażeniem, 
do niedawna był Outback, obecnie jest 

znani, lubiani 
i z Subaru związani /cz. 4/
Zgodnie z obietnicą złożoną w pierwszym tegorocznym numerze naszego magazynu powracamy 
do tematu znanych Polaków, którzy byli lub nadal są użytkownikami samochodów spod znaku Plejad. 
W nawiązaniu do poprzedniego materiału na krótką chwilę zatrzymamy się jeszcze w świecie sportu. 
Następnie przeniesiemy się w klimaty dziennikarsko-aktorskie. Zacznijmy zatem od…   

fot. Dariusz łenski fot. Mediagrafika

fot. Michał Zagórnyfot. Anna Wasilewska fot. Jerzy Dyszy

fot. Anna Wasilewska
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Plejad użytkowanym przez Grzegorza 
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są mocni, czują się bezpieczniej. (…) 
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z krakowskiego domu do miejsca pracy 
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Ten spodobał mu się zarówno pod wzglę-
dem estetycznym, jak i technicznym. 
Po podjęciu decyzji o nabyciu Subaru, 
podkreślił: „…to było to, o co mi chodziło”. 
Trener polskich siatkarek podzielił się 
z nami swoimi spostrzeżeniami odnośnie 
cech samochodu, z których zadowolony 
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który jest w stanie temu zadaniu podo-
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czwartego już samochodu naszej marki 
– po trzech kolejnych, coraz mocniejszych 
Foresterach tym razem przesiadł się do 
Outbacka. Piękny srebrny samochód 
wyróżniają detale nawiązujące do barw 
Gulfa, czyli amerykańskiego koncer-
nu petrochemicznego, który obok swej 
podstawowej działalności od lat wspiera 
zespoły wyścigowe serii Le Mans i CanAm. 
A mianowicie – Outback Bogusława Lindy 
ozdobiony jest błękitno-pomarańczowy-
mi pasami, czyli tradycyjnymi barwami 
wspomnianego Gulfa. Spytany ostatnio 
przez jednego z naszych redaktorów aktor, 
co daje mu Subaru, nie krył swego zado-
wolenia, podkreślając, że jedyną rzeczą, 
jaka go do tej pory zaskoczyła, jest brak 
jakichkolwiek usterek pojazdów przez cały 
okres ich użytkowania. Nie pozostaje nam 
zatem nic innego, jak tylko życzyć panu 
Bogusławowi dalszej bezawaryjnej jazdy, 
a przy podejmowaniu kolejnej decyzji 

o zmianie samochodu gorąco zachęcamy, 
by wybór ponownie padł na Subaru!

Użytkownikiem plejadowych samocho-
dów do niedawna był również Radosław 
Pazura. Aktor po czteroletniej bezpro-
blemowej eksploatacji Forestera w roku 
2007 przesiadł się do większego Outbacka. 
Legacy było dokładnie takim autem ro-
dzinnym, jakiego szukał. O zainteresowa-
niu aktora naszą marką zdecydował przy-
padek. Na planie pierwszej części „Sfory” 
poznał on dyrektora Subaru Import Polska 
i po bliższym zapoznaniu się z samochoda-
mi naszej marki, które obecne były podczas 
kręcenia serialu, dał się namówić na zakup 
wspomnianego Forestera. Jak później wy-
jawił – w Foresterze zakochał się od razu, 
gdy tylko do niego wsiadł. Miłość z planu 
– bo tak najlepiej ująć ją w kilku słowach 
– przetrwała długie lata. Cieszymy się 
zatem, że on również zaufał bezpieczeń-
stwu, jakie oferują samochody Subaru.

Ciut wcześniej niż Radosław Pazura 
naszymi samochodami zainteresował się 
także jego kolega po fachu – Krzysztof 
Majchrzak. Według niego w samocho-
dzie najistotniejsze jest to, żeby silnik, 
hamulce i zawieszenie miały „militarną” 
jakość. Tylko wtedy można mieć pew-
ność, że pojazd na pewno nie zawiedzie. 
Poszukując takiego właśnie samochodu 
na rynku, pokierowany przez znajome-
go aktor natknął się na Subaru Imprezę 
GT i wkrótce stał się jej posiadaczem. 
Kolejnym samochodem spod znaku Plejad, 
jaki nabył Krzysztof Majchrzak, była Im-
preza STI – podobnie jak poprzednio 
i w tym przypadku aktor czuł się w pełni 
usatysfakcjonowany rewelacyjnym samo-
chodem, a w szczególności jego silnikiem, 
zawieszeniem, hamulcami i oczywiście 
napędem na cztery koła. Jak jest dzisiaj? 
Zdradzimy tylko, że zainteresowanie 
aktora naszą marką nie przemija.  

W tym miejscu musimy zakończyć 
czwarty rozdział naszej VIP-owskiej, 
jak widać – niekończącej się opo-
wieści. Sylwetki kolejnych znanych 
rodaków, którzy pokochali Subaru, 
przedstawimy już niebawem w piątej 
części opracowania. Zapraszamy do 
lektury za dwa miesiące!

papierosa. Urokowi Outbacka uległ 
również showman Szymon Majewski, 
który po raz pierwszy ujrzał ten właśnie 
model na parkingu TVN-u. W wywia-
dzie, jakiego udzielił „Plejadom” w roku 
2006, wyjawił, że w przyuważonym 
samochodzie najbardziej urzekła go 
jego niepozorność. Kompletnie nie-
szpanerski, jak się wtedy wyraził, 
pojazd był jednak prawdziwym Bat-
manem! No i tej niepozorności uległ, 
szczycąc się, że „Subaru ma tylko paru!”. 
No i wreszcie dotarliśmy do Macieja Or-
łosia. Teleexpressowy ulubieniec chyba 
wszystkich Polaków spędza w samocho-
dzie bardzo dużo czasu i nic dziwnego, 
że musi się w nim czuć jak w domu. 
Znana twarz nie ułatwia podróżowania 
pociągiem – prywatność łatwiej zacho-
wać w samochodzie. Podobnie jak dwaj 
poprzedni panowie z telewizji również 
postawił na Outbacka. Spytany o powód, 

dla którego zdecydował się na japońską 
markę, podkreślił, że nie należy ona 
do tych często spotykanych na naszych 
drogach, a to miało znaczenie przy doko-
nywaniu wyboru. Czyżby potwierdzało 
się spostrzeżenie Szymona Majewskiego?

Pisząc o znanych Polakach, którzy za-
siadają za kółkiem samochodów Subaru, 
należy wymienić szerokie grono aktorów. 
Naszymi autami na co dzień podróżuje 
ich naprawdę wielu, pokonując dziesiątki 
kilometrów pomiędzy planami filmowymi 
i deskami teatrów. Od bardzo dawna użyt-
kownikiem Subaru jest Daniel Olbrychski. 
Jak przyznał, japońską markę polecił 
mu Krzysztof Hołowczyc – był to szybki 
i komfortowy Outback. Wybór aktora 
poparł sam Sobiesław Zasada, który osta-
tecznie przekonał go, wypowiadając 
zdanie: „Subaru to samochody, które jeżdżą 
świetnie same, pod warunkiem, że kierowca 
im nie przeszkadza”. Pierwszy egzemplarz 

Outbacka nabyty przez Daniela Olbrych-
skiego wyposażony był w manualną 
skrzynię biegów, następnie wymienił go 
na nowszy. Z rozmów przeprowadzonych 
z panem Danielem wnioskujemy, że jeden 
z najlepszych aktorów w historii polskiej 
kinematografii zakochał się w Subaru 
na całego. Jak przyznał, jego Subaru 
jest samochodem naprawdę solidnym, 
świetnie wyposażonym i bardzo kom-
fortowym, a podróżuje się nim fenome-
nalnie. No a my nie wyobrażamy sobie, 
by aktor, który wielokrotnie uczestniczył 
w rajdach i ścigał się z czołówką polskich 
rajdowców, niewiele im ustępując (!), 
mógł zdecydować się na inną markę.

Subaru od dawna zafascynowany jest 
również Bogusław Linda. Do szacownego 
grona klientów Subaru Import Polska 
dołączył on niemalże dziesięć lat temu, 
odbierając wówczas w naszej centrali 
złotego Forestera. Szukając samochodu, 
który sprawdziłby się w mieście i w terenie, 
przeprowadził „wywiad” wśród znajo-
mych. Wybrany model – jak stwierdził 
– był wersją optymalną. Forester okazał 
się autem mającym zadatki na jazdę 
w terenie, bezpiecznym i posiadającym 
przy okazji nieco sportowy charak-
ter. Obecnie aktor zasiada za kółkiem 

cIekaWoStkI

fot. Grzegorz Cysewski fot. archiwum Subaru

fot. Waldemar Biela fot. Jerzy Dyszy
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czwartego już samochodu naszej marki 
– po trzech kolejnych, coraz mocniejszych 
Foresterach tym razem przesiadł się do 
Outbacka. Piękny srebrny samochód 
wyróżniają detale nawiązujące do barw 
Gulfa, czyli amerykańskiego koncer-
nu petrochemicznego, który obok swej 
podstawowej działalności od lat wspiera 
zespoły wyścigowe serii Le Mans i CanAm. 
A mianowicie – Outback Bogusława Lindy 
ozdobiony jest błękitno-pomarańczowy-
mi pasami, czyli tradycyjnymi barwami 
wspomnianego Gulfa. Spytany ostatnio 
przez jednego z naszych redaktorów aktor, 
co daje mu Subaru, nie krył swego zado-
wolenia, podkreślając, że jedyną rzeczą, 
jaka go do tej pory zaskoczyła, jest brak 
jakichkolwiek usterek pojazdów przez cały 
okres ich użytkowania. Nie pozostaje nam 
zatem nic innego, jak tylko życzyć panu 
Bogusławowi dalszej bezawaryjnej jazdy, 
a przy podejmowaniu kolejnej decyzji 

o zmianie samochodu gorąco zachęcamy, 
by wybór ponownie padł na Subaru!

Użytkownikiem plejadowych samocho-
dów do niedawna był również Radosław 
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2007 przesiadł się do większego Outbacka. 
Legacy było dokładnie takim autem ro-
dzinnym, jakiego szukał. O zainteresowa-
niu aktora naszą marką zdecydował przy-
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poznał on dyrektora Subaru Import Polska 
i po bliższym zapoznaniu się z samochoda-
mi naszej marki, które obecne były podczas 
kręcenia serialu, dał się namówić na zakup 
wspomnianego Forestera. Jak później wy-
jawił – w Foresterze zakochał się od razu, 
gdy tylko do niego wsiadł. Miłość z planu 
– bo tak najlepiej ująć ją w kilku słowach 
– przetrwała długie lata. Cieszymy się 
zatem, że on również zaufał bezpieczeń-
stwu, jakie oferują samochody Subaru.

Ciut wcześniej niż Radosław Pazura 
naszymi samochodami zainteresował się 
także jego kolega po fachu – Krzysztof 
Majchrzak. Według niego w samocho-
dzie najistotniejsze jest to, żeby silnik, 
hamulce i zawieszenie miały „militarną” 
jakość. Tylko wtedy można mieć pew-
ność, że pojazd na pewno nie zawiedzie. 
Poszukując takiego właśnie samochodu 
na rynku, pokierowany przez znajome-
go aktor natknął się na Subaru Imprezę 
GT i wkrótce stał się jej posiadaczem. 
Kolejnym samochodem spod znaku Plejad, 
jaki nabył Krzysztof Majchrzak, była Im-
preza STI – podobnie jak poprzednio 
i w tym przypadku aktor czuł się w pełni 
usatysfakcjonowany rewelacyjnym samo-
chodem, a w szczególności jego silnikiem, 
zawieszeniem, hamulcami i oczywiście 
napędem na cztery koła. Jak jest dzisiaj? 
Zdradzimy tylko, że zainteresowanie 
aktora naszą marką nie przemija.  

W tym miejscu musimy zakończyć 
czwarty rozdział naszej VIP-owskiej, 
jak widać – niekończącej się opo-
wieści. Sylwetki kolejnych znanych 
rodaków, którzy pokochali Subaru, 
przedstawimy już niebawem w piątej 
części opracowania. Zapraszamy do 
lektury za dwa miesiące!

papierosa. Urokowi Outbacka uległ 
również showman Szymon Majewski, 
który po raz pierwszy ujrzał ten właśnie 
model na parkingu TVN-u. W wywia-
dzie, jakiego udzielił „Plejadom” w roku 
2006, wyjawił, że w przyuważonym 
samochodzie najbardziej urzekła go 
jego niepozorność. Kompletnie nie-
szpanerski, jak się wtedy wyraził, 
pojazd był jednak prawdziwym Bat-
manem! No i tej niepozorności uległ, 
szczycąc się, że „Subaru ma tylko paru!”. 
No i wreszcie dotarliśmy do Macieja Or-
łosia. Teleexpressowy ulubieniec chyba 
wszystkich Polaków spędza w samocho-
dzie bardzo dużo czasu i nic dziwnego, 
że musi się w nim czuć jak w domu. 
Znana twarz nie ułatwia podróżowania 
pociągiem – prywatność łatwiej zacho-
wać w samochodzie. Podobnie jak dwaj 
poprzedni panowie z telewizji również 
postawił na Outbacka. Spytany o powód, 

dla którego zdecydował się na japońską 
markę, podkreślił, że nie należy ona 
do tych często spotykanych na naszych 
drogach, a to miało znaczenie przy doko-
nywaniu wyboru. Czyżby potwierdzało 
się spostrzeżenie Szymona Majewskiego?
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siadają za kółkiem samochodów Subaru, 
należy wymienić szerokie grono aktorów. 
Naszymi autami na co dzień podróżuje 
ich naprawdę wielu, pokonując dziesiątki 
kilometrów pomiędzy planami filmowymi 
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im nie przeszkadza”. Pierwszy egzemplarz 
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Choć naszym tematem przewodnim 
będą oczywiście silniki w układzie 
bokser, czyli poziomym – przeciw-

sobnym, to wspomnijmy też krótko, czym 
„napędzało się” Subaru przed bokserami. 
Jak wiadomo, pierwszym produkcyjnym 
modelem firmy był mały samochód, 
tzw. keicar, o nazwie Subaru 360. Ów-
czesne przepisy (zadebiutował on w roku 
1958) ograniczały jego wymiary do 300 cm 
długości, a pojemność silnika do 360 cm3. 
Ustawodawca przewidywał, że będzie to 
auto w układzie siedzeń co najwyżej 2+2, 
tymczasem inżynierowie Subaru wszystko 
pozmieniali i... wyszedł im pełnoprawny 
pojazd czteroosobowy, choć oczywiście 
o ergonomii przystosowanej dla Japoń-
czyków sprzed 55 lat. Jak tego dokona-
no? Wybrano napęd tylny i cały układ 
napędowy umieszczono z tyłu. Żeby nie 
było jednak zbyt prosto, dwucylindrowy, 
dwusuwowy silnik ustawiono poprzecz-
nie za skrzynią biegów i przekładnią 
główną, z którymi tworzył jeden zespół. 
Co ciekawe, ten układ można już było 
nazwać symetrycznym, bo obie półosie 
łamanego mostu miały tę samą długość 
mimo poprzecznego ustawienia zespołu 
napędowego! Całości towarzyszyło nieza-
leżne, zwarte zawieszenie, oparte na waha-
czach wleczonych i drążkach skrętnych. 

Silnik, dwucylindrowy dwusuw o po-
jemności 356 cm3, miał początkowo moc 
maksymalną 16 KM. Skrzynia biegów była 
czterobiegowa, rozrusznik oczywiście elek-
tryczny, a hamulce hydrauliczne. Stosowa-
no koła 10”, zaś masa samochodu wynosiła 
nieco ponad 400 kg. Potrafił on jechać 

z prędkością ok. 100 km/h (a późniejsze 
wersje były nawet szybsze). W 1968 r. poja-
wiły się odmiany Young S i dwugaźnikowa 
Young SS, o mocy 25 i 36 KM. Subaru 360 
produkowano przez 13 lat – do roku 1971. 
Na jego bazie powstały odmiany 
kombi (Custom, rok 1963) oraz mały 
pojazd dostawczy Sambar (1966). 

Próba przedniego napędu
Na przełomie lat 1965/1966 pojawiło 

się „pełnowymiarowe” Subaru, nazwane 
modelem 1000. Tym właśnie autem pro-
ducent spod znaku Plejad rozpoczął długą 
historię charakterystycznego dziś dla 
firmy symetrycznego napędu, wykorzy-
stującego przeciwsobne silniki umiesz-
czone z przodu, przed skrzynią biegów.

Gdy w początku lat 60. Subaru 
zdecydowało, iż nadszedł wreszcie czas, 
by zacząć produkować większy samo-
chód osobowy, oczywistym wyborem był 
królujący już w Europie napęd przed-
ni, który w niewielkim samochodzie 
zapewniał optymalne wykorzystanie 
wnętrza. Technicy Subaru, pracują-
cy pod przywództwem legendarnego 
inżyniera Momose, napotkali przy 
tym pewne trudności z prawidłowym 
wyważeniem auta i z realizacją napędu 
poprzez półosie o nierównej długo-
ści. Koncern FHI miał jednak tradycje 
lotnicze, więc nietrudno było o właściwy 
pomysł – wykorzystanie układu podłuż-
nego i silnika typu bokser. I rzeczywiście, 
czterocylindrowy, chłodzony cieczą 
bokser OHV o pojemności 977 cm3, plus 
podłużnie umieszczona skrzynia biegów 

Silniki inne niż wszystkie

HIStoRIa tekst: JERZY DYSZY

Historia marki Subaru nierozerwalnie związana jest z dwoma pojęciami: 
Symmetrical AWD i SUBARU BOXER. W poprzednim wydaniu naszego 
magazynu opisywaliśmy powstanie i rozwój układu napędowego. 
Tym razem zajmiemy się silnikami. Dlaczego firma zdecydowała się 
na nietypowy układ cylindrów i jak go rozwijała?

Historia marki Subaru nierozerwalnie związana jest 
z dwoma pojęciami: Symmetrical AWD i SUBARU BOXER. 

Tym razem zajmiemy się silnikami.
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wraz z przekładnią główną (całość opra-
cowana wyłącznie przez Subaru), 
okazały się dobrym rozwiązaniem.

Długie lata boksera 
W tym miejscu przypomnijmy, 

że to nie specjaliści Subaru jako pierwsi 
wymyślili, ani to nie oni pierwszy raz 
zastosowali silnik typu bokser w samo-
chodzie. Patent na taką jednostkę uzyskał 
jeszcze w roku 1896 Karl Benz. Już wtedy 
przewidywał on,  że poziomy układ z tło-
kami poruszającymi się „przeciwko sobie” 
zapewni dobre wyrównoważenie silnika . 

Jednostki takie pojawiły się po raz 
pierwszy jeszcze w latach 20. XX wieku, 
w motocyklach BMW i samochodach Tatra. 
Po II wojnie stosowano je w samochodach 
francuskich (dwucylindrowe, chłodzone po-
wietrzem silniki Citroëna 2CV i Panharda, 
a potem późniejsze konstrukcje czterocylin-
drowe Citroëna) i we włoskich (chłodzone 
cieczą silniki Lancii z lat 60., a potem Alfy 
Romeo Alfa Sud i jej następców, aż do Alfy 
145/146). Wszystkie te projekty jednak 
przerwano, zastępując lepsze rozwiązanie 
gorszym, ale tańszym – poprzecznie usta-
wionym silnikiem rzędowym. Bardzo długo 
„żył” bokser w tylnosilnikowym VW Gar-
busie, a obecnie trwa nadal, w wersji sześcio-
cylindrowej, w Porsche 911. W tym przypad-
ku jednak chodzi nie tyle o uwarunkowania 
techniczno-ekonomiczne, a o tradycję. 

Zalety silnika bokser od wielu lat 
skutecznie wykorzystuje się w lotnic-
twie. Małe i średnie silniki tłokowe 
tego typu są zwarte, lekkie i generują 
niewiele drgań, a wszystkie te cechy 
są w samolocie wręcz nieocenione. 

Dlaczego więc, mimo niezaprzeczal-
nych zalet, silniki typu bokser są dziś 
rzadko stosowane w samochodach? 
Winowajcą jest ekonomia. Takie jed-
nostki zawsze były i są zauważalnie 
droższe w produkcji od swych rzędowych 
odpowiedników, a nawet ustępują pod tym 
względem konstrukcjom w układzie V. 
Przyczynę widać, gdy spojrzymy na 
budowę silnika przeciwsobnego – właści-
wie są to dwa silniki, z dwoma krótszy-

mi kadłubami i dwoma oddzielnymi 
układami rozrządu, choć tylko z jednym 
układem korbowym. Ponadto jednostka 
taka wymaga wyjątkowo precyzyjnej 
obróbki w rejonie dwuczęściowej skrzyni 
korbowej. Wszystko to musi kosztować, 
a dziś w masowej produkcji właśnie ten 
aspekt liczy się najbardziej. Należy się 
więc cieszyć, że pozostała choć jedna 
firma, w której lepsze, skuteczniejsze, 
choć droższe rozwiązanie nadal wygrywa.   

Historia debiutanta
Pierwszy czterocylindrowy bokser 

Subaru o symbolu EA miał moc maksy-
malną 55 KM, co przy małej masie auta 

zapewniało niezłe osiągi. Zawieszenie 
auta było w pełni niezależne, z wyko-
rzystaniem jako elementów sprężystych 
sprężyn śrubowych i drążków skrętnych. 
Układ kierowniczy z listwą zębatą na 
owe czasy był wyjątkowo nowoczesny. 
Użyto także dziś niespotykanego roz-
wiązania – przednie hamulce bębnowe 
umieszczono nie w płaszczyźnie kół, ale 
przy skrzyni biegów. Ale to właśnie dzięki 
poziomemu układowi cylindrów i alu-

miniowej konstrukcji silnika samochód 
charakteryzował się wyjątkową stabil-
nością i dobrym prowadzeniem. Kolejną 
ważną innowacją, ale już z obszaru układu 
napędowego, były nowo opracowane prze-
guby półosi napędowych typu tzw. DOJ 
(kompensacyjne, czyli wyrównawcze). 

Sam silnik miał popychaczowy układ 
rozrządu OHV 8V, z jednym wałkiem roz-
rządu w kadłubie, oraz zasilanie gaźnikowe. 
Wkrótce powiększono jego pojemność sko-
kową do 1100, 1300, a potem do 1600 cm3, 
zwiększając tylko średnice cylindrów. 

Subaru 1000 produkowano od roku 
1966, w roku 1969 zastąpiono go bardzo 
podobnym FF-1 (w USA używano nazwy 
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Star, a od roku 1970 „G”). Samochody te 
miały wspomniane wyżej mocniejsze 
silniki o pojemności 1100/1300/1600 cm3 
i o mocy nawet do 97 KM. Z przodu 
zastosowano już hamulce tarczowe. 
W późniejszych odmianach jedną 
z ciekawostek było użycie dwóch chłod-
nic, z których po rozruchu pracowała 
tylko mniejsza, działająca także jako 
nagrzewnica kabiny. Przyspieszało to 
nagrzewanie silnika. Subaru 1000/FF-1 
pozostawał w produkcji do roku 1973.

Silnik rodziny EA ciągle modyfi-
kowano, a jego najbardziej znaczącym 
rozwinięciem była wersja o pojemności 
1,8 cm3 z rozrządem OHV (jeden wałek 
rozrządu w głowicy, rozrząd dźwi-
gniowy) o mocy maksymalnej 90 KM, 
jego odmiana turbodoładowana (moc 
maksymalna do 136 KM) oraz wolnos-
sąca wersja sześciocylindrowa ER27 
o pojemności 2,7 cm3 (145 KM), stoso-
wana głównie na rynku amerykańskim 
w modelu Alcyone/XT do roku 1991. 
Te wersje silnika rodziny EA/ER miały już 
oczywiście elektroniczny wtrysk paliwa. 

Nieśmiertelna druga generacja 
Wprowadzenie do produkcji dużego sa-

mochodu Subaru – Legacy – zaplanowane 
na 1989 rok, a także obowiązywanie przede 
wszystkim w USA coraz ostrzejszych norm 
czystości spalin wymusiło opracowanie sil-
nika kolejnej, drugiej generacji. Trzeba so-
bie zdawać sprawę, że konstruktor silnika 
bokser jest bardzo ograniczony przede 
wszystkim przez układ i wielkość komory 
silnikowej, do której zamierza zamontować 
swój produkt. Silnik jest niski, to prawda, 
ale za to szeroki, bo jak już powiedzieliśmy, 
składa się właściwie z dwóch silników 
położonych poziomo. I te „prawie dwa 
silniki” trzeba zmieścić między podłużni-
cami samochodu. Dlatego konstruując taką 
jednostkę napędową, należy pewne rzeczy 
bardzo precyzyjnie uzgodnić z konstruk-
torem nadwozia, oraz na pewno nie można 
sobie pozwolić na dowolne rozbudowywa-
nie głowic silnika i jego układu rozrządu. 
Tymczasem nowy silnik dla nowego Lega-
cy, powstający w końcu lat 80. XX wieku, 
musiał mieć nowoczesne, perspektywiczne 
rozwiązania, czyli po cztery zawory na 
cylinder i otwierające je po dwa wałki 

rozrządu na każdą głowicę (DOHC 16V), 
lub przynajmniej SOHC 16V. Przyjęto roz-
wiązanie z paskiem rozrządu, z pięcioma 
łożyskami głównymi wału korbowego (dla 
silnika czterocylindrowego) i ze zwiększo-
ną odległością między osiami cylindrów. 
Pozwoliło to zaprojektować duże średnice 
cylindrów przy stosunkowo małym skoku 
tłoków, oraz bardzo sztywne kadłuby. 

Rezultat przeszedł chyba oczekiwa-
nia. Nowy silnik rodziny EJ okazał się 

nie tylko na owe czasy supernowoczesny, 
ale też niezwykle wytrzymały, gdyż cha-
rakterystyczna budowa boksera dawała 
mu niezwykłą sztywność i odporność 
na drgania kadłuba i wału korbowego. 
Jednostkę zaprojektowano początkowo 
jako dwulitrową, ale wkrótce powstały 
jej odmiany 1,5 dm3, 1,6 dm3, 1,8 dm3, 
2,2 dm3, a wreszcie 2,5 dm3. Wersje o więk-
szych pojemnościach były zdecydowanie 
„nadkwadratowe”, czyli o dużo większej 
średnicy tłoka niż jego skok – 99,5/79 mm 
(2.5 l) i 92/75 mm (2.0 l). Dziś ocenia się, 
że wszystkie odmiany wolnossące tego 
silnika (od ok. 90 do 165 KM mocy maksy-
malnej, zależnie od rocznika i pojemności) 

można uznawać za wiecznie trwałe, nie-
podlegające zasadniczo żadnym awariom. 

Już na wstępie pojawiły się odmiany 
turbodoładowane, których moc mak-
symalna przekraczała nieco 200 KM, 
stosowane w Legacy, a potem w Imprezie, 
Foresterze i Outbacku. Pod koniec kariery 
silnika rodziny EJ moc maksymalna 
jednostek turbo 2.0 lub 2.5 dm3 sięgała 
300 KM, oczywiście w wersji całkowicie 
seryjnej. Natomiast tunerzy tych silni-

ków prześcigali się w osiąganiu mocy, 
w które trudno nawet uwierzyć, bo często 
znacznie przekraczających 500 KM. 

Wersja 2.0 Turbo uzyskała w latach 
2006 i 2008 w swojej kategorii pojemno-
ściowej tytuł „Najlepszego Silnika Roku”. 
Jednostka zachowywała się także bardzo 
dobrze w zastosowaniach wyczynowych, 
to właśnie czterocylindrowy silnik turbo 
zdobył (w Subaru Imprezie) dwa indywidu-
alne i trzy zespołowe (w klasyfikacji produ-
centów) tytuły Rajdowego Mistrza Świata. 

Większe jest lepsze, ale...  
Technologie zastosowane w czte-

rocylindrowych silnikach rodziny EJ 

Dwucylindrowy dwusuwowy silnik o pojemności 
356 cm3, napędzający Subaru 360, miał początkowo 
moc maksymalną 16 KM.

Wał korbowy silnika SUBARU BOXER o oznaczeniu EJ20 (stosowanego m.in. w samochodach WRC).Widok komory silnika z umieszczonym bokserem o oznaczeniu EA82 (w modelu Alcyone).
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wraz z przekładnią główną (całość opra-
cowana wyłącznie przez Subaru), 
okazały się dobrym rozwiązaniem.

Długie lata boksera 
W tym miejscu przypomnijmy, 

że to nie specjaliści Subaru jako pierwsi 
wymyślili, ani to nie oni pierwszy raz 
zastosowali silnik typu bokser w samo-
chodzie. Patent na taką jednostkę uzyskał 
jeszcze w roku 1896 Karl Benz. Już wtedy 
przewidywał on,  że poziomy układ z tło-
kami poruszającymi się „przeciwko sobie” 
zapewni dobre wyrównoważenie silnika . 

Jednostki takie pojawiły się po raz 
pierwszy jeszcze w latach 20. XX wieku, 
w motocyklach BMW i samochodach Tatra. 
Po II wojnie stosowano je w samochodach 
francuskich (dwucylindrowe, chłodzone po-
wietrzem silniki Citroëna 2CV i Panharda, 
a potem późniejsze konstrukcje czterocylin-
drowe Citroëna) i we włoskich (chłodzone 
cieczą silniki Lancii z lat 60., a potem Alfy 
Romeo Alfa Sud i jej następców, aż do Alfy 
145/146). Wszystkie te projekty jednak 
przerwano, zastępując lepsze rozwiązanie 
gorszym, ale tańszym – poprzecznie usta-
wionym silnikiem rzędowym. Bardzo długo 
„żył” bokser w tylnosilnikowym VW Gar-
busie, a obecnie trwa nadal, w wersji sześcio-
cylindrowej, w Porsche 911. W tym przypad-
ku jednak chodzi nie tyle o uwarunkowania 
techniczno-ekonomiczne, a o tradycję. 

Zalety silnika bokser od wielu lat 
skutecznie wykorzystuje się w lotnic-
twie. Małe i średnie silniki tłokowe 
tego typu są zwarte, lekkie i generują 
niewiele drgań, a wszystkie te cechy 
są w samolocie wręcz nieocenione. 

Dlaczego więc, mimo niezaprzeczal-
nych zalet, silniki typu bokser są dziś 
rzadko stosowane w samochodach? 
Winowajcą jest ekonomia. Takie jed-
nostki zawsze były i są zauważalnie 
droższe w produkcji od swych rzędowych 
odpowiedników, a nawet ustępują pod tym 
względem konstrukcjom w układzie V. 
Przyczynę widać, gdy spojrzymy na 
budowę silnika przeciwsobnego – właści-
wie są to dwa silniki, z dwoma krótszy-

mi kadłubami i dwoma oddzielnymi 
układami rozrządu, choć tylko z jednym 
układem korbowym. Ponadto jednostka 
taka wymaga wyjątkowo precyzyjnej 
obróbki w rejonie dwuczęściowej skrzyni 
korbowej. Wszystko to musi kosztować, 
a dziś w masowej produkcji właśnie ten 
aspekt liczy się najbardziej. Należy się 
więc cieszyć, że pozostała choć jedna 
firma, w której lepsze, skuteczniejsze, 
choć droższe rozwiązanie nadal wygrywa.   

Historia debiutanta
Pierwszy czterocylindrowy bokser 

Subaru o symbolu EA miał moc maksy-
malną 55 KM, co przy małej masie auta 

zapewniało niezłe osiągi. Zawieszenie 
auta było w pełni niezależne, z wyko-
rzystaniem jako elementów sprężystych 
sprężyn śrubowych i drążków skrętnych. 
Układ kierowniczy z listwą zębatą na 
owe czasy był wyjątkowo nowoczesny. 
Użyto także dziś niespotykanego roz-
wiązania – przednie hamulce bębnowe 
umieszczono nie w płaszczyźnie kół, ale 
przy skrzyni biegów. Ale to właśnie dzięki 
poziomemu układowi cylindrów i alu-

miniowej konstrukcji silnika samochód 
charakteryzował się wyjątkową stabil-
nością i dobrym prowadzeniem. Kolejną 
ważną innowacją, ale już z obszaru układu 
napędowego, były nowo opracowane prze-
guby półosi napędowych typu tzw. DOJ 
(kompensacyjne, czyli wyrównawcze). 

Sam silnik miał popychaczowy układ 
rozrządu OHV 8V, z jednym wałkiem roz-
rządu w kadłubie, oraz zasilanie gaźnikowe. 
Wkrótce powiększono jego pojemność sko-
kową do 1100, 1300, a potem do 1600 cm3, 
zwiększając tylko średnice cylindrów. 

Subaru 1000 produkowano od roku 
1966, w roku 1969 zastąpiono go bardzo 
podobnym FF-1 (w USA używano nazwy 
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Star, a od roku 1970 „G”). Samochody te 
miały wspomniane wyżej mocniejsze 
silniki o pojemności 1100/1300/1600 cm3 
i o mocy nawet do 97 KM. Z przodu 
zastosowano już hamulce tarczowe. 
W późniejszych odmianach jedną 
z ciekawostek było użycie dwóch chłod-
nic, z których po rozruchu pracowała 
tylko mniejsza, działająca także jako 
nagrzewnica kabiny. Przyspieszało to 
nagrzewanie silnika. Subaru 1000/FF-1 
pozostawał w produkcji do roku 1973.

Silnik rodziny EA ciągle modyfi-
kowano, a jego najbardziej znaczącym 
rozwinięciem była wersja o pojemności 
1,8 cm3 z rozrządem OHV (jeden wałek 
rozrządu w głowicy, rozrząd dźwi-
gniowy) o mocy maksymalnej 90 KM, 
jego odmiana turbodoładowana (moc 
maksymalna do 136 KM) oraz wolnos-
sąca wersja sześciocylindrowa ER27 
o pojemności 2,7 cm3 (145 KM), stoso-
wana głównie na rynku amerykańskim 
w modelu Alcyone/XT do roku 1991. 
Te wersje silnika rodziny EA/ER miały już 
oczywiście elektroniczny wtrysk paliwa. 

Nieśmiertelna druga generacja 
Wprowadzenie do produkcji dużego sa-

mochodu Subaru – Legacy – zaplanowane 
na 1989 rok, a także obowiązywanie przede 
wszystkim w USA coraz ostrzejszych norm 
czystości spalin wymusiło opracowanie sil-
nika kolejnej, drugiej generacji. Trzeba so-
bie zdawać sprawę, że konstruktor silnika 
bokser jest bardzo ograniczony przede 
wszystkim przez układ i wielkość komory 
silnikowej, do której zamierza zamontować 
swój produkt. Silnik jest niski, to prawda, 
ale za to szeroki, bo jak już powiedzieliśmy, 
składa się właściwie z dwóch silników 
położonych poziomo. I te „prawie dwa 
silniki” trzeba zmieścić między podłużni-
cami samochodu. Dlatego konstruując taką 
jednostkę napędową, należy pewne rzeczy 
bardzo precyzyjnie uzgodnić z konstruk-
torem nadwozia, oraz na pewno nie można 
sobie pozwolić na dowolne rozbudowywa-
nie głowic silnika i jego układu rozrządu. 
Tymczasem nowy silnik dla nowego Lega-
cy, powstający w końcu lat 80. XX wieku, 
musiał mieć nowoczesne, perspektywiczne 
rozwiązania, czyli po cztery zawory na 
cylinder i otwierające je po dwa wałki 

rozrządu na każdą głowicę (DOHC 16V), 
lub przynajmniej SOHC 16V. Przyjęto roz-
wiązanie z paskiem rozrządu, z pięcioma 
łożyskami głównymi wału korbowego (dla 
silnika czterocylindrowego) i ze zwiększo-
ną odległością między osiami cylindrów. 
Pozwoliło to zaprojektować duże średnice 
cylindrów przy stosunkowo małym skoku 
tłoków, oraz bardzo sztywne kadłuby. 

Rezultat przeszedł chyba oczekiwa-
nia. Nowy silnik rodziny EJ okazał się 

nie tylko na owe czasy supernowoczesny, 
ale też niezwykle wytrzymały, gdyż cha-
rakterystyczna budowa boksera dawała 
mu niezwykłą sztywność i odporność 
na drgania kadłuba i wału korbowego. 
Jednostkę zaprojektowano początkowo 
jako dwulitrową, ale wkrótce powstały 
jej odmiany 1,5 dm3, 1,6 dm3, 1,8 dm3, 
2,2 dm3, a wreszcie 2,5 dm3. Wersje o więk-
szych pojemnościach były zdecydowanie 
„nadkwadratowe”, czyli o dużo większej 
średnicy tłoka niż jego skok – 99,5/79 mm 
(2.5 l) i 92/75 mm (2.0 l). Dziś ocenia się, 
że wszystkie odmiany wolnossące tego 
silnika (od ok. 90 do 165 KM mocy maksy-
malnej, zależnie od rocznika i pojemności) 

można uznawać za wiecznie trwałe, nie-
podlegające zasadniczo żadnym awariom. 

Już na wstępie pojawiły się odmiany 
turbodoładowane, których moc mak-
symalna przekraczała nieco 200 KM, 
stosowane w Legacy, a potem w Imprezie, 
Foresterze i Outbacku. Pod koniec kariery 
silnika rodziny EJ moc maksymalna 
jednostek turbo 2.0 lub 2.5 dm3 sięgała 
300 KM, oczywiście w wersji całkowicie 
seryjnej. Natomiast tunerzy tych silni-

ków prześcigali się w osiąganiu mocy, 
w które trudno nawet uwierzyć, bo często 
znacznie przekraczających 500 KM. 

Wersja 2.0 Turbo uzyskała w latach 
2006 i 2008 w swojej kategorii pojemno-
ściowej tytuł „Najlepszego Silnika Roku”. 
Jednostka zachowywała się także bardzo 
dobrze w zastosowaniach wyczynowych, 
to właśnie czterocylindrowy silnik turbo 
zdobył (w Subaru Imprezie) dwa indywidu-
alne i trzy zespołowe (w klasyfikacji produ-
centów) tytuły Rajdowego Mistrza Świata. 

Większe jest lepsze, ale...  
Technologie zastosowane w czte-

rocylindrowych silnikach rodziny EJ 

Dwucylindrowy dwusuwowy silnik o pojemności 
356 cm3, napędzający Subaru 360, miał początkowo 
moc maksymalną 16 KM.

Wał korbowy silnika SUBARU BOXER o oznaczeniu EJ20 (stosowanego m.in. w samochodach WRC).Widok komory silnika z umieszczonym bokserem o oznaczeniu EA82 (w modelu Alcyone).
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zastosowano też 
w odmianach sześcio-
cylindrowych. Pierwszym 
podejściem do tego tematu był silnik 
wolnossący 3,3 l, powstały poprzez doda-
nie do jednostki 2,2 l dwóch cylindrów. 
Przeznaczono go do sławnego Subaru 
SVX, niecodziennej sportowej limuzy-
ny, produkowanej w niewielkiej serii 
w latach 1991–1996. Silnik, o oznaczeniu 
EG33 i w układzie H6 2 × DOHC 24V 
z napędem rozrządu paskiem zęba-
tym, miał moc maksymalną 231 KM. 

Należy pamiętać, że silnik bokser H6 
jest jeszcze lepiej wyważony dynamicznie 
niż H4. Właściwie nie powinien genero-
wać żadnych drgań, więc bardzo dobrze 
nadaje się do luksusowych samochodów 
najwyższej klasy. Niestety, EG33 okazał 
się za długi, by zastosować go w Legacy. 

Co prawda już od roku 1994 (w Legacy 
drugiej generacji) pojawił się czterocylin-
drowy silnik EJ20H o mocy maksymalnej 

245 KM wyposażony w dwie 
turbosprężarki, zastę-

powany potem 
wersjami EJ20R, 

EJ206 

i EJ208 
z mocą 

docho-
dzącą nawet 

do 280 KM, 
ale w samochodzie 

tej klasy moc to nie wszystko. 
Ważny jest także najwyższy kom-

fort, więc jednostka sześciocylin-
drowa była konieczna. Następną wersją 

sześciocylindrowego silnika była więc od-
miana trzylitrowa, także 2 × DOHC 24V, 
ze średnicą cylindra (89,2 mm) i skokiem 
tłoka (80 mm) oraz odległością między 
osiami cylindrów dopasowanymi tak, 
aby zmieściła się 
w komorze silnika 
Legacy. Silnik ten, 
dzięki zmianie 
napędu rozrządu 
z paska zębatego 
na łańcuch, okazał 
się dłuższy od czte-
rocylindrowego 
zaledwie o 25 mm. 

Trzylitrowy 
silnik o mocy mak-
symalnej 209 KM 
i o oznaczeniu 

EZ30 wszedł do oferty Legacy trzeciej 
generacji (Outback drugiej generacji) 
w roku 2001. Dwa lata później podczas 
debiutu Legacy czwartej generacji (Outback 
trzeciej generacji) usprawniono tę jednostkę 
o system zmiany wzniosu zaworów Active 
Valve Lift System – AVLS. W roku 2010, 
w Outbacku piątej (obecnej) generacji 
sześciocylindrowy silnik został zastąpiony 
przez wersję o większej pojemności – 3,6 l 
i mocy maksymalnej 260 KM. Była to 
jednostka, która pojawiła się wcześniej 
(w roku 2007) w Tribece. Nie różni się 
ona wyraźnie od wersji trzylitrowej, 
pomijając większą średnicę i skok tłoków 
(92 × 91 mm). Co ciekawe, producent od 
razu zrezygnował ze stosowania tego silnika 
w Legacy, a w modelu roku 2013 wycofał 
go nawet z Outbacka. Niestety, owo „więk-
sze” nie przetrwało w walce z przepisami 
ekologicznymi. Obecnie największym 
silnikiem w Outbacku będzie znowu czte-
rocylindrowa jednostka o pojemności 2,5 l. 
Jednak nie będzie to już silnik rodziny EJ...

Pierwszy na świecie
Przez całe lata w ofercie Subaru 

brakowało silnika wysokoprężnego. 
Firma nie bardzo się tym przejmowała, 
bo jednostki tego typu pożądane były 
wyłącznie w Europie, a główne rynki 
dla Subaru to USA i Japonia. Jednak 
w pierwszej połowie pierwszego dziesię-
ciolecia XXI wieku stało się jasne, że rynek 
europejski, na którym wkrótce pojawią się 
naprawdę ostre przepisy dotyczące zużycia 
paliwa i emisji CO

2
, wymaga posiadania 

w ofercie jednostki wysokoprężnej. 
Pojawiły się mimo wszystko poważne 

trudności techniczne. Firmy doświadczone 

w produkcji diesli zbadały już, że powinny 
to być jednostki względnie wolno-
obrotowe, mocno turbodoładowane, 
ale długoskokowe. A to ostatnie było 
absolutnym przeciwieństwem jednostki 
benzynowej rodziny EJ. Poza tym ciągle 
istniało podstawowe ograniczenie – duży 
skok tłoka nie byłby problemem, gdyby 
nie ograniczone miejsce między podłuż-
nicami Imprezy, Forestera i Legacy. 

Mimo wszystko wzięto na warsz-
tat silnik EJ po to, by praktycznie 
w każdym punkcie go przekonstruować. 
Rozwiązano wiele problemów, zdecy-
dowano się na wiele kompromisów. 
Ostatecznie przyjęto „kwadratowe” wy-
miary główne silnika 86 × 86 mm, zasto-
sowano wyjątkowo krótkie wtryskiwacze 
paliwa common rail (dla zmniejszenia sze-
rokości silnika). Przyjęto nowoczesny sche-
mat DOHC 16V i łańcuchowy napęd roz-
rządu, nie zrezygnowano też z aluminium 
jako materiału konstrukcyjnego kadłubów. 
I wyszedł nie tylko pierwszy wysokoprężny 
bokser do produkowanych masowo samo-
chodów osobowych, ale naprawdę dobry 
bokser diesel (szczególnie gdy pojawiła 
się dostosowana do niego sześciobiegowa 
skrzynia), z mocą ok. 150 KM przy zaled-
wie 3600 obr./min i momentem aż 350 NM. 
Zużycie paliwa rzędu 6–8 l/100 km 
w Subaru stało się naprawdę realne. 

SUBARU BOXER DIESEL za-
debiutował w roku 2007 w Legacy 
i Outbacku, a obecnie stosuje się go 
we wszystkich Subaru, z wyjątkiem 
Tribeki, która przeznaczona jest 
głównie na rynek amerykański. 

Najmłodsze dzieci
Silniki rodziny EJ pod koniec pierw-

szej dekady XXI wieku, czyli ponad 20 lat 
od debiutu, były nadal doskonałe w wie-
lu konkurencjach prócz jednej – ni-
skiego zużycia paliwa i niskiej emi-
sji niektórych składników spalin. 
Subaru potrzebowało więc zmiany 
i dokonało jej. Dwa lata temu 
zadebiutował silnik nowej rodziny 
FB, który z zewnątrz wygląda bardzo 
podobnie do poprzednich, ale we-
wnętrznie jest całkiem inną konstrukcją. 

Przede wszystkim skok tłoka dwu-
litrowego silnika FB wynosi 90 mm, 
a średnica 84 mm. Proporcje uległy więc 

zupełnemu odwróceniu. To wymusiło 
szereg innych zmian prowadzących do 
zmniejszenia szerokości jednostki.

Skonstruowano tłoki, w których 
ekstremalnie zmniejszono odległość 
od osi sworznia tłokowego do ich 
korony, natomiast większość objętości 
(zatem i wysokości) komory spalania 
zawarto w ich wgłębionym denku.

Skonstruowano całkiem nowe 
głowice cylindrów, o nieco zmienio-
nym przebiegu kanałów wylotowych 
i przede wszystkim dolotowych, 
co pozwoliło nieznacznie zmniejszyć 
długość zaworów. W rezultacie odległość 
od podstawy głowicy do osi wałków 
rozrządu nie uległa istotnej zmianie.

Zastosowano łańcuchowy napęd roz-
rządu w miejsce paska zębatego. Ta zmia-
na pozwoliła na radykalne zmniejszenie 
średnic kół zębatych napędu wałków 
rozrządu, co wraz z odpowiednią zmianą 
budowy ich pokryw pozwoliło utrzymać 
łączną szerokość silnika w określonych 
granicach. Bonusem stała się bezobsługo-
wość nowego zespołu napędu rozrządu.

Zawory naciskane są teraz przez 
dźwigienki rolkowe, zmniejszono 
też kąt między osiami zaworów.

Dokonano całego szeregu zmian, 
które prowadzą do ogranicze-
nia masy rucho-
mych części, 
zmniej-
szenia 

oporów wewnętrznych i popra-
wy sprawności spalania.

Efekt jest taki, że dwulitrowy silnik 
wolnossący FB ma tę samą moc maksy-
malną co poprzednik, ale lepszy moment 
przy niskich i średnich obrotach oraz 
niższe zużycie paliwa. Spełnia oczywiście 
z łatwością obecną normę czystości spalin 
Euro 5 i będzie spełniał normę Euro 6.

Podstawowy silnik FB20 ma już 
kilku kuzynów. Opracowano wersję 
FB16 (1600 cm3) stosowaną w Imprezie 
i XV, a także FB25 (2500 cm3) prze-
widzianą do Outbacka. Kolejna była 
odmiana FA20 (dwustukonna, 2000 cm3) 
z pośrednim i bezpośrednim wtryskiem 
benzyny i „kwadratowym” stosunkiem 
skoku do średnicy tłoka, stosowana 
w sportowym BRZ. A wreszcie ostatnia 
nowość to FA20 DIT, czyli turbodo-
ładowana jednostka z bezpośrednim 
wtryskiem, 240 KM, stosowana na 
razie tylko w nowym Foresterze. 

Silniki Subaru będą się z czasem zmie-
niać i rozwijać, tak jak wszystkie jednostki 
napędowe wiodących firm. Już wiadomo 
o specyficznym hybrydowym układzie 
napędowym (oczywiście AWD) Subaru. 
Jedno jest tylko pewne – w dającym się 
przewidzieć czasie zawsze będą lekkie, 

płaskie i symetryczne. 

Silnik o pojemności 3,6 litra, stosowany do pewnego momentu w Outbacku.
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zastosowano też 
w odmianach sześcio-
cylindrowych. Pierwszym 
podejściem do tego tematu był silnik 
wolnossący 3,3 l, powstały poprzez doda-
nie do jednostki 2,2 l dwóch cylindrów. 
Przeznaczono go do sławnego Subaru 
SVX, niecodziennej sportowej limuzy-
ny, produkowanej w niewielkiej serii 
w latach 1991–1996. Silnik, o oznaczeniu 
EG33 i w układzie H6 2 × DOHC 24V 
z napędem rozrządu paskiem zęba-
tym, miał moc maksymalną 231 KM. 

Należy pamiętać, że silnik bokser H6 
jest jeszcze lepiej wyważony dynamicznie 
niż H4. Właściwie nie powinien genero-
wać żadnych drgań, więc bardzo dobrze 
nadaje się do luksusowych samochodów 
najwyższej klasy. Niestety, EG33 okazał 
się za długi, by zastosować go w Legacy. 

Co prawda już od roku 1994 (w Legacy 
drugiej generacji) pojawił się czterocylin-
drowy silnik EJ20H o mocy maksymalnej 

245 KM wyposażony w dwie 
turbosprężarki, zastę-

powany potem 
wersjami EJ20R, 

EJ206 

i EJ208 
z mocą 

docho-
dzącą nawet 

do 280 KM, 
ale w samochodzie 

tej klasy moc to nie wszystko. 
Ważny jest także najwyższy kom-

fort, więc jednostka sześciocylin-
drowa była konieczna. Następną wersją 

sześciocylindrowego silnika była więc od-
miana trzylitrowa, także 2 × DOHC 24V, 
ze średnicą cylindra (89,2 mm) i skokiem 
tłoka (80 mm) oraz odległością między 
osiami cylindrów dopasowanymi tak, 
aby zmieściła się 
w komorze silnika 
Legacy. Silnik ten, 
dzięki zmianie 
napędu rozrządu 
z paska zębatego 
na łańcuch, okazał 
się dłuższy od czte-
rocylindrowego 
zaledwie o 25 mm. 

Trzylitrowy 
silnik o mocy mak-
symalnej 209 KM 
i o oznaczeniu 

EZ30 wszedł do oferty Legacy trzeciej 
generacji (Outback drugiej generacji) 
w roku 2001. Dwa lata później podczas 
debiutu Legacy czwartej generacji (Outback 
trzeciej generacji) usprawniono tę jednostkę 
o system zmiany wzniosu zaworów Active 
Valve Lift System – AVLS. W roku 2010, 
w Outbacku piątej (obecnej) generacji 
sześciocylindrowy silnik został zastąpiony 
przez wersję o większej pojemności – 3,6 l 
i mocy maksymalnej 260 KM. Była to 
jednostka, która pojawiła się wcześniej 
(w roku 2007) w Tribece. Nie różni się 
ona wyraźnie od wersji trzylitrowej, 
pomijając większą średnicę i skok tłoków 
(92 × 91 mm). Co ciekawe, producent od 
razu zrezygnował ze stosowania tego silnika 
w Legacy, a w modelu roku 2013 wycofał 
go nawet z Outbacka. Niestety, owo „więk-
sze” nie przetrwało w walce z przepisami 
ekologicznymi. Obecnie największym 
silnikiem w Outbacku będzie znowu czte-
rocylindrowa jednostka o pojemności 2,5 l. 
Jednak nie będzie to już silnik rodziny EJ...
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brakowało silnika wysokoprężnego. 
Firma nie bardzo się tym przejmowała, 
bo jednostki tego typu pożądane były 
wyłącznie w Europie, a główne rynki 
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ciolecia XXI wieku stało się jasne, że rynek 
europejski, na którym wkrótce pojawią się 
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2
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FeLIeton tekst: PEIPER
rysunek: KRZYSZTOF TKACZYK

Pierwszy raz był prosty: wybrałem 
tytuł Skrzypek na dachu, bo brzmiał 
absurdalnie. Arię tytułową znałem, 

bo jeszcze jako mieszkańcowi Krakowa 
zdarzało mi się zabłądzić na festiwal 
piosenki żydowskiej. Niestety tenorowi 
wrocławskiej opery płacą za dniówkę, 
a nie za talent, bo odwalił taką chałturę, 
że kolejny tytuł wybrałem na chybił go 
pies. Padło na Parsifala. Poszedłem nie 
czytając libretta, czyli nieświadom 
krzywdy, jaką sobie wyrządzam. 

Na gongach operowych się nie znam, 
dlatego na dźwięk pierwszego pogalo-
powałem na salę. Z miejsca dla orkiestry 
dobiegała potworna kakofonia dźwięków.  

– Czy to Penderecki? – spytałem 
bileterkę. Żona dba o konwenanse 
i strój, miała eleganckie operowe szpilki, 
więc kopniak był równie dyskretny co 
bolesny. Po dwóch kolejnych gongach 
zapadła cisza i miękki, męski tenor liryczny 
poprosił przez głośniki, żeby wyłączyć 
komórki, zabronił rejestrować przedsta-
wienie i zawiadomił, że na terenie opery 
nie wolno palić. Gdyby nie ten ostatni 
komunikat, byłby to najsympatyczniej-
szy i najcieplejszy dźwięk, jaki słyszałem 
tego wieczoru. Zanim przygasły światła, 
zdążyłem rzucić okiem na informator. 
Nazwisko Wagner nie poprawiło mi hu-
moru, a kostka po „Pendereckim” puchła. 

Dyrygent machnął patykiem i muzyka 
popłynęła w takim tempie, że gdyby to był 

marsz pogrzebowy, to między kościołem 
a cmentarzem orszak musiałby rozbijać 
obóz na noc. Po piętnastu minutach, 
w trakcie których kurtyna nawet nie 
drgnęła, zacząłem nabierać nadziei, że ja-
kaś korba się urwała i odwołają spektakl, 
ale właśnie wtedy firanki poszły na bok. 
Scenografia była kompromisem pomiędzy 
minimalizmem a symbolizmem. Okrągła, 
obrotowa, zapadająca i wznosząca się scena 
udekorowana była czterema schodami. 
Na końcu sceny wielka, przechylona 
w kierunku widowni płachta z ogrom-
ną dziurą w środku, a za nią ekran, na 
którym wyświetlano obraz falującej wody. 
Muzyka i falowanie sprawiły, że zaczęło 
mnie mdlić. Wtedy zaczął zawodzić rycerz 
Gurnemanz. Nie kumałem ani słowa, 
gdyż zawodzono w języku ojczystym 
Wagnera, a ja… niks fersztejen i dopiero 
żona uświadomiła mi, że nad sceną, na 
wysokości czwartego piętra, wisi telebim 
z tłumaczeniem zawodzenia. Różnica 
czterech kondygnacji sprawiała, że albo 
w i d z i a ł e m, albo  w i e d z i a ł e m, o co 
biega, ale nigdy równocześnie. Przez pół 
pierwszego aktu jęczał wspomniany 
Gurnemanz, odziany w szary garnitur. 
Nie był to strój z epoki, ale po wypchanych 
kolanach, łokciach i ogólnym zszarganiu 
wyglądał na wiekowy. Diw (odpowiednik 
diwy) zawodził o tym, że król Amfortas źle 
się czuje, chce się wykąpać i odsyłał każ-
dego, kto pojawił się na scenie do pomocy 

przy tym zabiegu higienicznym, a tamten 
po półgodzinie pojawił się w obrzyganej 
koszuli. Tak to przynajmniej wyglądało, 
aż tekst na telebimie wyjaśnił mi, że to 
ślady krwi niegojącej się rany po dźgnięciu 
świętą dzidą, która aktualnie się gdzieś 
zapodziała. Kolejne pół godziny tatuś 
króla, niejaki Titurel, nakłaniał go zza 
grobu znaczy… zza sceny, żeby pokazał 
widzom jakiś święty kieliszek o imieniu 
Grall, a ten nic tylko, że mu się rozbije. 
Wreszcie otwarł futerał, a tam półlitrowe 
naczynie ze szlachetnej stali… To niby 
jakim cudem miał się rozbić? Myślałem, 
że skoro go wyciągnął, to łyknie i akcja 
nabierze rumieńców, a on tego Gralla na 
sucho z powrotem do futerału. A w ogóle 
– kto nadaje kieliszkom imiona? Potem 
na scenę wnieśli zwinięte prześcieradło 
symbolizujące łabędzia denata i długo na 
nim płakali albo śpiewali, co w wypad-
ku tej sztuki wychodziło na jedno.

Reasumując akt pierwszy: król się 
skaleczył, zapodziała się święta dzida, 
a jakiś prostak zestrzelił jego ulubionego 
łabędzia z łuku, który był zaprzeczeniem 
podstaw łowiectwa, łucznictwa, a już na 
pewno balistyki. Kurtyna opadła, ludzie 
klaskali. Ja tylko raz – fotelem, bo potem 
robi się kolejka do bufetu. Wziąłem di-
strette i wreszcie przestało mnie mdlić. 

Na drugi akt szedłem z nadzieją, że coś 
się rozkręci. Zmodyfikowana scenografia 
dawała na to pewne szanse. Ekran z wodą 

zasłonili kolorową szmatą w kwiaty, 
a na skrawku nieobrotowej sceny stał 
fortepian i szezlong – bez sensu, jak cała 
reszta. W ramach diwa wystąpił tenor 
w roli Klingsora, w czerwonej pelerynie, 
szarych spodniach i karmazynowych, 
błyszczących adidasach – model współcze-
sny, ale stan jak najbardziej wagnerowski. 
Pasowały do całości jak ten fortepian. 
Przed Klingsorem wisiała na sznurku 
aluminiowa rura symbolizująca świętą 
dzidę, którą zajumał Amfortasowi, a z za-
wodzenia wynikało, że zdecydowanie się 
nie lubią, bo… nie doczytałem. Potem sce-
nograf wciągnął rurę, żeby znowu ktoś się 
nie skaleczył, a na scenę wszedł ten snajper, 
który w pierwszym akcie atrapą łuku strą-
cił ptaka. Obskoczyły go kobiety kwiaty, 
dyrygent energiczniej machnął kijkiem i tu 
między nuty Wagnera musiała im się za-
plątać partytura Johanna Straussa, bo gdy-
by nie skopane kostki poprosiłbym żonę 
do tańca. To było te pięć minut z pięciu go-
dzin, gdzie sopranistki poszły po bandzie 
i zaliczały takie rejestry, że fragmentami 
słyszały je tylko okoliczne psy, a widzo-
wie siedzący pod żyrandolem zaczęli się 
dyskretnie przesiadać. Niestety snajper 
przypomniał sobie, że ma do spełnienia 
jakąś misję jako dziewic i akcja siadła. 
Na dodatek tak się pechowo złożyło, że na 
wspomnianym szezlongu dopadła go 
laska o imieniu Kundry (ruda sopranistka 
z dużym… tym… no… pudłem rezonan-
sowym) i rozprawiczyła. Musiałem prze-
gapić ten moment, bo trudno obserwować 
równocześnie scenę na parterze i telebim 
na czwartym piętrze. Łabędziobójca przez 
dobre czterdzieści minut dramatyzował 
w sprawie utraconej cnoty, tłukł głową 
w fortepian i jak się okazało – to była 
jedyna funkcja tego rekwizytu w sztuce. 
Od początku wszyscy na snajpera wołali 
prostak, choć znał się przecież na nutach, 
a był nieszczęśliwy, bo zapomniał, jak się 
nazywa. Tak bywa, jak ktoś za długo czeka 
z inicjacją. Kundry okazała się kimś z ro-
dziny i wreszcie zdradziła mu, że w dowo-
dzie ma Parsifal (PESELU nie dośpiewała).

Żeby nie przynudzać – w drugim akcie 
chodziło o to, że snajper szukał dzidy. Zna-
lazł, a przy okazji poznał swoje personalia, 
ale posypał się emocjonalnie na szezlongu. 
Kurtyna zaczęła opadać, klasnąłem fotelem 

i już 
byłem na 
papierosku przed operą. Odgłosy 
dochodzące z sali świadczyły, że ludziom 
się podobało, aczkolwiek kilkadziesiąt 
osób wybiegło z budynku w pośpiechu 
– widocznie mieli ostatni nocny autobus. 

Gong na trzeci akt zabrzmiał jak 
wyrok. Wszedłem na salę i faktycz-
nie – przeluźniło się. Scenografia 
wróciła do klasyki. Do falującej wody, 
opadającej i wznoszącej się sceny 
bardziej pasowałyby szanty, ale wte-
dy żona nie kupiłaby biletów. 

Wiedziałem, że to potrwa, 
dlatego skoncentrowałem się 
na architekturze wnętrza 
opery i obserwowaniu 
reakcji publiczności na 
„błyskawiczne” zmiany 
akcji. Na suficie, ścianach 
i w lożach dominował 
barok, na scenie 
barak, a na wi-
downi… Morfe-
usz. Podziwia-
łem sklepienie, 
a przy okazji na 
telebimie zała-
pałem informa-
cję, że akcja tego 
aktu rozgrywa 
się w piątek. 
Snajper, czyli 
Persifal, znalazł 
świętą dzidę 
i wracając do 
dźgniętego 
króla przeszedł 
gehennę, ale 
dzidy nie poka-
lał – co by to nie 
oznaczało. Przez 
następne pięt-
naście minut nikt 
nie zagłuszał orkie-
stry, bo aktorzy koncentrowali się 
na utrzymaniu równowagi, spacerując po 
krzywych schodach na kręcącej się scenie 
i nosząc nad głową kieliszek Amfortasa. 

Cie-
szył mnie 

fakt, że dzida się 
znalazła, wiedziałem 

również, że Wagner nie 
był sadystą, co oznaczało, 

że spektakl miał się ku koń-
cowi. Wyciągnąłem z paczki 
papierosa i czekałem, żeby 
klasnąć… fotelem. Nie wiem, 
czy operowy savoir-vivre prze-
widuje bisy, ale na wszelki wy-

padek przygotowałem sobie alibi 
w postaci numerków do szatni – za-

nim braknie płaszczy. Z oklaskiem 
byłem pierwszy, w szatni również. 

Czekając z okryciem na żonę kon-
templowałem sztukę. Próbowali z mi-
sterium zrobić dramat, a wyszedł im 
koszmar. Jeżeli ktoś porywa się na 
stworzenie pięciogodzinnego dzieła 

o dzidzie do muzyki Wagnera, to albo 
jest totalnie porąbany i wychodzi 

mu hit, albo nieprzeciętnym 
nudziarzem i tworzy takie-
go gniota, że przy wejściu 
powinni rozdawać jointy, 
a przy wyjściu Prozac. 
Zaczynałem nawet rozu-
mieć, dlaczego Amfortas 
nie skusił się na tego kieli-
cha. Pięć godzin na karuzeli 
z tym wzburzonym jezio-
rem w oczach – też bym nie 
ryzykował, tym bardziej 
w obrzyganej koszuli.  

O tym, że sztuka była 
wybitna, może świadczyć 

fakt, że żona 
kupiła 
w drodze 
powrotnej 
w „nocnym” 
dwie (najdroż-

sze) litrowe 
butelki Blue 

Ballantines’a. 
PS. Patrzę w przy-

szłość z optymizmem – jeszcze kil-
ka takich gniotów i żony nie będzie 
stać na odchamianie mnie.

Parsifal w trzech aktach
(czyli zadzidzie, śróddzidzie i przeddzidzie świętej dzidy)
Posiadamy z żoną różne zamiłowania. Ona jest miłośniczką opery, a ja umiarkowanego alkoholizmu. 
Najdroższa najchętniej spędza weekendy we wrocławskim przybytku kultury wyższej, 
ja nie oddalam się od domowego barku. Ona twierdzi, że opera uduchawia, a ja, że picie alkoholu 
z umiarem nie szkodzi – nawet w ogromnych ilościach. Ja nazajutrz staram się być miły i nadskakiwać 
połowicy, a ona w ramach rekompensaty za moje straty moralne spowodowane wyciem scenicznym 
– kupuje mi flaszkę, według zasady – czym trudniejsza sztuka, tym bardziej wyrafinowany alkohol. 
Wypracowaliśmy nawet pewien kompromis, który sprawia, że ja wybieram repertuar, 
a ona rodzaj alkoholu. To dobry kompromis, bo ona ma wysublimowany gust w kwestii trucizn, 
a ja wybieram z repertuaru operowego same gnioty, co daje mi okazję smakowania najbardziej 
wyszukanych trunków.
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FeLIeton tekst: PEIPER
rysunek: KRZYSZTOF TKACZYK

Pierwszy raz był prosty: wybrałem 
tytuł Skrzypek na dachu, bo brzmiał 
absurdalnie. Arię tytułową znałem, 

bo jeszcze jako mieszkańcowi Krakowa 
zdarzało mi się zabłądzić na festiwal 
piosenki żydowskiej. Niestety tenorowi 
wrocławskiej opery płacą za dniówkę, 
a nie za talent, bo odwalił taką chałturę, 
że kolejny tytuł wybrałem na chybił go 
pies. Padło na Parsifala. Poszedłem nie 
czytając libretta, czyli nieświadom 
krzywdy, jaką sobie wyrządzam. 

Na gongach operowych się nie znam, 
dlatego na dźwięk pierwszego pogalo-
powałem na salę. Z miejsca dla orkiestry 
dobiegała potworna kakofonia dźwięków.  

– Czy to Penderecki? – spytałem 
bileterkę. Żona dba o konwenanse 
i strój, miała eleganckie operowe szpilki, 
więc kopniak był równie dyskretny co 
bolesny. Po dwóch kolejnych gongach 
zapadła cisza i miękki, męski tenor liryczny 
poprosił przez głośniki, żeby wyłączyć 
komórki, zabronił rejestrować przedsta-
wienie i zawiadomił, że na terenie opery 
nie wolno palić. Gdyby nie ten ostatni 
komunikat, byłby to najsympatyczniej-
szy i najcieplejszy dźwięk, jaki słyszałem 
tego wieczoru. Zanim przygasły światła, 
zdążyłem rzucić okiem na informator. 
Nazwisko Wagner nie poprawiło mi hu-
moru, a kostka po „Pendereckim” puchła. 

Dyrygent machnął patykiem i muzyka 
popłynęła w takim tempie, że gdyby to był 

marsz pogrzebowy, to między kościołem 
a cmentarzem orszak musiałby rozbijać 
obóz na noc. Po piętnastu minutach, 
w trakcie których kurtyna nawet nie 
drgnęła, zacząłem nabierać nadziei, że ja-
kaś korba się urwała i odwołają spektakl, 
ale właśnie wtedy firanki poszły na bok. 
Scenografia była kompromisem pomiędzy 
minimalizmem a symbolizmem. Okrągła, 
obrotowa, zapadająca i wznosząca się scena 
udekorowana była czterema schodami. 
Na końcu sceny wielka, przechylona 
w kierunku widowni płachta z ogrom-
ną dziurą w środku, a za nią ekran, na 
którym wyświetlano obraz falującej wody. 
Muzyka i falowanie sprawiły, że zaczęło 
mnie mdlić. Wtedy zaczął zawodzić rycerz 
Gurnemanz. Nie kumałem ani słowa, 
gdyż zawodzono w języku ojczystym 
Wagnera, a ja… niks fersztejen i dopiero 
żona uświadomiła mi, że nad sceną, na 
wysokości czwartego piętra, wisi telebim 
z tłumaczeniem zawodzenia. Różnica 
czterech kondygnacji sprawiała, że albo 
w i d z i a ł e m, albo  w i e d z i a ł e m, o co 
biega, ale nigdy równocześnie. Przez pół 
pierwszego aktu jęczał wspomniany 
Gurnemanz, odziany w szary garnitur. 
Nie był to strój z epoki, ale po wypchanych 
kolanach, łokciach i ogólnym zszarganiu 
wyglądał na wiekowy. Diw (odpowiednik 
diwy) zawodził o tym, że król Amfortas źle 
się czuje, chce się wykąpać i odsyłał każ-
dego, kto pojawił się na scenie do pomocy 

przy tym zabiegu higienicznym, a tamten 
po półgodzinie pojawił się w obrzyganej 
koszuli. Tak to przynajmniej wyglądało, 
aż tekst na telebimie wyjaśnił mi, że to 
ślady krwi niegojącej się rany po dźgnięciu 
świętą dzidą, która aktualnie się gdzieś 
zapodziała. Kolejne pół godziny tatuś 
króla, niejaki Titurel, nakłaniał go zza 
grobu znaczy… zza sceny, żeby pokazał 
widzom jakiś święty kieliszek o imieniu 
Grall, a ten nic tylko, że mu się rozbije. 
Wreszcie otwarł futerał, a tam półlitrowe 
naczynie ze szlachetnej stali… To niby 
jakim cudem miał się rozbić? Myślałem, 
że skoro go wyciągnął, to łyknie i akcja 
nabierze rumieńców, a on tego Gralla na 
sucho z powrotem do futerału. A w ogóle 
– kto nadaje kieliszkom imiona? Potem 
na scenę wnieśli zwinięte prześcieradło 
symbolizujące łabędzia denata i długo na 
nim płakali albo śpiewali, co w wypad-
ku tej sztuki wychodziło na jedno.

Reasumując akt pierwszy: król się 
skaleczył, zapodziała się święta dzida, 
a jakiś prostak zestrzelił jego ulubionego 
łabędzia z łuku, który był zaprzeczeniem 
podstaw łowiectwa, łucznictwa, a już na 
pewno balistyki. Kurtyna opadła, ludzie 
klaskali. Ja tylko raz – fotelem, bo potem 
robi się kolejka do bufetu. Wziąłem di-
strette i wreszcie przestało mnie mdlić. 

Na drugi akt szedłem z nadzieją, że coś 
się rozkręci. Zmodyfikowana scenografia 
dawała na to pewne szanse. Ekran z wodą 

zasłonili kolorową szmatą w kwiaty, 
a na skrawku nieobrotowej sceny stał 
fortepian i szezlong – bez sensu, jak cała 
reszta. W ramach diwa wystąpił tenor 
w roli Klingsora, w czerwonej pelerynie, 
szarych spodniach i karmazynowych, 
błyszczących adidasach – model współcze-
sny, ale stan jak najbardziej wagnerowski. 
Pasowały do całości jak ten fortepian. 
Przed Klingsorem wisiała na sznurku 
aluminiowa rura symbolizująca świętą 
dzidę, którą zajumał Amfortasowi, a z za-
wodzenia wynikało, że zdecydowanie się 
nie lubią, bo… nie doczytałem. Potem sce-
nograf wciągnął rurę, żeby znowu ktoś się 
nie skaleczył, a na scenę wszedł ten snajper, 
który w pierwszym akcie atrapą łuku strą-
cił ptaka. Obskoczyły go kobiety kwiaty, 
dyrygent energiczniej machnął kijkiem i tu 
między nuty Wagnera musiała im się za-
plątać partytura Johanna Straussa, bo gdy-
by nie skopane kostki poprosiłbym żonę 
do tańca. To było te pięć minut z pięciu go-
dzin, gdzie sopranistki poszły po bandzie 
i zaliczały takie rejestry, że fragmentami 
słyszały je tylko okoliczne psy, a widzo-
wie siedzący pod żyrandolem zaczęli się 
dyskretnie przesiadać. Niestety snajper 
przypomniał sobie, że ma do spełnienia 
jakąś misję jako dziewic i akcja siadła. 
Na dodatek tak się pechowo złożyło, że na 
wspomnianym szezlongu dopadła go 
laska o imieniu Kundry (ruda sopranistka 
z dużym… tym… no… pudłem rezonan-
sowym) i rozprawiczyła. Musiałem prze-
gapić ten moment, bo trudno obserwować 
równocześnie scenę na parterze i telebim 
na czwartym piętrze. Łabędziobójca przez 
dobre czterdzieści minut dramatyzował 
w sprawie utraconej cnoty, tłukł głową 
w fortepian i jak się okazało – to była 
jedyna funkcja tego rekwizytu w sztuce. 
Od początku wszyscy na snajpera wołali 
prostak, choć znał się przecież na nutach, 
a był nieszczęśliwy, bo zapomniał, jak się 
nazywa. Tak bywa, jak ktoś za długo czeka 
z inicjacją. Kundry okazała się kimś z ro-
dziny i wreszcie zdradziła mu, że w dowo-
dzie ma Parsifal (PESELU nie dośpiewała).

Żeby nie przynudzać – w drugim akcie 
chodziło o to, że snajper szukał dzidy. Zna-
lazł, a przy okazji poznał swoje personalia, 
ale posypał się emocjonalnie na szezlongu. 
Kurtyna zaczęła opadać, klasnąłem fotelem 

i już 
byłem na 
papierosku przed operą. Odgłosy 
dochodzące z sali świadczyły, że ludziom 
się podobało, aczkolwiek kilkadziesiąt 
osób wybiegło z budynku w pośpiechu 
– widocznie mieli ostatni nocny autobus. 

Gong na trzeci akt zabrzmiał jak 
wyrok. Wszedłem na salę i faktycz-
nie – przeluźniło się. Scenografia 
wróciła do klasyki. Do falującej wody, 
opadającej i wznoszącej się sceny 
bardziej pasowałyby szanty, ale wte-
dy żona nie kupiłaby biletów. 

Wiedziałem, że to potrwa, 
dlatego skoncentrowałem się 
na architekturze wnętrza 
opery i obserwowaniu 
reakcji publiczności na 
„błyskawiczne” zmiany 
akcji. Na suficie, ścianach 
i w lożach dominował 
barok, na scenie 
barak, a na wi-
downi… Morfe-
usz. Podziwia-
łem sklepienie, 
a przy okazji na 
telebimie zała-
pałem informa-
cję, że akcja tego 
aktu rozgrywa 
się w piątek. 
Snajper, czyli 
Persifal, znalazł 
świętą dzidę 
i wracając do 
dźgniętego 
króla przeszedł 
gehennę, ale 
dzidy nie poka-
lał – co by to nie 
oznaczało. Przez 
następne pięt-
naście minut nikt 
nie zagłuszał orkie-
stry, bo aktorzy koncentrowali się 
na utrzymaniu równowagi, spacerując po 
krzywych schodach na kręcącej się scenie 
i nosząc nad głową kieliszek Amfortasa. 

Cie-
szył mnie 

fakt, że dzida się 
znalazła, wiedziałem 

również, że Wagner nie 
był sadystą, co oznaczało, 

że spektakl miał się ku koń-
cowi. Wyciągnąłem z paczki 
papierosa i czekałem, żeby 
klasnąć… fotelem. Nie wiem, 
czy operowy savoir-vivre prze-
widuje bisy, ale na wszelki wy-

padek przygotowałem sobie alibi 
w postaci numerków do szatni – za-

nim braknie płaszczy. Z oklaskiem 
byłem pierwszy, w szatni również. 

Czekając z okryciem na żonę kon-
templowałem sztukę. Próbowali z mi-
sterium zrobić dramat, a wyszedł im 
koszmar. Jeżeli ktoś porywa się na 
stworzenie pięciogodzinnego dzieła 

o dzidzie do muzyki Wagnera, to albo 
jest totalnie porąbany i wychodzi 

mu hit, albo nieprzeciętnym 
nudziarzem i tworzy takie-
go gniota, że przy wejściu 
powinni rozdawać jointy, 
a przy wyjściu Prozac. 
Zaczynałem nawet rozu-
mieć, dlaczego Amfortas 
nie skusił się na tego kieli-
cha. Pięć godzin na karuzeli 
z tym wzburzonym jezio-
rem w oczach – też bym nie 
ryzykował, tym bardziej 
w obrzyganej koszuli.  

O tym, że sztuka była 
wybitna, może świadczyć 

fakt, że żona 
kupiła 
w drodze 
powrotnej 
w „nocnym” 
dwie (najdroż-

sze) litrowe 
butelki Blue 

Ballantines’a. 
PS. Patrzę w przy-

szłość z optymizmem – jeszcze kil-
ka takich gniotów i żony nie będzie 
stać na odchamianie mnie.

Parsifal w trzech aktach
(czyli zadzidzie, śróddzidzie i przeddzidzie świętej dzidy)
Posiadamy z żoną różne zamiłowania. Ona jest miłośniczką opery, a ja umiarkowanego alkoholizmu. 
Najdroższa najchętniej spędza weekendy we wrocławskim przybytku kultury wyższej, 
ja nie oddalam się od domowego barku. Ona twierdzi, że opera uduchawia, a ja, że picie alkoholu 
z umiarem nie szkodzi – nawet w ogromnych ilościach. Ja nazajutrz staram się być miły i nadskakiwać 
połowicy, a ona w ramach rekompensaty za moje straty moralne spowodowane wyciem scenicznym 
– kupuje mi flaszkę, według zasady – czym trudniejsza sztuka, tym bardziej wyrafinowany alkohol. 
Wypracowaliśmy nawet pewien kompromis, który sprawia, że ja wybieram repertuar, 
a ona rodzaj alkoholu. To dobry kompromis, bo ona ma wysublimowany gust w kwestii trucizn, 
a ja wybieram z repertuaru operowego same gnioty, co daje mi okazję smakowania najbardziej 
wyszukanych trunków.
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S13PARKER
PIÓRo PaRkeR na naBoJe
Istnieje możliwość indywidualnego znakowania pióra 
za pomocą graweru laserowego

S13MULTI
WIeLoFUnkcYJne naRzĘDzIe z LoGo SUBaRU SESTYA0410

zeStaW oUtDooR
Multitool i latarka LED 
w metalowej puszce
New Forester
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WIeLoFUnkcYJne naRzĘDzIe z LoGo SUBaRU SESTYA0410

zeStaW oUtDooR
Multitool i latarka LED 
w metalowej puszce
New Forester
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benzynowe SUBARU BOXER nowej 
generacji. Charakteryzują się dosko-
nałymi parametrami i kulturą jazdy 
oraz niskim zużyciem paliwa, wystę-
pują wraz z nowymi bezstopniowymi 
skrzyniami biegów Lineartronic (CVT).

W samochodach z manualnymi 
skrzyniami biegów zrezygnowano 
z wcześniejszych przekładni pięcio-
biegowych, zastępując je nowymi, 
sześciobiegowymi. Silniki turbodoła-
dowane nowego Forestera wyposażono 
w bezpośredni wtrysk benzyny. Jest to 
najnowsza generacja silników SUBARU 
BOXER, łącząca wysokie osiągi z rozsąd-
nie niskim zużyciem paliwa. W nowym 
Foresterze szerokość nadwozia samocho-
du ograniczono do 1795 mm, co uła-
twia jazdę po zatłoczonych miejskich 
ulicach oraz wąskich drogach, np. w le-
sie. Wzrosła natomiast ilość miejsca 
w kabinie, a szczególnie przestrzeń dla 
nóg pasażerów tylnych siedzeń. (…)

Nowością jest też siłownik auto-
matycznie podnoszący i opuszczający 
pokrywę bagażnika zainstalowa-
ny w bogatszych wersjach auta.   

4x4 OFF-ROAD PL 
nr 4 (152) 2013
„Zmienić, aby nie zepsuć”
(Forester 2.0D)

Jak przystało na japońską dokładność, 
równo co sześć lat Subaru wprowadza 
nową generację Forestera. Nowy mo-
del zaprezentowano jesienią ubiegłego 
roku, teraz dumnie wkracza do salonów. 

Polska jest jednym z pierwszych ryn-
ków, na którym pojawiło się auto. (…)

Cieszy
Kolejna, IV już generacja tego pojazdu 

stylistycznie nawiązuje do poprzedniej, ale 
tylko na pozór. Dalej jest to czterodrzwiowe 
nadwozie typu kombi z tylną klapą bagażni-
ka unoszoną do góry. Ale to tyle wspólnych 
cech, bowiem po bliższym zapoznaniu 
model okazuje się zupełnie inny. Po pierw-
sze urósł. Jest nieznacznie dłuższy, cięższy, 
ma większy rozstaw osi niż poprzednik. 
Po drugie zmieniono linię nadwozia – deli-
katnie odmienne od poprzedniej generacji 
są kształty frontu nadkoli, tylnej klapy inne 
są też kształty lamp itd. Słowem to inny, 
nowy pojazd, ale obyło się bez rewolucji.

Większe rozmiary oznaczają też większą 
przestrzeń w środku pojazdu i rzeczywiście 
jest troszkę lepiej, zarówno dla kierow-
cy, jak i dla pasażerów, a zdecydowanie 
lepiej dla ich bagaży. Na nowo zostały 
zaprojektowane elementy wnętrza – jest 
całkowicie nowy kształt deski rozdzielczej 
i zmieniona tapicerka. Już w poprzedniej 
generacji zastosowano czytelne zegary 
i ekran audio, i w tej kwestii pozostało 
po staremu, bo sztuką jest nie zepsuć.

Jazda
Diesel* w Subaru to silnik znany z po-

przedniej generacji, nieznacznie poprawiony 
„osprzętowo”. Dwulitrowa, przeciwsobna 
jednostka generuje dość wysoki moment 
350 Nm, dostępny już przy niskich obrotach 
(1600 obr./min) Motor jest też dość mocny 
i generuje 147 KM. Stosunkowo żwawy sil-
nik w połączeniu z sześciobiegową skrzynią 
manualną oraz rozwinięte rozwiązanie 
rozdziału napędu na cztery koła przekła-
dają się na stabilność pojazdu w ruchu, 
niezależne zawieszenie zestrojone przy-
zwoicie na „na twardo” zapewnia komfort 
z odrobiną zacięcia sportowego – i dobrze 
– w końcu jest to z załażenia samochód 
rodzinny o rekreacyjnym charakterze.

(…) Kilka kilometrów przejecha-
nych tym autem pozwala stwierdzić, 
że Forester idzie w dobrym kierunku, 
zmieniając tylko to, co niezbędne. (…)      

* Dla klientów decydujących się na zakup 
tego modelu to kompromis – wypadkowa 
kosztów eksploatacji i frajdy z jazdy.

www.motofakty.pl 
(2013-02-12)
„Subaru Forester IV”
(Forester)

Klienci firmy Subaru to zwarta 
i zdecydowana grupa kierowców, któ-
rzy chcą od swych samochodów czegoś 
specjalnego. Nowy Forester wychodzi im 
naprzeciw z rozmysłem nie nawiązując 
do popularnych dziś trendów konfi-
guracji aut typu „pseudo – SUV”. 

(…) Obecna, IV generacja Forestera 
stara się wrócić do dawnej ideologii: znów 
nieco surowa stylizacja (także w kabinie), 
tylko nieznaczny wzrost wymiarów, próba 
wydobycia wszystkiego co najlepsze z układu 
Symmetrical AWD (jak zwykle bez opcji 
napędu 2WD), a wreszcie maksymalizacja 
zdolności terenowych auta, znacznie ponad 
to, co obserwujemy we współczesnych 
SUV-ach. Jednocześnie ten kolejny Forester 
ma zadziwiać komfortem jazdy w każdych 
warunkach drogowych, poręcznym ukła-
dem kabiny i bagażnika oraz możliwością 
dynamicznej, ale oszczędnej eksploatacji. 

(…) W ofercie pojawiają się trzy czterocy-
lindrowe silniki boxer: znany już, z małymi 
tylko zmianami, benzynowy, wolnossący 
2.0/150 KM, również znany turbodiesel 
2.0/150 KM, oraz zupełna nowość, benzy-
nowe turbo z bezpośrednim wtryskiem 
o mocy maksymalnej 240 KM. Pierwszy 
z tych silników dostępny jest z bezstopniową 
skrzynią Lineartronic lub z nową manualną, 
sześciobiegową, drugi tylko z manualną 
sześciobiegową, a trzeci wyłącznie z odpo-
wiednio dostosowaną skrzynią Lineartronic.

(…) Nieznaczne zwiększenie rozstawu 
osi (o 25 mm, do 2640 mm) i długości 
(o 35 mm) oraz szerokości (o 15 mm) 
i wysokości (o 35 mm) spowodowało,  że we 
wnętrzu, szczególnie z tyłu, jest wyraźnie 
przestronniej. Wprowadzono liczne zmiany 
ustawienia i kształtu siedzeń, wielkości 
otworów drzwi, położenia słupków (szcze-
gólnie przednich), lusterek bocznych itp. 
Żadne z tych usprawnień nie jest rewolu-
cyjne, ale w sumie auto jest rzeczywiście 
wygodne i przyjazne w użyciu. Producent 
podkreśla między innymi prawie zupełne 
„wypłaszczenie” podłogi bagażnika po złoże-
niu oparć tylnych siedzeń i jeszcze ważniej-
sze, podobno oczekiwane przez odbiorców, 
podniesienie przednich foteli o całe 35 mm. 
(…) Co więcej, dla poprawy własności 
terenowych Forestera prześwit ustalono na 
bardzo duże jak na SUV-a 220 mm, ale też 
bardzo dużo pracy poświęcono modyfika-
cjom i dostrojeniu zawieszenia (z przodu 
kolumny MacPhersona, z tyłu po dwa 
wahacze poprzeczne z obu stron), by dobrze 
pracowało podczas jazdy szosowej i przede 
wszystkim na nierównościach oraz w terenie. 

(…) Nowy Forester jest wręcz idealny na 
miejski bruk, torowiska, a nawet krawężni-
ki, zaś w średnim terenie może ośmieszyć 
większość konkurencyjnych SUV-ów. 
Oczywiście nadal nie jest przeprawową 
terenówką, ale przejedziemy nim spo-
kojnie tam, gdzie konkurenci zapewne 
zawrócą, szczególnie gdy będziemy jechali 
autem ze skrzynią Lineartronic. Dlaczego? 
Bo tylko te wersje korzystając z możli-
wości sterowania dołączanego układu 
AWD, mają specjalny tryb jazdy terenowej 
o nazwie X-Mode. Co prawda działa on 
tylko do 40 km/h, ale za to skutecznie. 

Współpracuje w nim elektroniczne 
sterowanie napędu AWD, hamulców z ABS/
VDC (ESP) oraz sterowanie silnika, tak aby 
prawie bez udziału kierowcy odzyskać osta-
nie resztki przyczepności. To kolejny doda-
tek do nowego Forestera, który... działa. (…)

(…) Podsumowując, nowy Forester to 
trzy samochody z prawdziwym charakte-
rem: dla oszczędnych i dużo podróżują-
cych wersja Diesel, dla wybierających się 
często w teren słabsza wersja benzynowa 
ze skrzynią Lineartronic, a dla fanów 
dobrej dynamiki na szosie oraz do 
holowania dużej przyczepy – wersja 

benzynowa turbo. Dawni miłośnicy 
Subaru będą zachwyceni.

Gentleman
(nr 3, marzec 2013)
„Subaru Forester – dynamika 
i bezpieczeństwo”
(Forester)

Był znakomity, teraz jest jeszcze 
lepszy – nowy Forester koncernu 
Subaru może stać się kultowym 
autem zarówno wśród miłośników 
dynamicznej jazdy, jak i zwolenni-
ków rodzinnego podróżowania. 

Przeprowadzone w hiszpańskiej 
Sewilli testy potwierdziły, że odnowiony 
Forester będzie obiektem pożądania 
osób ceniących sobie oryginalny wygląd, 
bezpieczeństwo i nieprzeciętne osiągi. 
Te ostatnie zapewnią nam najmocniejsze 
z dostępnych w tym modelu jednostki 
napędowe: 2.0XT oraz 2.0D Sport. (…) 
Pozostałe silniki ucieszą ekologów, 
bo nowy Forester jest oszczędniejszy od 
poprzednika nawet o dziesięć procent. 
Od debiutu pierwszej generacji Fore-
stera w 1997 r., jego główną cechą był 
specyficzny stały napęd wszystkich kół 
Symmetrical AWD. I tak jest i teraz.

Nowy Forester, jak na typowego 
SUV-a przystało, dysponuje też znacznym 
prześwitem podwozia. Posiada dobrą wi-
doczność z kabiny, ale przede wszystkim 
pozwala się bez problemu wykorzystać 
jako wszechstronny pojazd użytkowy. 

Kierowców najbardziej jednak 
zainteresują wolnossące silniki 
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benzynowe SUBARU BOXER nowej 
generacji. Charakteryzują się dosko-
nałymi parametrami i kulturą jazdy 
oraz niskim zużyciem paliwa, wystę-
pują wraz z nowymi bezstopniowymi 
skrzyniami biegów Lineartronic (CVT).

W samochodach z manualnymi 
skrzyniami biegów zrezygnowano 
z wcześniejszych przekładni pięcio-
biegowych, zastępując je nowymi, 
sześciobiegowymi. Silniki turbodoła-
dowane nowego Forestera wyposażono 
w bezpośredni wtrysk benzyny. Jest to 
najnowsza generacja silników SUBARU 
BOXER, łącząca wysokie osiągi z rozsąd-
nie niskim zużyciem paliwa. W nowym 
Foresterze szerokość nadwozia samocho-
du ograniczono do 1795 mm, co uła-
twia jazdę po zatłoczonych miejskich 
ulicach oraz wąskich drogach, np. w le-
sie. Wzrosła natomiast ilość miejsca 
w kabinie, a szczególnie przestrzeń dla 
nóg pasażerów tylnych siedzeń. (…)

Nowością jest też siłownik auto-
matycznie podnoszący i opuszczający 
pokrywę bagażnika zainstalowa-
ny w bogatszych wersjach auta.   

4x4 OFF-ROAD PL 
nr 4 (152) 2013
„Zmienić, aby nie zepsuć”
(Forester 2.0D)

Jak przystało na japońską dokładność, 
równo co sześć lat Subaru wprowadza 
nową generację Forestera. Nowy mo-
del zaprezentowano jesienią ubiegłego 
roku, teraz dumnie wkracza do salonów. 

Polska jest jednym z pierwszych ryn-
ków, na którym pojawiło się auto. (…)

Cieszy
Kolejna, IV już generacja tego pojazdu 

stylistycznie nawiązuje do poprzedniej, ale 
tylko na pozór. Dalej jest to czterodrzwiowe 
nadwozie typu kombi z tylną klapą bagażni-
ka unoszoną do góry. Ale to tyle wspólnych 
cech, bowiem po bliższym zapoznaniu 
model okazuje się zupełnie inny. Po pierw-
sze urósł. Jest nieznacznie dłuższy, cięższy, 
ma większy rozstaw osi niż poprzednik. 
Po drugie zmieniono linię nadwozia – deli-
katnie odmienne od poprzedniej generacji 
są kształty frontu nadkoli, tylnej klapy inne 
są też kształty lamp itd. Słowem to inny, 
nowy pojazd, ale obyło się bez rewolucji.

Większe rozmiary oznaczają też większą 
przestrzeń w środku pojazdu i rzeczywiście 
jest troszkę lepiej, zarówno dla kierow-
cy, jak i dla pasażerów, a zdecydowanie 
lepiej dla ich bagaży. Na nowo zostały 
zaprojektowane elementy wnętrza – jest 
całkowicie nowy kształt deski rozdzielczej 
i zmieniona tapicerka. Już w poprzedniej 
generacji zastosowano czytelne zegary 
i ekran audio, i w tej kwestii pozostało 
po staremu, bo sztuką jest nie zepsuć.

Jazda
Diesel* w Subaru to silnik znany z po-

przedniej generacji, nieznacznie poprawiony 
„osprzętowo”. Dwulitrowa, przeciwsobna 
jednostka generuje dość wysoki moment 
350 Nm, dostępny już przy niskich obrotach 
(1600 obr./min) Motor jest też dość mocny 
i generuje 147 KM. Stosunkowo żwawy sil-
nik w połączeniu z sześciobiegową skrzynią 
manualną oraz rozwinięte rozwiązanie 
rozdziału napędu na cztery koła przekła-
dają się na stabilność pojazdu w ruchu, 
niezależne zawieszenie zestrojone przy-
zwoicie na „na twardo” zapewnia komfort 
z odrobiną zacięcia sportowego – i dobrze 
– w końcu jest to z załażenia samochód 
rodzinny o rekreacyjnym charakterze.

(…) Kilka kilometrów przejecha-
nych tym autem pozwala stwierdzić, 
że Forester idzie w dobrym kierunku, 
zmieniając tylko to, co niezbędne. (…)      

* Dla klientów decydujących się na zakup 
tego modelu to kompromis – wypadkowa 
kosztów eksploatacji i frajdy z jazdy.

www.motofakty.pl 
(2013-02-12)
„Subaru Forester IV”
(Forester)

Klienci firmy Subaru to zwarta 
i zdecydowana grupa kierowców, któ-
rzy chcą od swych samochodów czegoś 
specjalnego. Nowy Forester wychodzi im 
naprzeciw z rozmysłem nie nawiązując 
do popularnych dziś trendów konfi-
guracji aut typu „pseudo – SUV”. 

(…) Obecna, IV generacja Forestera 
stara się wrócić do dawnej ideologii: znów 
nieco surowa stylizacja (także w kabinie), 
tylko nieznaczny wzrost wymiarów, próba 
wydobycia wszystkiego co najlepsze z układu 
Symmetrical AWD (jak zwykle bez opcji 
napędu 2WD), a wreszcie maksymalizacja 
zdolności terenowych auta, znacznie ponad 
to, co obserwujemy we współczesnych 
SUV-ach. Jednocześnie ten kolejny Forester 
ma zadziwiać komfortem jazdy w każdych 
warunkach drogowych, poręcznym ukła-
dem kabiny i bagażnika oraz możliwością 
dynamicznej, ale oszczędnej eksploatacji. 

(…) W ofercie pojawiają się trzy czterocy-
lindrowe silniki boxer: znany już, z małymi 
tylko zmianami, benzynowy, wolnossący 
2.0/150 KM, również znany turbodiesel 
2.0/150 KM, oraz zupełna nowość, benzy-
nowe turbo z bezpośrednim wtryskiem 
o mocy maksymalnej 240 KM. Pierwszy 
z tych silników dostępny jest z bezstopniową 
skrzynią Lineartronic lub z nową manualną, 
sześciobiegową, drugi tylko z manualną 
sześciobiegową, a trzeci wyłącznie z odpo-
wiednio dostosowaną skrzynią Lineartronic.

(…) Nieznaczne zwiększenie rozstawu 
osi (o 25 mm, do 2640 mm) i długości 
(o 35 mm) oraz szerokości (o 15 mm) 
i wysokości (o 35 mm) spowodowało,  że we 
wnętrzu, szczególnie z tyłu, jest wyraźnie 
przestronniej. Wprowadzono liczne zmiany 
ustawienia i kształtu siedzeń, wielkości 
otworów drzwi, położenia słupków (szcze-
gólnie przednich), lusterek bocznych itp. 
Żadne z tych usprawnień nie jest rewolu-
cyjne, ale w sumie auto jest rzeczywiście 
wygodne i przyjazne w użyciu. Producent 
podkreśla między innymi prawie zupełne 
„wypłaszczenie” podłogi bagażnika po złoże-
niu oparć tylnych siedzeń i jeszcze ważniej-
sze, podobno oczekiwane przez odbiorców, 
podniesienie przednich foteli o całe 35 mm. 
(…) Co więcej, dla poprawy własności 
terenowych Forestera prześwit ustalono na 
bardzo duże jak na SUV-a 220 mm, ale też 
bardzo dużo pracy poświęcono modyfika-
cjom i dostrojeniu zawieszenia (z przodu 
kolumny MacPhersona, z tyłu po dwa 
wahacze poprzeczne z obu stron), by dobrze 
pracowało podczas jazdy szosowej i przede 
wszystkim na nierównościach oraz w terenie. 

(…) Nowy Forester jest wręcz idealny na 
miejski bruk, torowiska, a nawet krawężni-
ki, zaś w średnim terenie może ośmieszyć 
większość konkurencyjnych SUV-ów. 
Oczywiście nadal nie jest przeprawową 
terenówką, ale przejedziemy nim spo-
kojnie tam, gdzie konkurenci zapewne 
zawrócą, szczególnie gdy będziemy jechali 
autem ze skrzynią Lineartronic. Dlaczego? 
Bo tylko te wersje korzystając z możli-
wości sterowania dołączanego układu 
AWD, mają specjalny tryb jazdy terenowej 
o nazwie X-Mode. Co prawda działa on 
tylko do 40 km/h, ale za to skutecznie. 

Współpracuje w nim elektroniczne 
sterowanie napędu AWD, hamulców z ABS/
VDC (ESP) oraz sterowanie silnika, tak aby 
prawie bez udziału kierowcy odzyskać osta-
nie resztki przyczepności. To kolejny doda-
tek do nowego Forestera, który... działa. (…)

(…) Podsumowując, nowy Forester to 
trzy samochody z prawdziwym charakte-
rem: dla oszczędnych i dużo podróżują-
cych wersja Diesel, dla wybierających się 
często w teren słabsza wersja benzynowa 
ze skrzynią Lineartronic, a dla fanów 
dobrej dynamiki na szosie oraz do 
holowania dużej przyczepy – wersja 

benzynowa turbo. Dawni miłośnicy 
Subaru będą zachwyceni.

Gentleman
(nr 3, marzec 2013)
„Subaru Forester – dynamika 
i bezpieczeństwo”
(Forester)

Był znakomity, teraz jest jeszcze 
lepszy – nowy Forester koncernu 
Subaru może stać się kultowym 
autem zarówno wśród miłośników 
dynamicznej jazdy, jak i zwolenni-
ków rodzinnego podróżowania. 

Przeprowadzone w hiszpańskiej 
Sewilli testy potwierdziły, że odnowiony 
Forester będzie obiektem pożądania 
osób ceniących sobie oryginalny wygląd, 
bezpieczeństwo i nieprzeciętne osiągi. 
Te ostatnie zapewnią nam najmocniejsze 
z dostępnych w tym modelu jednostki 
napędowe: 2.0XT oraz 2.0D Sport. (…) 
Pozostałe silniki ucieszą ekologów, 
bo nowy Forester jest oszczędniejszy od 
poprzednika nawet o dziesięć procent. 
Od debiutu pierwszej generacji Fore-
stera w 1997 r., jego główną cechą był 
specyficzny stały napęd wszystkich kół 
Symmetrical AWD. I tak jest i teraz.

Nowy Forester, jak na typowego 
SUV-a przystało, dysponuje też znacznym 
prześwitem podwozia. Posiada dobrą wi-
doczność z kabiny, ale przede wszystkim 
pozwala się bez problemu wykorzystać 
jako wszechstronny pojazd użytkowy. 

Kierowców najbardziej jednak 
zainteresują wolnossące silniki 
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Xperia™ Tablet Z
odkryj wszystkie atuty Sony 
w tablecie W liczącej zaledwie 6,9 mm grubości,  

zachwycającej gładkimi powierzchniami 
obudowie Xperia™ Tablet Z, Sony zamknęło 
swoje doświadczenia w dziedzinie multi-
mediów. Tak szczelnie, że możesz z niego 
korzystać nawet w wannie lub w kuchni, 
bo ani woda, ani kurz nie zepsują Ci frajdy.  

BE MOVED
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