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K raków jako była stolica Polski 
znany był niejako „od zawsze” 
z Wawelu, kościoła Mariackiego, 

Rynku z hejnałem i Sukiennicami oraz 
Uniwersytetu. A ponadto oczywiście 
z legendy o Smoku Wawelskim.

O smoku napisał już Wincenty Kadłu-
bek na przełomie XII i XIII wieku. Według 
tego autora, wywodzącego pochodzenie 
pierwszego władcy (Gracha vel Kraka) 
od linii rzymskiej, smoka (vel smoga) 
zabili jego synowie. Tak więc już u zara-
nia dziejów nasi przodkowie bohatersko 
walczyli ze smokami – chwalebne. Mniej 
chwalebne jest to, że po dokonaniu tego 
czynu jeden z synów zabił drugiego, 
aby samemu odziedziczyć królestwo.

Wynika stąd, że gdy zagrożenie zosta-
nie unicestwione, Polak Polakowi skoczy 
do gardła. Jeżeli coś to Państwu przypo-
mina, to pozwolę sobie zapewnić, że jest 
to czysty zbieg okoliczności, niemający 
żadnego powiązania z rzeczywistością, 
albowiem smog dalej istnieje i ma się 
w Krakowie wyjątkowo dobrze (szczegól-
nie w zimie). Wystarczy przytoczyć wyniki 
badań wskazujących na to, że gród Kraka 
znajduje się stale w pierwszej dziesiątce 
miast unijnych z najlepszym (!) smogiem, 
a gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko praw-
dziwe metropolie posiadające więcej niż 
pół miliona mieszkańców, to zajmujemy 
chwalebne pierwsze miejsce. Są powody do 
patriotycznej dumy, więc dalej karmimy 
nasz smog, patriotycznie spalając polski 
węgiel w prymitywnych polskich domo-
wych piecach (wg badań gospodarstwa 
domowe są odpowiedzialne za 80% emisji 
głównego składnika smogu, czyli cząste-
czek PM10). Oczywiście mieszkańcy zdają 
sobie sprawę, że mamy tu silną, równie 
patriotyczną konkurencję – w końcu spo-
śród 50 miast UE posiadających najlepsze 
smogi aż 33 znajdują się właśnie w Polsce.

Jak wszyscy wiemy, w każdej le-
gendzie jest też coś z prawdy. I tak nie 

jest tajemnicą, że dokładnie tak jak 
w legendzie smok (vel smog) zabija. 
Zgodnie z badaniami WHO w Pol-
sce ok. 40 000–45 000 ludzi rocznie. 
Patriotyzm patriotyzmem, sentyment 
sentymentem, ale ludzi szkoda. Nic więc 
dziwnego, że najmiłościwiej nam panu-
jący (to takie sformułowanie nawiązujące 
do legendy) podjęli temat. Wprawdzie 
można by w celu wsparcia budżetu ob-
łożyć akcyzą wszystkich oddychających 
w Krakowie (bo wg badań oddychanie 
w tym mieście to mniej więcej tak jak wy-
palenie 45 000 papierosów, a te – jak wia-
domo – są akcyzą obłożone), ale przecież 
nie o pieniądze, lecz o służbę społeczeń-
stwu tu chodzi. Tak więc wprowadzono 
w życie nową ustawę, w której uzasadnie-
niu czytamy: „Rozwiązanie to wpisuje się 
w program walki ze smogiem ogłoszony 
przez premiera Mateusza Morawieckiego 
w exposé”. O jakim rozwiązaniu 
mówimy? Naturalnie akcyzowym.

Nie, nie chodzi o cytowaną powyżej ak-
cyzę od oddychania (której konsekwencją 
byłoby wyludnienie Krakowa = poprawa 
jakości powietrza), lecz o krok zdecydo-
wanie bardziej przyjazny. Otóż zniesiona 
zostanie akcyza na stosowane do napędu 
pojazdów paliwa CNG (Compressed 
Natural Gas) oraz LNG (Liquid Natural 
Gas). Zakładam, że dzięki temu krokowi 
liczba rejestracji samochodów osobo-
wych z napędem CNG radykalnie się 
zwiększy, może nawet o 100% (autobu-
sów nie uwzględniam, bo tu w nowych 
pojazdach i tak stosuje się albo gaz, albo 
hybrydy). Jeżeli tak się stanie, może już 
wkrótce zamiast 10 nowych aut z CNG 
(rejestracje 2017) będzie ich nawet 20.

Co na to smok (vel smog)? Cóż, myślę, 
że dobrego samopoczucia mu to nie 
zepsuje. Czego też Państwu (tzn. dobre-
go samopoczucia, nie smogu) życzę.

Witold Rogalski
Dyrektor  Subaru Import Polska

Smog wawelski
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W poprzednim numerze „Plejad” pisa-
liśmy o przypadającym w tym roku 
60-leciu naszej marki i opracowanym 

z tej okazji symbolicznym logo okolicznościo-
wym. Ten malutki znaczek skomponowany 
z wizerunku  Subaru 360 i okrągłej „60” jest 
jednym z elementów, które towarzyszą obcho-
dom naszego jubileuszu. Kolejnym, na który 
warto zwrócić uwagę, jest króciutki filmik pre-
zentujący poszczególne etapy obecności sa-
mochodów spod znaku Plejad na światowych 
drogach. Jest to tak naprawdę historia naszej 
marki zamknięta w bardzo malutkiej filmowej 
pigułce – całość trwa zaledwie minutę i siedem 
sekund! To jednak wystarcza, by przekonać 
się, że samochody  Subaru w ciągu minionych 
60 lat dotarły naprawdę daleko, przemierzając 
trasy łatwiejsze i trudniejsze w różnych wa-
runkach pogodowych. Z biegiem czasu i upły-
wem kolejnych dekad były one doskonalone 
i wyposażane w coraz nowocześniejsze tech-
nologie i rozwiązania, dzięki którym mogły bez 
trudu pokonywać jeszcze większe przeszkody 
na drodze, jednocześnie przekonując do siebie 
kolejnych kierowców w różnych zakątkach 
świata. Dzisiaj możemy nazwać je skrojonymi 
na każdą aurę i każdą trasę. Przyjrzyjmy się 
zatem ich kolejnym odsłonom, począwszy od 
wspomnianego malutkiego  Subaru 360, które 
zapoczątkowało tę długą, trwającą do dziś, 
fascynującą podróż:  j.mp/Subaru60 .

Zwycięstwo WRX STI na torze Nürburgring

6

Po zeszłorocznych niepowodzeniach 
Zespołu  Subaru Tecnica Interna-
tional (STI) na niemieckim torze 

wyścigowym Nürburging przyszedł czas 
na zwycięstwo. Drużyna za sterami mode-
lu „ Subaru WRX STI NBR Challenge 2018” 
wygrała tegoroczny 24-godzinny wyścig 
w klasie SP3T1 i był to jej piąty w historii 
triumf na tym niezwykle wymagającym 
torze, który zaliczany jest do najniebez-
pieczniejszych na świecie i często nazywany 
„Zielonym Piekłem”. W tym roku samochody 
zmagały się na nim w dniach 11–13 maja, 
1 KLASA SAMOCHODÓW Z SILNIKAMI TURBODOŁADO-
WANYMI O POJEMNOŚCI DO 2 LITRÓW.

a impreza tradycyjnie przyciągnęła rze-
sze miłośników szybkich samochodów.

Zespołem STI dowodził tym razem Hide-
haru Tatsumi. W gronie kierowców znaleźli 
się natomiast: Carlo van Dam (Holandia), Tim 
Schrick (Niemcy), Hideki Yamauchi (Japonia) 
oraz Takuto Iguchi (Japonia). W pełni wykorzy-
stali oni możliwości wyścigowego  Subaru, bę-
dącego zmodyfikowaną wersją ogólnodostęp-
nego modelu WRX STI. Mimo finałowego startu 
z pole position zmagania drużyny nie należały 
do najłatwiejszych. Już na początku przyszło 
jej zmierzyć się z problemami mechaniczny-
mi. Na szczęście błyskawiczna interwencja 
sześciu japońskich mechaników pozwoliła 

na kontynuowanie wyścigu i nadrobienie strat. 
Wraz z upływem jego dziesiątej godziny ze-
spół STI wrócił na prowadzenie. Mimo niezbyt 
przychylnej pogody  Subaru radziło sobie wy-
śmienicie. Na godzinę przed końcem wyścigu 
rajdowcy musieli uporać się z kolejnym proble-
mem – tym razem dotyczącym silnika. To jed-
nak nie przekreśliło ich szans na zwycięstwo. 
Dzięki niezwykłej determinacji, wytężonym 
wysiłkom i rewelacyjnej współpracy kierow-
com udało się wygrać! Tym samym zespół 
mógł zapomnieć o trudnym starcie w roku 
ubiegłym i dopisać kolejny sukces do tych 
odniesionych na Nürburging kolejno w latach: 
2011, 2012, 2015 oraz 2016. Gratulujemy!

60 lat historii 
w filmowej pigułce
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Impreza jest po prostu COOL!

Zmiany w kierownictwie Subaru Corporation

Pod koniec maja kalifornijska organizacja 
Kelley Blue Book (KBB) podała na swojej 
stronie internetowej wyniki kolejnego 

rankingu nowych samochodów. W zwycięskiej 
dziesiątce pojazdów, które są po prostu „cool”, 
znalazła się Impreza. Bo ona taka naprawdę jest!

Angielskie słowo „cool” dla każdego ozna-
czać może coś innego. Ogólnie rzecz jednak 
ujmując, odnosi się ono do czegoś wyjątkowo 
fajnego. Eksperci oceniający pojazdy w rankingu 
„10 Coolest New Cars Under $20 000” postawili 
sobie za cel wyłonić dziesięć nowych modeli 
samochodów dostępnych w tym roku na amery-
kańskim rynku, stanowiących idealne połączenie 
stylu z rozwiązaniami pomocnymi kierowcy, 
uniwersalnością i… przystępną ceną, której 
górną granicę wyznaczało w tym przypadku 
20 000 USD. Jednocześnie poszukiwane modele 
miały być tymi, które wywołują zdecydowanie 
pozytywne emocje u podróżnych, a często na-
wet serdeczny uśmiech na ich twarzach. Wszyst-
kie wymienione cechy składały się bowiem 

na definicję słowa „cool” według Kelley Blue Book. 
Impreza z kolei idealnie w tę definicję się wpisała.

Wyróżniony model  Subaru zyskał uznanie 
ekspertów KBB przede wszystkim dzięki 
swoim możliwościom zawdzięczanym na-
pędowi na wszystkie koła, rozwiązaniom 
technologicznym dostępnym na pokładzie 
oraz wygodzie oferowanej pasażerom. Sa-
mochód posiada liczne udogodnienia, w tym 
możliwość integracji smartfona z aplikacjami 
Apple CarPlay i Android Auto. Jurorzy zwró-
cili ponadto uwagę na wygląd i styl Imprezy. 
Samochód zachwyca zarówno z zewnątrz, 
gdzie wzrok przykuwa charakterystyczny 
sześciokątny grill i lampy hawk-eye, jak i od 
środka. Uwadze ekspertów nie umknęła, rzecz 
jasna, cena Imprezy. Dostępna jest ona w USA 
już od 18 495 USD, podczas gdy na większość 
z nowych pojazdów trzeba tam przeciętnie 
wydać blisko dwa razy tyle. W przypadku 
wyróżnionego modelu spod znaku Plejad 
cena idzie w parze z komfortem, a kierowca 

decydujący się na jego zakup, nie nadwyręża-
jąc portfela, nie musi z niczego rezygnować.

Zarówno Impreza sedan, jak i wersja 
5-drzwiowa dostępne są w czterech wariantach: 
2. 0i base, Premium, Sport i Limited. Wszyst-
kie napędzane są silnikiem  Subaru BOXER. 
Nasz model cechuje wyjątkowo oszczędne 
zużycie paliwa zarówno w mieście, jak i na tra-
sie, i wypada on pod tym względem najlepiej 
w gronie benzynowych samochodów z napę-
dem na wszystkie koła, dostępnych w USA.

Kelley Blue Book działa na amerykańskim 
rynku od 1926 roku i jest niekwestionowanym 
liderem w obszarze wyceny samochodów 
i dostarczania dokładnych informacji na ich 
temat potencjalnym nabywcom. Obecność 
naszego samochodu w najnowszym rankingu 
tej organizacji świadczy o tym, że spełnia on 
surowe kryteria oceny stawiane przez jej 
ekspertów. Dzięki wyróżnieniu Imprezą, która 
od tej pory może cieszyć się metką z napisem 
„cool”, z pewnością zainteresują się już nie-
bawem kolejni amerykańscy kierowcy.

Na zorganizowanym na początku marca 
spotkaniu Rady Dyrektorów  Subaru 
Corporation zapadła decyzja o zmia-

nach w kierownictwie firmy. Na stanowisko 
Dyrektora Reprezentacyjnego Zarządu i Preze-
sa – Dyrektora Naczelnego awansował Yasuyuki 
Yoshinaga. Z kolei funkcję Dyrektora Repre-
zentacyjnego Zarządu i Prezesa – Dyrektora 

Operacyjnego przejął Tomomi Nakamura, któ-
ry związany jest z firmą od 1982 roku.

Pod kierownictwem odświeżonego 
zespołu  Subaru zamierza zbudować solid-
ną strukturę służącą zrównoważonemu 
rozwojowi firmy, której wizytówką będzie 
wysoka jakość świadczonych usług. Wpro-
wadzone zmiany mają ponadto przełożyć się 

na dalsze umacnianie wizerunku marki  Subaru 
na globalnym rynku motoryzacyjnym.

Prace nad uchwałą w sprawie powyż-
szych zmian osobowych w kierownictwie 
 Subaru Corporation zostały ukończone 
podczas 87. Generalnego Spotkania Udzia-
łowców oraz następującego po nim czerw-
cowego spotkania Rady Dyrektorów.
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Dwumilionowy Outback w USA

Na początku kwietnia w USA odnotowano kolejny milowy 
(albo milionowy!) krok w sprzedaży naszych samochodów. 
Swojego nabywcę znalazł tam właśnie dwumilionowy 

egzemplarz kultowego Outbacka! Świeżo upieczony właściciel samo-
chodu odebrał go w salonie  Subaru Pacific w kalifornijskim mieście 
Hawthorne, a całemu wydarzeniu nadano uroczystą oprawę.

Andrew Simpson, który okazał się nabywcą dwumilionowego 
Outbacka, odbierając nowy samochód, został przywitany przez 
prezesa i doradcę ds. sprzedaży wspomnianego salonu oraz dwóch 

przedstawicieli  Subaru w Ameryce. Wraz z pojazdem otrzymał on pakiet 
firmowych upominków oraz mógł w swoim imieniu złożyć darowiznę 
charytatywną na rzecz programu ekologicznego Grades of Green. 
W tym miejscu warto podkreślić, że salon  Subaru Pacific od 2013 roku 
cieszy się certyfikatem Sprzedawcy Przyjaznego Środowisku. Ponadto 
w kwietniu podjęte zostały kolejne ambitne kroki w ramach funkcjo-
nującej w USA proekologicznej platformy „ Subaru Loves the Earth”.

Ostatnie dziesięć lat jest dla naszej marki okresem ciągłego wzro-
stu sprzedaży samochodów spod znaku Plejad na amerykańskim 

rynku, a cieszący się tam ogromną popularnością Outback jest 
głównym „sprawcą” tego sukcesu. Sprzedaż jego milionowego eg-
zemplarza odnotowano w USA w czerwcu 2011 roku. Niezmiennie 
od wielu lat pozostaje on najchętniej kupowanym przez Ameryka-
nów modelem  Subaru. Jest on wizytówką bezpieczeństwa i nieza-
wodności oraz synonimem pozamiejskiej przygody. Od chwili jego 
pojawienia się na rynku samochód nie miał sobie równych, jeśli 
chodzi o możliwości jazdy w terenie – jego użytkownicy od zawsze 
bez trudu mogli dotrzeć nim w miejsca, o których właściciele innych 

pojazdów z tego segmentu mogli jedynie pomarzyć. W ciągu swojej 
24-letniej historii Outback otrzymał wiele prestiżowych nagród, 
w tym tytuł SUV-a Roku 2010, nadany przez amerykański magazyn 
motoryzacyjny „Motor Trend”. Dostępna obecnie piąta już generacja 
tego wyjątkowego modelu oferuje jeszcze wyższy poziom bezpie-
czeństwa i lepsze możliwości jezdne przy mniejszym zużyciu paliwa. 
Samochód produkowany jest w mieście Lafayette w stanie Indiana, 
skąd trafia do sieci salonów w USA, a stamtąd do rąk kierowców – te-
raz już otwierających grupę trzeciego miliona użytkowników!

Produkcja Ascenta rusza pełną parą

W pierwszym tegorocznym numerze 
„Plejad” informowaliśmy o światowej 
premierze nowego modelu  Subaru 

o nazwie Ascent. Odbyła się ona pod koniec 
listopada ubiegłego roku na wystawie Los 
Angeles Auto Show. W trakcie pokazu potęż-
ny SUV spod znaku Plejad przyciągał fanów 
motoryzacji niczym magnes. Zapowiadana 
wówczas produkcja modelu w USA ruszyła 
właśnie pełną parą! 7 maja jego pierwszy 
egzemplarz zjechał z taśmy produkcyjnej 
fabryki  Subaru of Indiana Automotive Inc. 
w mieście Lafayette w obecności Eiji Ogino, 
Prezesa i Dyrektora Naczelnego zakładu.

Największy jak do tej pory SUV w ro-
dzinie samochodów  Subaru trafiać będzie 
do salonów sprzedaży w USA i Kanadzie. 
Dedykowany jest on głównie dla typo-
wych amerykańskich rodzin prowadzą-
cych aktywny tryb życia i lubiących w ten 
właśnie sposób spędzać swój wolny czas. 
W zależności od wersji Ascent oferuje wy-
godne miejsca dla siedmiu lub ośmiu osób. 
Wszystko dzięki jego sporym gabarytom. 
Długość pojazdu wynosi praktycznie 5 me-
trów, szerokość natomiast prawie 2. Dzięki 
temu mieszczą się w nim aż trzy rzędy 
siedzeń, z możliwością wyboru spośród 

dwóch różnych konfiguracji tych znaj-
dujących się w rzędzie drugim. Rozstaw 
osi samochodu wynosi 2890 mm, nato-
miast prześwit – minimum 220 mm.

Ascent wyposażony jest w najnowsze 
rozwiązania i udogodnienia, wśród których 
nie mogło zabraknąć systemu  EyeSight. 
Ich celem jest zapewnienie bezpiecznej 
i komfortowej jazdy kierowcy i pasażerom 
Ascenta. Już teraz liczba zamówień na ten 
właśnie model w samych Stanach Zjedno-
czonych przekroczyła 4500, a to dopiero 
„punkt startowy” historii naszego nowego 
SUV-a na północnoamerykańskim rynku!
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46. Rajd Świdnicki rozegrano 
przy słonecznej, niemal 
letniej pogodzie. Nowa była 

formuła czasowa zawodów. W sobotnie 
popołudnie załogi wystartowały do super 
oesu w Świdnicy, a w niedzielę rywali-
zowały na siedmiu trudnych technicznie 
odcinkach specjalnych zlokalizowanych 
w Górach Sowich. Reprezentanci  Subaru 
Poland Rally Team od startu do mety 
prezentowali równe tempo jazdy, plasując 
się na poszczególnych odcinkach w pierw-
szej dziesiątce klasyfikacji generalnej.

Przed startem załoga  Subaru Poland 
Rally Team była pełna optymizmu.

Marcin Słobodzian: Będzie to dopiero 
mój drugi Rajd Świdnicki, ale oesy bardzo 
mi się podobają. Aktualnie nawierzch-
nia nie przypomina już tej z dawnych lat 
i zrobiło się mocno wyścigowo. Teoretycznie 
powinno mi to bardziej pasować, ponieważ 
zaczynałem w wyścigach, ale ostatnio coraz 
bardziej lubię trudne, wyboiste odcinki. 
Myślę, że nie będziemy mieli problemu, 
aby jechać dobrym tempem od pierwsze-
go odcinka specjalnego. Odbyliśmy już 

z Grześkiem kilka treningów opisu, a ja 
sam od dawna znam jego styl dyktowania 
i bardzo mi on pasuje. Zaczynam swój 
drugi sezon w zespole  Subaru Poland Rally 
Team i po roku nauki rajdowego rzemiosła 
czuję, że mogę próbować mocniej atakować, 
a zdobyte doświadczenie pozwoli zacho-
wać przy tym spokój i bezpieczeństwo. 
Ciągle staram się podążać zgodnie z pla-
nem, który sam sobie wytyczyłem, od kiedy 
dołączyłem do zespołu i mam możliwość 
przyśpieszonego rozwoju. Mocna obsa-
da – bo aż dziesięć załóg w naszej klasie 

RAJDY tekst: MICHAŁ JACKIEWICZ/SPRT

Słobodzian i Dachowski 
wygrywają Open N w Świdnicy
W przedostatni weekend kwietnia odbyła się pierwsza eliminacja Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski – Rajd Świdnicki. Załoga  Subaru Poland Rally Team zwyciężyła w klasie Open N 
i zajęła siódme miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu. Marcin Słobodzian i Grzegorz Dachowski 
jechali pewnie i szybko. W wynikach końcowych pojawili się zaraz po załogach startujących 
o wiele szybszymi samochodami R5.
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Open N i osiem samochodów R5 – zapewni 
wszystkim sporo emocji i sportowej walki.

Grzegorz Dachowski: Będzie to już 
mój jedenasty start w Rajdzie Świdnic-
kim. I z takim też numerem wystartujemy 
z Marcinem. Przez lata rajd się zmienił. 
Z jednej strony przez wymogi regulami-
nowe choćby co do długości odcinków, 
a z drugiej np. jakość dróg bardzo się 
poprawiła i oesy mają trochę inny charakter 
niż dekadę temu. To, co cieszy, to fakt, że co 
roku rajd jest trochę inny. Nie jeździmy 
ciągle tych samych tras. Oczywiście trudno 
sobie wyobrazić ściganie tutaj bez przejaz-
du przez Kamionki czy patelnie w Walimiu, 
ale nawet tam są nowości, bo w ramach 
jednego odcinka będziemy ślizgać się po 
patelniach dwukrotnie, po czym wyjedzie-
my w stronę tzw. dolnej części Michałkowej, 
która nie była odcinkiem specjalnym od 
wielu lat. Nie znamy się z Marcinem od 
wczoraj, co na pewno jest dużym ułatwie-
niem. Zaliczyliśmy trochę wspólnych trenin-
gów w rajdówce i tych związanych z opisem.

Na liście zgłoszeń 46. Rajdu Świdnic-
kiego Krause pojawiło się 51 załóg, w tym 
aż jedenaście w samochodach klasy R5 
i Proto. Impreza rozpoczęła się w sobotę 
21 kwietnia. Tego dnia rozegrany został wi-
dowiskowy odcinek miejski, który popro-
wadzono ulicami Świdnicy. Dzień później 
zawodnicy rywalizowali na siedmiu od-
cinkach specjalnych, w tym na takich kla-
sykach jak: Walim-Zagórze czy Kamionki. 
Metę usytuowano na świdnickim rynku.

Marcin Słobodzian: Na Rajdzie Świd-
nickim najtrudniejszym elementem było 
utrzymanie stałego, szybkiego tempa jazdy, 
bo takie narzuciliśmy od początku, pomija-
jąc nasze problemy z hamulcami na drugim 
i trzecim oesie. Druga niedzielna pętla po-
szła całkowicie po naszej myśli. Naprawdę 
przyjemnie się nam jechało, a czasy były 
dobre. Staraliśmy się nadmiernie nie ryzy-
kować, a mimo to jestem zadowolony z na-
szej postawy i z optymizmem patrzę w przy-
szłość. Pierwsze miejsce w klasie Open N 
i siódme w klasyfikacji generalnej Rajdu 
Świdnickiego dało nam na początku sezonu 
dużo ważnych punktów, a przy okazji uda-
wało się nam być blisko czasowo z załogami 
startującymi samochodami R5. Bardzo 
lubię oesy w Górach Sowich, szczególnie 
jak jest taka pogoda jak w ten weekend.

Grzegorz Dachowski: Jestem zadowo-
lony z osiągniętego przez nas wyniku. Bar-
dzo dobrze zaczęliśmy sezon. W drugiej 
części rajdu czułem się bardzo komfortowo 

dyktując. Jechaliśmy z Marcinem po 
raz pierwszy rajd do mistrzostw Polski, 
dlatego też starałem się oprócz dyktowa-
nia patrzeć na to, co działo się w aucie, 

ale szybko zaufałem kierowcy w stu 
procentach. Ja, podobnie jak Marcin, 
lubię Rajd Świdnicki m.in. za to, że jest 
dobrze zorganizowany i w porównaniu 

z innymi imprezami jest tu zawsze 
bardzo dużo kibiców. Przeważnie też 
udawało mi się z niego wracać z dobrym 
wynikiem i tak też jest tym razem.

Partnerami  SPRT w sezonie 2018 są: 
Keratronik, Eneos, BZ WBK Leasing 
Grupa Santander, Szkoła Jazdy  Subaru 
i Rodax Budownictwo oraz Pirelli. 
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52. Rajd Dolnośląski rozpo-
czął się w sobotę 19 maja 
na rynku w Dusznikach-

-Zdroju. Tego dnia zawodnicy przeje-
chali łącznie 322 km, pokonując sześć 
odcinków specjalnych o długości 65 km, 
w tym dwukrotnie znany i widowisko-
wy oes Duszniki Arena. Można było 
zobaczyć ich także na trasach wokół 
Opolnicy i Lądka-Zdroju. Przed startem 
do imprezy nastroje były bardzo dobre.

Marcin Słobodzian: Przed Rajdem 
Dolnośląskim nasze nastawienie jest 

pozytywne i czekam z niecierpliwością 
na rozpoczęcie ścigania. Chcemy utrzymać 
dobre tempo, jakie mieliśmy na pierwszym 
rajdzie, i uniknąć błędów, aby zawalczyć 
o cenne punkty w klasie. Rajd Świdnicki 
upewnił mnie co do naszej jazdy i z więk-
szym spokojem podchodzę do kolejnej 
rundy. Rajd Dolnośląski to oesy podobne 
do tych ze Świdnicy i jak najbardziej mi 
się podobają. Ilość przejazdów Areny 
wydaje się dość duża, ale rozumiem, 
że jest to odcinek widowiskowy dla 
kibiców. Jest na nim kilka miejsc, gdzie 

po tylu przejazdach rajdówek trzeba 
będzie uważać na możliwość złapania 
kapcia. Ze swojej strony chciałbym prosić 
organizatora o pilnowanie ustawienia 
słupków na wąskich partiach tej trasy, 
bo po zeszłorocznym uszkodzeniu auta 
na jednym z nich mam z tego oesu nie 
najlepsze wspomnienia. Lubię ten rajd 
za całokształt i nie mam określonego 
punktu, dzięki któremu miło się tam 
wraca. Cel jest jasny: jechać, jak najlepiej 
potrafię, szybko i skutecznie, nie popełnić 
błędów i walczyć o wygraną w klasie.

RAJDY tekst: MICHAŁ JACKIEWICZ/SPRT
zdjęcia: MATEUSZ BANAŚ

 Subaru wygrywa w Open N 
na Rajdzie Dolnośląskim
W niedzielę 20 maja zakończyła się druga eliminacja Rajdowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski – Rajd Dolnośląski. Podczas dwóch dni rywalizacji załoga  Subaru Poland Rally Team: 
Marcin Słobodzian i Grzegorz Dachowski prezentowała równe i szybkie tempo jazdy. Na metę 
w Dusznikach-Zdroju wjechali jako zwycięzcy klasy Open N. Zajęli również bardzo dobre, szóste 
miejsce w klasyfikacji generalnej imprezy. Szybsze były tylko zespoły dysponujące autami R5.
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Grzegorz Dachowski: Tegoroczne 
trasy Rajdu Dolnośląskiego to swoisty miks 
tradycji i nowoczesności. Z jednej strony 
odcinki dość znane (choć pod innymi 
nazwami) jak Rogówek czy Opolnica, 
do tego legendarny Złoty Stok, a z drugiej 
to, co obserwujemy od jakiegoś czasu, 

czyli próba przybliżenia rajdów kibicom 
i ułatwienie obserwowania zmagań, czym 
może być odcinek Duszniki Arena. To 
chyba jeden z moich ulubionych rajdów 
w Polsce. Lubię te okolice, lubię te oesy. 
Organizacja rajdu zawsze stoi na odpo-
wiednim poziomie. Wg prognoz pogoda 

na weekend nie zapowiada się jakoś 
fantastycznie, ale myślę, że czasem to 
może być dodatkowa atrakcja związana 
z trudniejszymi warunkami na odcinkach, 
a co za tym idzie – większymi emocjami 
dla kibiców. Ja zawsze zachęcam każdego 
do aktywnej formy spędzania wolnego 

czasu. Jednym z pomysłów na to może być 
oglądanie rajdu. Oprócz stawki samo-
chodów z RSMP mamy również na tym 
rajdzie samochody historyczne i samo 
ich oglądanie to nie lada atrakcja.

Drugi etap rywalizacji Rajdu 
Dolnośląskiego to pięć odcinków 

specjalnych rozgrywanych w niedzie-
lę. Łącznie długość tras zamkniętych 
wynosiła tego dnia 53 km. Metę dru-
giej eliminacji RSMP wyznaczono 
na rynku w Dusznikach-Zdroju.

Na mecie naszej załodze dopisywały 
humory. Cały zespół działał perfekcyjnie 

i realizował wcześniej założony plan. 
Tym samym załoga  Subaru umocniła się 
na pozycji lidera mistrzostw klasy Open N 
i prowadzi ze znaczną przewagą w tej 
klasyfikacji. Rajd Dolnośląski składa-
jący się z krótkich, ale wymagających 
odcinków specjalnych zmuszał zawod-
ników do maksymalnej koncentracji. 
Przejeżdżany kilkukrotnie (w tym po 
zmroku) odcinek Duszniki Arena dawał 
kibicom możliwość oglądania czołowych 
załóg w niemal piknikowej atmosferze. 
W niedzielę Słobodzian z Dachowskim 
meldowali się kilkukrotnie na metach 
odcinków specjalnych jako czwarta 
lub piąta załoga spośród całej stawki.

Marcin Słobodzian: Podczas drugiego 
etapu Rajdu Dolnośląskiego jechało się 
nam bardzo dobrze. Nie mieliśmy żadnych 
przygód. Pojechaliśmy rozsądnie, mając 
w głowie myśl, żeby przede wszystkich 
dowieźć to zwycięstwo do mety. Odcinki 
specjalne były bardzo wymagające, co 
widać też po liczbie załóg, które miały 
problemy na trasie. Nasze tempo w Open N 
jest od początku sezonu dość dobre. Na tym 
rajdzie udało się nam wyrobić sporą 
przewagę, ale cieszy mnie to, że jest więcej 
samochodów R5 i dużo się tam dzieje, 
a nam udaje się czasem podpinać pod ich 
tempo. Przez to możemy szybciej się uczyć, 
bo m.in. temu służy dobra rywalizacja.

Grzegorz Dachowski: Niedzielny 
etap Rajdu Dolnośląskiego był dla nas 
bardzo udany. Bardzo dobrze jechało się 
nam odcinek Rogówek. Marcin go bardzo 
lubi i tam czuliśmy chyba największą 
radość z jazdy. Odcinek Duszniki Are-
na pojechaliśmy bardzo czujnie, by nie 
uszkodzić  Subaru. Nie jesteśmy w pełni 
zadowoleni z przejazdu Złotego Stoku, 
bo trochę postraszył nas pierwszy zakręt. 
Być może zbyt często wracaliśmy na Are-
nę, bowiem wydaje mi się, że tam właśnie 
przejechaliśmy niemal połowę kilometrów 
oesowych. Ogólnie bardzo udany dla nas 
start i bardzo dobry wynik na koniec.

Kolejna runda Rajdowych Samochodo-
wych Mistrzostw Polski odbędzie się w Pu-
ławach. W sezonie rajdowym 2018 part-
nerami  Subaru Poland Rally Team są: 
Keratronik, Eneos, BZ WBK Leasing 
Grupa Santander, Szkoła Jazdy  Subaru, 
Rodax Budownictwo oraz Pirelli. 

RAJDY
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ROZMOWY rozmawiała: AGNIESZKA JAMA
zdjęcia: JAN CETERA

Kordian jest 9-letnim fanem naszej 
marki mieszkającym w Strzyżowie. 
W trakcie rozmowy z nami wyjawił, 

że „Tata kupił sobie kiedyś mały model 
Imprezy i ja mu go po prostu zabrałem…”. 
Według niego samochody  Subaru są po 
prostu najlepsze. Jest z nimi zaprzyjaźnio-
ny od dnia swoich narodzin i wie o nich 
więcej niż niejeden ekspert. Na co dzień 
tajniki motoryzacji pomaga odkrywać 
mu tata, obecnie właściciel Forestera. 
Kordian nie może doczekać się już dnia, 
w którym będzie mógł legalnie zasiąść 
za sterami samochodu, bo… troszkę 
nielegalnie już mu się udało. Z zapa-
łem zatem uczy się prowadzić pojazdy, 
intensywnie trenując na gokartach. Rok 
temu postanowił wziąć udział w orga-
nizowanym przez nas facebookowym 
konkursie, zachwycając jury swoim 
niezwykłym zgłoszeniem i zdobywając 
jak najbardziej zasłużone wyróżnienie.

Agnieszka Jama: Kordianie, czy 
udzielałeś już kiedyś wywiadu 
na temat swojej miłości do  Subaru?

Kordian Pelczar: Nie, jeszcze 
nigdy. Ten będzie moim pierwszym.

A.J.: Dlaczego i od kiedy intere-
sujesz się marką  Subaru?

K.P.: Od małego!  Subaru było 
pierwszym samochodem, jakim jecha-
łem w swoim życiu – moi rodzice wieźli 
mnie nim ze szpitala, jak się urodziłem.

A.J.: Czy myślisz, że zainteresowanie 
marką odziedziczyłeś po rodzi-
cach, którzy dzisiaj korzystają już 
z kolejnego samochodu  Subaru?

K.P.: Miłość do  Subaru odziedziczy-
łem chyba po tacie. Tak naprawdę to 
on ma samochód. Jest nim Forester.

A.J.: To jest Twój ulubiony model, 
czy inne podobają Ci się bardziej?

K.P.: Najbardziej podoba mi się Impreza.

A.J.: W ubiegłym roku zostałeś 
wyróżniony w naszym konkursie, 
a przyczyniła się do tego Twoja 
świetna praca. Bardzo ładnie 

rysujesz. Czy ten talent odziedzi-
czyłeś po którymś z rodziców?

Tata Kordiana Pelczara: Mu-
szę wejść w słowo i odpowiedzieć 
na Pani pytanie – otóż zdecydo-
wanie nie! Niestety ani ja, ani żona 
nie potrafimy rysować takich aut, 
jakie rysuje nam Kordian.

A.J.: Kordianie, słyszałam, 
że bez trudu rozpoznajesz 
nadjeżdżające  Subaru po 

dźwięku silnika. Czy zdarzyło Ci 
się jednak kiedyś pomylić?

K.P.: Nie. Zawsze bez tru-
du poznaję, że jest to  Subaru.

A.J.: Co najbardziej podoba Ci się 
w samochodach naszej marki?

K.P.: Podoba mi się naprawdę 
wszystko, ale… najbardziej podoba 
mi się to, że gdy tylko jedziemy 
gdzieś samochodem z rodzicami, 
to zawsze siedzę z przodu, obok 
mojego taty. Czasami jest o to 
walka z moim młodszym bratem, 
ale udaje mi się ją wygrywać.

A.J.: Czyli powoli przygotowujesz 
się już do roli kierowcy?

K.P.: Tak. Nawet kiedyś już jeździłem!

A.J.: Naprawdę prowadziłeś samo-
chód? Gdzie miało to miejsce?

K.P.: Tak. Tata siedział obok, a ja 
kierowałem samochodem z manualną 
skrzynią biegów. Jeździliśmy w czasie 
pobytu u mojej Babci, po trawie.

A.J.: Była to na pewno dla Ciebie nieza-
pomniana przygoda i duże przeżycie?

K.P.: Bardzo! Zwłaszcza że było to 
wieczorem, jak zrobiło się już całkiem 
ciemno. Trochę światła docierało jedynie 
z ogniska, które rozpalono w pobliżu.

A.J.: Jazdy samochodem 
próbowałeś tylko raz?

K.P.: Dwukrotnie. W czasie poby-
tu u Babci siedziałem za kierownicą 
 Subaru. Za drugim razem próbowałem 
prowadzić samochód innej marki.

A.J.: Ze zdjęć, które nam nadesłałeś, 
wynika, że posiadasz olbrzymią 
kolekcję gadżetów związanych z naszą 
marką. Są wśród nich miniaturowe 
modele samochodów  Subaru, czy też 
czapeczki. Od ilu lat je gromadzisz?

K.P.: Dokładnie nie pamiętam. Tata kupił 
sobie kiedyś mały model Imprezy i ja mu 
go po prostu zabrałem. Tak się to zaczęło. 
Teraz mam bardzo dużo takich miniaturek 
i trudno byłoby mi nawet powiedzieć, ile 
właściwie ich jest. Mam także modele duże, 

Nasz rozmówca to jeden z najmłodszych znawców marki  Subaru w Polsce,  
jej ambasador wśród swoich szkolnych kolegów i prawdopodobnie przyszły kierowca rajdowy  
za sterami Imprezy.

Tata kupił sobie model
Imprezy i ja mu go zabrałem – 
rozmowa z Kordianem Pelczarem



na sterowanie. Samochodziki są w większości 
niebieskie, ale mam też okazy czarne i żółte.

A.J.: A który z gadżetów w kolekcji 
jest dla Ciebie najcenniejszy?

K.P.: Trudne pytanie (chwila namysłu). 
Wszystkie są dla mnie równie cenne. 
Najbardziej chyba jednak lubię duży 
model Imprezy, którym można sterować.

A.J.: Zapewne będziesz jeszcze 
rozbudowywał tę imponującą kolekcję. 
O jakim gadżecie teraz marzysz?

K.P.: Zdecydowanie marzę o ko-
lejnym dużym modelu Imprezy, 
w którym dodatkowo będą otwierane 
drzwi, pokrywa silnika i bagażnika.

A.J.: Twoje zbiory to także ele-
menty wystroju pokoju związane 
z  Subaru. Masz specjalną tapetę, 
poduszki… Kto pomagał Ci tak 
ciekawie urządzić pokój?

K.P.: Zawdzięczam to tacie. 
On go urządzał, a ja mu pomagałem. 
Najbardziej jestem dumny ze spojlera 
Imprezy, który wisi nad moim łóżkiem. 
Jest co prawda mały, ale prawdziwy! 
Marzę jeszcze o kierownicy rajdowej.

A.J.: Czy to prawda, że wiesz już 
o samochodach więcej niż tata?

K.P.: Tak.

A.J.: A jak zdobyłeś tę trudną wiedzę?
K.P.: Wszystkiego nauczył mnie 

właśnie tata. Oglądam też programy 
motoryzacyjne w telewizji na kanale 
TVN Turbo. Zawsze zaglądam do swojej 
ulubionej gazety – magazynu „Plejady”.

A.J.: Które strony w „Pleja-
dach” lubisz najbardziej?

K.P.: Ostatnie, te, na których są 
rysunki z pokazanymi samochodami 
z góry. Jest na nich ciekawie wyjaśnio-
ne, jak należy, a jak nie wolno jeździć.

A.J.: I Ty te wszystkie prze-
pisy już dobrze znasz?

K.P.: Tak. Pilnuję taty, jak siedzę obok 
niego w samochodzie. Czasami zwracam 
mu uwagę… ale tylko czasami, bo mój 
tata jest tak naprawdę dobrym kierowcą.
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K.P.: Kupiłbym od razu dwa. 
Na pewno Imprezę i drugi jakiś duży 
model, ale nie wiem jeszcze który. 
Na co dzień sam używałbym Imprezy. 
Jeśli natomiast miałbym dużą rodzinę, 
to wtedy razem z nią jeździłbym tym 
drugim. Impreza byłaby tylko moja…

A.J.: Czy kiedy dorośniesz, chciałbyś 
wykonywać zawód związany 
z samochodami? Kim chciałbyś być?

K.P.: Rajdowcem! Już teraz ćwiczę 
na gokartach. Niedawno byłem nawet 
na zawodach. Zająłem siódme miejsce 
na szesnastu uczestników. Mógłbym też 
być mechanikiem samochodowym 
i pomagać innym naprawiać  Subaru.

A.J.: Dlaczego marzysz 
o byciu rajdowcem?

K.P.: Bo lubię jeździć szybko. 
Nie boję się dużych prędkości.

A.J.: Na razie chyba lubisz, jak 
to tata jeździ szybko?

K.P.: No tak (uśmiech).

A.J.: A rodzice nie odradzają Ci tego 
pomysłu? Nie boją się, że będziesz 
prowadził samochód zbyt szybko?

K.P.: Nie. Tata to nawet się cieszy!

A.J.: Poznałeś już osobiście 
jakiegoś kierowcę rajdowego?

K.P.: Niestety jeszcze nie poznałem, 
ale bardzo bym chciał. Widziałem na-
tomiast, jak samochód prowadził 
pan Kajetan Kajetanowicz.

A.J.: Czy Twojego młodszego 
brata, Kornela, również 
interesują samochody?

K.P.: Tak. Ma takie swoje ulubione 
autko, które da się odpychać. 
Z rodzicami wydrukowaliśmy znaczki 
 Subaru i je nimi okleiliśmy z przodu 
i z tyłu. Może niedługo Kornel pomoże 
mi w zbieraniu okazów do mojej kolekcji.

A.J.: Kordianie, bardzo dziękuję Ci za 
ciekawą rozmowę. Trzymamy mocno 
kciuki za Twoje plany i życzymy Ci 
spełnienia wszystkich marzeń!

K.P.: Dziękuję bardzo.

A.J.: Czy tata miał kiedyś jakiś 
problem ze swoim samochodem 
i pomogłeś mu go rozwiązać?

K.P.: Poważnego problemu jeszcze 
nie mieliśmy. Pomagałem mu natomiast 
przykręcać koła w naszym poprzed-
nim  Subaru, jakim była Impreza.

A.J.: Wracając do kolekcji, 
czy podoba się ona Twoim szkol-
nym kolegom? Czy interesują 
się naszą marką tak jak Ty?

K.P.: Kolekcja podoba się moim kolegom, 
ponieważ też interesują się samochoda-
mi. Często się spieramy, która marka jest 
najlepsza. Ja jestem uparty i powtarzam, 
że  Subaru. Wszyscy moi koledzy i kole-
żanki już wiedzą, jakie są modele  Subaru, 
bo ciągle im o nich opowiadam. Na moje 
ostatnie urodziny dostałem w prezen-
cie od kolegów dwa modele  Subaru.

A.J.: Zmieniając nieco temat, 
czy kiedykolwiek miałeś okazję 
odwiedzić salon  Subaru?

K.P.: Tak, byłem raz w salonie w Krako-
wie i wiele razy w salonie pana Sobiesława 
Zasady w Rzeszowie. Mogłem tam podzi-
wiać prawdziwe Imprezy. Szkoda, że tak 
dużo kosztują i rodzice nie mogą teraz po-
zwolić sobie na zakup takiego samochodu.

A.J.: Czy byłeś kiedykolwiek 
na rajdzie samochodowym?

K.P.: Byłem i również podziwiałem 
tam z bliska samochody  Subaru. Było 
to w Wysokiej Strzyżowskiej w trakcie 
ubiegłorocznego Rajdu Rzeszowskiego. 
To jest niecałe dziesięć kilometrów od 
miejscowości, w której mieszkamy.

A.J.: Słyszałeś o Zlocie Plejad?
K.P.: Słyszałem, ale niestety nigdy 

jeszcze na nim nie byłem. Bardzo chciał-
bym wziąć w nim udział. Jest to moim 
wielkim marzeniem. W tym roku mocno 
namawiałem rodziców i… w końcu 
powinno się udać. Jesteśmy już nawet 
zarejestrowani! (wywiad został przeprowa-
dzony w kwietniu 2018 roku – przyp. red.)

A.J.: Zapewne chciałbyś mieć 
w przyszłości swoje własne 
prawdziwe  Subaru? Jaki model?
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Wiele grup zawodowych organizuje 
się, by we własnym środowi-
sku rywalizować w ulubionych 

dyscyplinach sportu. Wśród lekarzy 
niemałą popularnością cieszy się właśnie 
kolarstwo, zarówno szosowe, jak i górskie. 

Janusz Lewandowski jest na tym polu 
postacią dobrze znaną. Lecz to nie jedyna 
jego forma aktywności i nie jedyna pasja. 
W utrzymaniu formy i w pracy pomagają 
mu od lat różne modele  Subaru, o których 
potrafi rozprawiać z wielkim znawstwem.

Jacek Pieśniewski: Dziesięć lat 
temu pewien minister niegrzecznie 
wezwał publicznie: „pokaż, lekarzu, 
co masz w garażu”. Ja – trochę 
prowokacyjnie, nie przeczę – powie-
działbym raczej: „pokaż, lekarzu, 

Życie w oryginalnym stylu –  
rozmowa z Januszem Lewandowskim
Doktor Janusz Lewandowski, choć pracuje „na rubieżach” – w Koniakowie, gdzie do granicy ze Słowacją 
i Czechami jest rzut beretem, jest znany znacznie szerzej, niż tylko wśród pacjentów górskiej 
przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, którą prowadzi razem z żoną. Na pewno zapamiętali 
go rywale, którym zalazł za skórę w dyscyplinie, z której uczynił swoją pasję – kolarstwie górskim. 
A jest ich trochę, bo dr Lewandowski jest czterokrotnym mistrzem świata lekarzy.



pantoflowej wiem, że mój sposób na życie 
bywa przedmiotem zazdrości. Jeśli chodzi 
o karierę stricte zawodową, wielu kole-
gów i wiele koleżanek osiągnęło więcej, 
ale jeśli chodzi o styl życia, jego jakość 
i oryginalność – może niekoniecznie.

J.P.: Dlaczego akurat Koniaków? Czym 
szczególnym Państwa przekonał?

J.L.: Wieloma sprawami w życiu 
rządzi przypadek. Pod koniec studiów, 
w czasie wakacji, zrobiliśmy objazd 
południowej Polski. Byliśmy w Jeleniej 

Górze, w okolicach Szklarskiej Poręby, 
w Bielsku, Cieszynie. Zaproponowano 
nam pracę w Istebnej, gdzie początkowo 
mieszkaliśmy. Potem zbudowano ten 
budynek w Koniakowie, gdzie pracuje-
my i mieszkamy od 1986 roku do dziś.

jaki masz w garażu sprzęt sportowy 
i powiedz, co z nim robisz?”. Co Pan 
odpowiedziałby na takie wezwanie?

Janusz Lewandowski: Samochód do 
tego wliczamy (z uśmiechem)? U mnie są 
rowery i narty. Te ostatnie były od zawsze, 
choć urodziłem się w Szczecinie i tam skoń-
czyłem studia, na których poznałem moją 
pierwszą i obecną, jedyną żonę… Po stu-
diach, z miłości do gór, trochę może naiw-
ni, ale z pasją i wiarą, w 1983 roku postano-
wiliśmy w te góry wyjechać i w nich osiąść.

J.P.: Ze Szczecina? Miłość do gór? 
To musiało być trudne uczucie, 
bo na sporą odległość…

J.L.: Miałem światłych rodziców: 
Tata – kapitan żeglugi wielkiej, Mama – 
niestety już nieżyjąca – ekonomistka. 
Zimą jeździliśmy na narty w góry i tak się 
ta miłość narodziła. A Tata, dziś 86-letni, 
jeszcze kilka lat temu rekreacyjnie, deli-
katnie szusował na nartach zjazdowych.

J.P.: Godne podziwu i szacunku. 
Oj, życzylibyśmy sobie sami 
i można tego życzyć wszystkim, 
by mieć takie możliwości i takie 
zdrowie w podobnym wieku…

J.L.: Z rodzicami jeździliśmy na narty 
do Bukowiny Tatrzańskiej. To były lata 
60. i trudne dziś do zrozumienia narciar-
stwo, w którym, aby ze stoku zjechać, 
trzeba było najpierw na nogach wyjść do 
góry. Więc podchodziło się, zjeżdżało, 
podchodziło itd. Pierwsze, pojedyncze 
wyciągi zaczepowe dla narciarzy dopiero 
się pojawiały. Zatem zacząłem od nart. 
Hobbystycznie zrobiłem w pewnym mo-
mencie nawet uprawnienia instruktorskie.

Rowery pojawiły się około 1994 roku. 
W ogóle rowery górskie w Polsce to począ-
tek lat 90. Lecz ze sportem na poziomie pół-
profesjonalnym, akademickim, miałem do 
czynienia już wcześniej. W czasie studiów 
uprawiałem lekkoatletykę. Miałem do tego 
predyspozycje – jestem szczupły, mam od-
powiednią wytrzymałość. Wejście w kolar-
stwo górskie przyszło mi więc o tyle łatwiej.

J.P.: To wiele tłumaczy, choć chciałem 
Pana sprowokować raczej do szerszej 
oceny. Chyba utarł się bowiem 
stereotyp lekarza, który wprawdzie 

mówi ludziom, jak mają żyć zdrowo, 
ale sam niekoniecznie się stosuje 
do własnych rad. Stres, zabieganie, 
papierosy… Lecz z dużym zaskocze-
niem stwierdziłem, jak intensywnie 
rozwija się ruch różnych sportów 
wśród lekarzy, także kolarstwo! 
Czy to znak, że coś się zmienia?

J.L.: Myślę, że wśród lekarzy, tak samo 
jak w społeczeństwie, następuje pogłę-
bianie rozziewu. Kiedyś, w zgrzebnym 
socjalizmie, byliśmy wszyscy bardziej 
podobni – zarobkami, sposobem życia. 
Żyliśmy na podobną modłę. To się zmie-
nia. Owszem, może bardziej widoczna jest 
ta najbardziej aktywna grupa, zwłaszcza 
jeśli chodzi o dyscypliny medialne, jak 
tenis, narciarstwo… Lecz to niestety nie 
jest większość. Trzeba uczciwie powie-
dzieć, że większość środowiska, tłumacząc 
to zagonieniem, nie żyje zdrowo. Niestety 
świadczy o tym średnia długość życia 
lekarzy – jest niższa niż średnia krajo-
wa. Jestem więc nadal w mniejszości.

J.P.: Miałem nadzieję na trochę inną 
odpowiedź, bo jednak, jeśli w zawo-
dach startuje po kilkudziesięciu, 
stu lekarzy, to robi wrażenie…

J.L.: Z drugiej strony mamy w Polsce 
ponad 170 tysięcy lekarzy. Ale trzeba się 
cieszyć, że jest choćby i ta mniejszość, 
która wyznacza dobry kierunek.

J.P.: Gdy spoglądam na Pana 
aktywność, muszę spytać: czy 
aby aktywnie i zdrowo żyć, trzeba 
uciec z wielkiego miasta?

J.L.: To wszystko zależy, jaką postawę 
wobec życia się przyjmuje. Praca lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, czyli to, 
co robię, jest zajęciem bardzo indywidu-
alnym. Z żoną prowadzimy ten niewielki, 
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. 
Nikt z nikim o nic się tu nie musi ścigać. 
Jesteśmy dużo bardziej swobodni, nieza-
leżni, możemy realizować swoje zainte-
resowania, choć być może za cenę tego, 
że zarabia się trochę mniej. Mam propo-
zycje, by podejmować dodatkowe dyżury, 
ale to, co mam, wystarcza mi, pozwoliło 
zadbać o rodzinę i mieć satysfakcję z życia.

Gdy rozmawiam z moimi kolegami 
i koleżankami z dawnej grupy studenckiej, 

liczącej około 30–40 osób, z którymi 
miałem przyjemność skończyć Akade-
mię Medyczną, okazuje się, że dziś jest 
wśród nich sześciu profesorów, w tym 
obecnie jeden senator. Ale z kontaktów 
przez Facebooka, ze spotkań i poczty 
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Warto tu powiedzieć, że narty to sport 
sprinterski. Stoi na przeciwnej pozycji 
w skali długotrwałości wysiłku w stosunku 
do kolarstwa górskiego. Pojedynczy start 
rzadko trwa dłużej niż minutę. Tymcza-
sem w kolarstwie górskim, w wydaniu pro-
fesjonalnym, gdy mówimy o cross country, 
na trasie olimpijskiej to około półtorej 
godziny. Podobieństwo jest jedynie w za-
kresie wykorzystywanych grup mięśnio-
wych: na nartach jeździmy „na prostowni-
kach” i na rowerze też. Warto powiedzieć, 
że narciarzom alpejskim nie zaleca się 
długotrwałego treningu biegowego, bo 
pracują wtedy inne grupy mięśniowe, na-
tomiast jazdę na rowerze – jak najbardziej.

J.P.: Czy u nas są warunki do upra-
wiania kolarstwa górskiego?

J.L.: Oczywiście, możemy to robić 
na absolutnie najwyższym, światowym 
poziomie. JBG2 – zawodowa grupa kolarzy 
górskich, z której wywodzą się olimpij-
czycy, uczestnicy mistrzostw świata – 
ma siedzibę w Polsce. Warunki, jakie 
mamy, pozwalają uprawiać tę dyscyplinę 
na najwyższym poziomie. Dziś w wydaniu 
olimpijskim to sport bardziej interwa-
łowy, czyli bardzo intensywny wysiłek 
w krótkim czasie. Jest wręcz tendencja 
do skracania tras do 4–5 kilometrów, by 
wszystko łatwo można było transmitować.

Niestety, nie mamy warunków do 
profesjonalnego uprawiania narciarstwa 
alpejskiego, na pewno dyscyplin szybko-
ściowych. W grę wchodzi ewentualnie sla-
lom, i na to postawili np. Czesi i Słowacy.

J.P.: Specjalnie Pan trenuje do zawo-
dów, czy po prostu zaspokaja naturalną 
potrzebę ruchu i to wystarcza?

J.L.: Po prostu naturalna potrze-
ba ruchu. Ile czasu to zajmuje? Jazda 
na nartach jest bardziej czasochłonna, bo 
trzeba spakować sprzęt do samochodu, 
ubrać się, pojechać na stok, nawet jeśli jest 
to ten, który mam w pobliżu, wypako-
wać się z auta. Jeśli chodzi o kolarstwo 
górskie, to wkładam kask, wyciągam 
rower z garażu i… zaczynam trening.

Kolarstwo górskie to połączenie 
wytrzymałości z wydolnością, czyli 
zdolnością generowania największej 
mocy. Wytrzymałość dużo łatwiej 

poddaje się treningowi, jeśli ktoś jest 
pracusiem. Wydolność opiera się bardziej 
na cechach wrodzonych. Dla amato-
ra paradoksalnie trudniejszy będzie 
wyścig krótszy, a bardziej wymagający 
niż dłuższy, ale o niższym poziomie 
trudności. Kolarstwo wydaje się spor-
tem bardziej masowym niż narciarstwo 
i jest w nim większa konkurencja.

J.P.: A jeśli chodzi o sprzęt: jak musi 
być wyposażony ktoś, kto chce się 
poważnie wziąć za kolarstwo górskie?

J.L.: Jeśli chcemy podchodzić profesjo-
nalnie, to potrzebne są – jak auta w sporcie 
samochodowym – trzy rowery: szosowy 
na okazjonalne wyścigi szosowe, trenin-
gowy rower górski i górski startowy. Przy-
dałoby się, żeby te dwa ostatnie miały taką 
samą geometrię, były tak podobne, jak się 
da. Jak treningowe auto do rajdowego.

J.P.: Czy sprzęt startowy różni się 
zasadniczo od tego, co można 
dostać – powiedzmy – w dobrym 
sklepie rowerowym?

J.L.: Taka ciekawostka: gdyby chciał 
Pan kupić takie narty, na jakich startują 
najlepsi zjazdowcy, to one są niedostępne. 
To są narty FIS-owskie i nawet w obiegu 
wtórnym nie powinny się pojawić. Marcel 
Hirscher, jeśli dostanie 50 par nart, to po 
sezonie ich nie będzie wyprzedawał… Ich 
nie da się kupić. Z rowerami jest inaczej. 
Można mieć sprzęt bardzo zbliżony do 
tego, jaki ma Maja Włoszczowska, albo 
na jakim jeździ team Merida. Da się 
takie rowery, bardzo podobne, kupić.

J.P.: Czy fakt, że jest Pan lekarzem, 
przydaje się w uprawianiu sportu? 
Bo – jak myślę – lepiej rozumie się 
własny organizm… Może warto byłoby 
tę wiedzę szerzej wykorzystać?

J.L.: Gdybym nie mieszkał tu, tylko 
w mieście akademickim, pewnie robiłbym 
wszystko, żeby pracować ze sportowcami. 
Ale interesuje mnie nie urazówka spor-
towa, lecz fizjologia wysiłku. To domena, 
która mieści się gdzieś między trenerem, 
fizjologiem i lekarzem, dziś o bardzo wy-
sokim stopniu zaawansowania. Na pewno 
są eksperci, którzy na tym polu mają 
dużo wyższy poziom wiedzy niż mój.

J.P.: Nie tylko sam Pan startuje, 
ale także podjął się organizacji 
jednej z imprez. Co jest większym 
wyzwaniem i wysiłkiem: wystartować 
w zawodach czy je zorganizować?

J.L.: Bezsprzecznie – organizować. 
Uczestnik stawia się i zajmuje się sam 
sobą, a gdy są zawody, nawet organizo-
wane takim sumptem koleżeńskim i przy 
udziale osób zaprzyjaźnionych, jest wiele 
spraw, osób, którymi trzeba się zająć. 
Ale może musiałem je raz zorganizo-
wać, bo inaczej nikt by tego nie zrobił.

J.P.: Jak udało się Panu namówić 
 Subaru na wsparcie tych zawodów? 
Osobistą miłością do marki?

J.L.: Można tak powiedzieć… W su-
mie przewinęły się u nas cztery modele 
 Subaru. Z panem Dominikiem Babikiem 
z bielskiego salonu  Subaru mamy wspólne 
hobby – rowery i samochody. Już trzy 
lata temu firma Wawrosz wsparła naszą 
imprezę. Rowery, sport, teren, żywioł – 
to się nieźle wpisywało w cechy  Subaru.

J.P.: Od jakiego modelu ten 
związek z  Subaru się zaczął?

 J.L.: Widzi  Pan, jaki tutaj jest teren. 
Dzisiaj z odśnieżaniem jeszcze nie jest tak 
źle, kiedyś było gorzej. Poszukiwaliśmy 
więc samochodu ze sprawnym ukła-
dem napędowym. Najpierw mieliśmy 
auto z dopinanym na sztywno napędem 
na przód. To był samochód terenowy, 
ale szorstki, trudny w prowadzeniu. Póź-
niej kupiłem model ze sprzęgłem Haldex. 
To był postęp. Ale Haldex ma tę cechę, 
że gdy jedziemy pod górę i koła ciągną, 
sprzęgło jest załączone, lecz wystarczy 
na moment puścić gaz lub musnąć hamu-
lec i system przechodzi w tryb podstawo-
wy, w którym większość momentu trafia 
na przód. Jeśli stanie się to w zakręcie, 
tył ucieka. Ja nawet nauczyłem się nad 
tym panować. Sprawność podjazdu – 
owszem, panowanie nad autem – róż-
nie. A co się dzieje, gdy napęd jest stały 
na wszystkie koła? Nawet gdy odpuścimy 
gaz w zakręcie, hamuje i przód, i tył.

Dlatego w 2006 roku kupiłem Fore-
stera, tego ostatniego z bezramkowymi 
szybami w drzwiach. Dziś kultowe auto. 
Właściwie, to żałuję, że je sprzedałem. 

J.P.: Aktywność w dzieciństwie, lekko-
atletyka na studiach – miał Pan solidny 
podkład, by poważnie, choć na pozio-
mie amatorskim, uprawiać sport…

J.L.: Za młodzieńczych lat brałem się 
i za judo, i trochę za pływanie, ale nie było 
w tych wysiłkach konsekwencji. Bo też 
nie było nacisku ze strony rodziców. 
I w sumie chyba dobrze. Lecz predyspo-
zycje psychomotoryczne do uprawiania 
sportu ewidentnie miałem. W czasach 
studenckich z zawodów lekkoatletycznych 
szkół wyższych czy akademii medycz-
nych przywoziłem medale. Biegałem 
na 800, 1500 metrów, na 5 kilometrów. 
Potem życie wymusiło nieuniknioną 
przerwę w tej aktywności: praca, dzieci. 
Dopiero po latach mogłem sobie pozwolić 
na powrót do większej aktywności, choć 
oczywiście narty zimą były cały czas…

J.P.: Gdy patrzę na kolarstwo górskie, 
myślę, że to nie jest sport dla ludzi 
przypadkowych. Mylę się?

J.L.: Nie. Kolarstwo górskie w prawdzi-
wej formie jest trudną dyscypliną. Wyma-
ga wytrzymałości i techniki jazdy. Startuje 
się w grupie, jest kontakt, przepychanie się. 
W wyścigach górskich z tzw. sektora może 
startować nawet 200 osób! To wygląda 
tak: na podstawie wyników z poprzed-
niego lub bieżącego sezonu albo z innych 
„zasług” dostaje się tzw. sektor, do którego 
trafiają zawodnicy o podobnym poziomie 
sportowym. Sektory startują co minutę.

Generalnie, żeby uprawiać sport 
na poziomie kwalifikowanym, czy-
li gdy jest rywalizacja i obiektywny 
pomiar wyników, trzeba mieć predys-
pozycje psychiczne. Bo tak uprawiany 
sport weryfikuje miejsca, w którym się 
znajdujemy. Ja jestem czterokrotnym 
mistrzem świata w kolarstwie górskim 
lekarzy w dwóch różnych federacjach…

J.P.: Świata? A ilekroć Polski?
J.L.: Kilkunastokrotnym. A gdyby 

doliczyć jeszcze narciarskie mistrzostwa 
Polski lekarzy, to uzbiera się z trzydzieści 
tytułów… I to nie tylko wśród lekarzy, 
bo mam też tytuł zdobyty w narciar-
stwie alpejskim, w mistrzostwach Polski 
amatorów, czyli zawodników bez licencji. 
A jeszcze powinienem dorzucić triatlon…
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J.P.: Na zawody też jeździ Pan XV, 
choć Levorg jest pojemniejszy?

J.L.: Jeżdżę swoim, bo choć za-
sadniczo to kompakt, składam 
siedzenia tylnego rzędu i jest dość 
przestrzeni, żeby wrzucić rower.

J.P.: Mieści się?
J.L.: W stanie rozłożonym – po 

zdjęciu kół. W ten sposób mieścimy się 
nawet we dwóch z kolegą i jego rowerem. 
Aliści starym Foresterem, choć trochę 
na wcisk, mogliśmy jechać w trzy osoby 

i z trzema rowerami… Bagażnik miał 
podobną pojemność, ale był bardziej 
ustawny. Większy kłopot jest z nar-
tami. „Gigantowe” mają nawet ponad 
180 cm, więc muszę wkładać je po skosie. 
Do Levorga wchodzą zupełnie normalnie.

Nie dlatego, że nowe jest gorsze, bo nie jest, 
ale dlatego, że tak jak Legacy z 2008 roku 
mojej żony miało swój styl i wyróżniało się 
wśród innych samochodów. Oba te modele 
były nieokiełznane, jakby dzikie, ale miały 
styl, rozpoznawalność, smaczki, jak 
aluminiowa pokrywa silnika, żeby obniżyć 
masę itd. Bardzo rzewnie wspominam 
tego Forestera. Po ośmiu latach kupiłem 
XV. To dużo bardziej kulturalny samo-
chód. Dużo lepiej wyposażony, a o rów-
nie sprawnym układzie napędowym.

Gdy weszła nowa Impreza – trzeciej ge-
neracji – porównano ją na torze z poprzed-
nią, z tym samym układem napędowym. 
Subiektywnie kierowcy testowi ocenili, 
że stara jeździ lepiej, lecz czasy okrążeń 
pokazały coś zupełnie innego. Mam to 
samo wrażenie, gdy porównuję starego 
Forestera z XV. Forester był bardziej 
podsterowny, a XV jest zrównoważony. 
Daje się odczuć, że nowym samochodem 
można pojechać szybciej niż starym – nie 
mówimy o przyspieszeniu i mocy silnika, 
tylko o właściwościach trakcyjnych 
i charakterystyce prowadzenia. Nowe 
 Subaru zrobiło ogromny krok do przodu 
w komforcie jazdy, bezpieczeństwie, 
prowadzeniu, choć przy tym straciło tę 
swoją oryginalność. Muszę przy tym 
dodać, że moje XV jest odrobinę tunin-
gowane: ma nieco obniżone zawieszenie.

J.P.: To nie przeszkadza w użytko-
waniu w górskich warunkach?

J.L.: Oryginalnie prześwit ma 22 cm. 
Trzeba by jeździć wyjątkowo bocznymi dro-
gami, żeby go w pełni wykorzystać. Mój XV 
jest obniżony o 4 cm, ale nadal wyżej zawie-
szony od przygniatającej większości samo-
chodów. Czyli wciąż jeździmy powyżej kole-
in, które mogą zostawić inne auta, a zarazem 
prowadzi się trochę bardziej normalnie, jeśli 
chodzi o stabilność i sztywność zawieszenia.

Tu też widać pewną zmianę. O ile 
poprzednie modele  Subaru były chętnie 
modyfikowane, teraz okazuje się, że użyt-
kownicy rzadko się decydują na jakiś 
tuning. Co to może oznaczać? Że zmienia 
się klient  Subaru. Kiedyś była to trochę 
niszowa grupa subaromaniaków, teraz 
marka osiąga sukces komercyjny na całym 
świecie. Proszę zobaczyć, jak rośnie sprze-
daż w Stanach Zjednoczonych i w Japonii.

J.P.: Można powiedzieć, że Pana 
związek z  Subaru zrodził się z potrzeby, 
lecz przekształcił w coś więcej…

J.L.:  Subaru to marka szczególna. 
Jej unikalną cechą pozostaje to, że nadal 
ma system napędowy wszystkich kół, 
na pewno droższy konstrukcyjnie i pro-
dukcyjnie niż u rywali, którzy postawili 
na prostsze, tańsze rozwiązania lub wręcz 
tylko napęd na przednią oś. Jak długo 
wytrzyma? Oby jak najdłużej! Bo niewielu 
użytkowników korzysta z aut w takich 
warunkach jak my, gdy śnieg może być 
już w listopadzie i do marca. Nie cały czas, 
rzecz jasna, ale chodzi o te trudne dni, 
gdy wystarczy jeden centymetr śniegu, 
żeby było ślisko. W ofercie przydałoby 
się tylko więcej lekko usportowionych 
wersji, nie takich, jak Impreza WRX 
STI, ale jak wcześniej Forester XT.

J.P.: U Państwa w domu jest 
jeszcze drugie  Subaru…

J.L.: Kiedy Żona sprzedała swo-
je Legacy, to ostatnie z benzynowym 
silnikiem, zdecydowała się na Levor-
ga. Jest zachwycona. Zawsze marzyła 
o automatycznej skrzyni biegów. Tu jest 
przekładnia Lineartronic, bezstopniowa, 
ale ze zdefiniowanymi, stałymi przełoże-
niami do wyboru. Lecz żona nie korzysta 
z możliwości manualnej zmiany, raczej 
z trybu ekonomicznego i jest zachwycona. 
Jakość materiałów i wykończenia – znako-
mita. Auto jest bardzo porządnie zrobione. 
Jest absolutnie na poziomie europejskich 
aut klasy premium (Pani doktor Danu-
ta Szczęsny-Lewandowska, gdy wróci 
do domu pod koniec naszej rozmowy, 
w pełni potwierdzi opinię o Levorgu 
i zadeklaruje, że gotowa jest umówić 
się na osobne spotkanie, żeby opowie-
dzieć o swoim  Subaru! – przyp. aut.).

J.P.: I skrzynia bezstopniowa 
nie przeszkadza w trudnych 
warunkach jazdy w górach?

J.L.: Uczciwie mówiąc – nie wiem, 
bo żona nie bardzo daje mi jeździć 
swoim autem. Ale to pytanie zada-
wałem w serwisie  Subaru w Bielsku. 
W Levorgu jest nieco inaczej ze-
strojony międzyosiowy mechanizm 
różnicowy. Moment napędowy nie 

jest rozdzielany 50 na 50 procent, 
tylko 60 procent na przód, 40 procent 
na tył. Ciekaw jestem, jaki byłby wynik 
testu, gdyby sprawdzić trakcję wersji 
z przekładnią bezstopniową i z manu-
alną, która u nas jest niedostępna.

32 33PLEJADY NR 78 www.plejady.subaru.pl facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 3/2018

ROZMOWY



J.P.: Akcesoryjne bagażniki dachowe 
Pana nie satysfakcjonują?

J.L.: Już wyjaśniam. W niektórych 
krajach wręcz nie wolno wozić nart 
niezabezpieczonych w kabinie. Ja 
zabieram sprzęt do środka, bo na dachu 
jest narażony na warunki atmosferycz-
ne. Wyścigowy rower może kosztować 
nawet ponad 20 tysięcy złotych. Jeśli 
weźmiemy go na dach i pojedziemy 
300 kilometrów akurat w deszczu, to 
woda wszędzie się wciśnie. Pomijam 
takie niedogodności jak zmieniony 
środek ciężkości i wyższe spalanie.

J.P.: Czy Pana zdaniem nowoczesne 
systemy elektroniczne, które obecnie 
wspierają kierowcę, są w stanie 
dodatkowo podnieść walory użytkowe 
samochodu z napędem na obie osie 
i możliwości jego wykorzystania?

J.L.: Jak system kontroli trakcji i sta-
bilizacji toru jazdy? Sprawdziłem to. Po 
jego wyłączeniu nie odcina gazu, więc 
koła mogą buksować, lecz gdy dochodzi 
do zaburzenia kierunku jazdy, auto jest 
stabilizowane przez przyhamowanie 
kół. W jakim stopniu może to wpłynąć 
na trakcję? Nowy Forester i XV mają 
tryb X-MODE, którego użycie powoduje, 
że napęd i elektronika nastawiają się bar-

dziej na skuteczność napędu poza 
drogami utwardzonymi.

J.P.: Panie doktorze, mówi Pan 
o samochodach z takim znaw-
stwem, że widać gołym okiem, 
iż motoryzacja, obok narciarstwa 
i kolarstwa, to kolejna Pana pasja!

J.L.: Tak, lubię szybszy wjazd 
np. na Przełęcz Salmopolską, poczuć 
delikatne uślizgi, a można nawet z syste-
mem stabilizacji toru jazdy. Wystarczy 
konsekwentnie dusić gaz, a siła napędowa 
jest większa, niż hamowania wywo-
ływanego przez elektroniczny układ. 
Można mieć mnóstwo radości z jazdy…

J.P.: Bardzo dziękuję za niezwykle 
ciekawą i pouczającą rozmowę. 
Życzę, by radość z jazdy  Subaru i z życia 
nieustannie Panu towarzyszyła.
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ZLOT PLEJAD

36 37

X Konkurs fotograficzny na XV Zlocie Plejad

fot. Justyna Ameljan-Kowalska (209)

NAGRODY JURY kategoria KRAJOBRAZY:

fot. Michał Bielejewski (300)

fot. Justyna Ameljan-Kowalska (209) fot. Justyna Ameljan-Kowalska (209)

NAGRODY JURY kategoria ZABYTKI:

fot. Marzenna Kaczorowska (353)fot. Patryk Wszelaki (442)

NAGRODY JURY kategoria ZLOT:

NAGRODY JURY kategoria LUDZIE:

fot. Przemysław Wąsik (134)

Uczestnicy XV Zlotu Plejad tym razem 
zostali zaproszeni do serca Śląska. 
W odróżnieniu od uroków Sudetów 

i Karkonoszy tym razem zmysł wzroku 
został nakarmiony charakterystycznymi 
dla Śląska pejzażami. Miejscami mocno 

industrialny charakter okolicy przeplatał 
się z soczystą zielenią, gęstymi lasami, a dla 
niektórych również piaszczystymi terenami 

przywołującymi na myśl kadry filmowego 
Mad Maxa. Poza mnogością obiektów do 
sfotografowania pod gołym niebem, były 
momenty na złapanie w obiektyw obrazów 
z głębokości kilkuset metrów pod pozio-
mem ziemi. Tak duża różnorodność okolic, 

przez które przebiegały trasy XV Zlotu 
Plejad, zaowocowała równie różnorodnymi 
fotografiami, co było dla naszego dostojnego 
Jury nie lada wyzwanie. Po długiej i wnikli-
wej analizie, pochylając się indywidualnie 
nad każdym zdjęciem, udało się w późnych, 

a raczej w dość wczesnych godzinach dnia 
następnego wyłonić zwycięzców tego-
rocznego konkursu fotograficznego.

1
miejsce

fot. Paweł Ptak (423)2
miejsce

fot. Izabela Deredas (129)2
miejsce

2
miejsce

fot. Cezary Czapiewski (202)2
miejsce

fot. Tomasz Książek (305)3
miejsce

3
miejsce

3
miejsce

3
miejsce

fot. Tomasz Kępiński (317)1
miejsce

1
miejsce

1
miejsce



ZLOT PLEJAD
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NAGRODA PUBLICZNOŚCI kat. LUDZIE:

fot. Przemysław Wąsik (134)
NP

NAGRODA PUBLICZNOŚCI kat. ZABYTKI:

fot. Klaudia Żenicka-Papaj (248)
NP

NAGRODA PUBLICZNOŚCI kategoria ZLOT:

NAGRODA PUBLICZNOŚCI kategoria KRAJOBRAZY:

fot. Paweł Ptak  (423)
NP

fot. Andrzej Barańczyk (419)
NP
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Z Warszawy do Jeleniej Góry mamy 
wyjechać w środę rano, ale przygo-
towania samochodu i pakowanie 

ciągną się do siódmej wieczorem. Ups! Na 
„wcześniakową” imprezę będziemy chyba 
„lekko” spóźnieni. Standardowo na bada-
nie techniczne jedziemy już spakowani, 
szukając stacji kontroli czynnej po 20:00.

Ponownie zgodnie z tradycją do Bazy 
Zlotu mamy ponad 500 km, ale stosunkowo 
pusta nocą autostrada powoduje, że podróż 
mija szybko. Ostatnie kilometry przed 
Jelenią Górą rozbudzają nas z lekkiego 
otępienia. Droga nabiera coraz bardziej 

górskiego charakteru. Ciepła noc, brak 
jakiegokolwiek ruchu i zakręty przeplata-
jące się jeden w drugi kojarzą się bardziej 
z japońską przełęczą niż autostradą, 
na której spędziliśmy ostatnie kilka godzin. 
Na „wcześniakowe” ognisko oczywiście 
nie zdążyliśmy, za to po końcówce podróży 
spać idziemy uśmiechnięci od ucha do ucha.

Czwartek – dzień, kiedy zlotowiczów 
można podzielić na 2 grupy. Pierwsza to 
rozemocjonowani i świeżo dojeżdżający 
prosto do Bazy. Druga – tzw. wcześniaki. 
Osoby jakby bardziej zmęczone i przytło-
czone hałasami i oślepiającym słońcem. 

Pewnie – jak my – dotarli tu nad ranem 
i stąd wycieńczenie. Niby łapiemy się do 
tej samej kategorii, jednak z niewiado-
mych przyczyn mam wrażenie, że wy-
korzystali wczorajszy wieczór nieco… 
intensywniej. Odwiedzamy Biuro Zlotu, 
aby zarejestrować się i odebrać pakie-
ty startowe. Wychodząc, przeglądam 
„roadbooki” – żadnych wulkanów, bagien, 
wąwozów i raptem jedna rzeka – lajcik.

Na badanie techniczne (drugie w ciągu 
ostatniej doby) wjeżdżamy akurat przed 
powstaniem kolejek i dosłownie kilka 
minut później jesteśmy gotowi do Zlotu. 

Trasa terenowa 
w trybie plejadobojowym
Plejady 2017 zaczynamy zgodnie z tradycją, czyli niezgodnie z jakimikolwiek planami. Tydzień 
przed terminem Zlotu zmieniamy założenia co do auta, którym będziemy jechali. Trzeba wyrzucić 
„glebę”, a nawet pójść w górę od standardowego prześwitu. Poskładać dolot i przeserwisować 
hamulce. Warto by też powymieniać leciwe węże wodne i paliwowe. W sobotę wieczorem, 
wychodząc z warsztatu, słyszę, jak Marcin żegna mnie słowami: „Wiesz… Chyba dla pewności 
zmienię mu jeszcze uszczelki pod głowicami w poniedziałek…”.

ZLOT PLEJAD tekst: ŁUKASZ @IVAN KOWALCZUK



chcemy dojechać w jednym kawałku, 
raczej nie będziemy walczyć tu o ułam-
ki sekund. Przybijamy na szczęście 
„żółwia” i wtaczamy się na linię startu. 
Kaski na głowach, szyby zamknięte.

– Zjadłbym jakieś śniadanie – 
filozoficznie stwierdza Marcin.

Serio? Teraz mu się zebrało na prze-
myślenia… START! Auto wyrzuca 
spod kół fontannę piachu i praktycznie 
od razu przebijamy się przez solidne 
dziury. Marcin wrzuca drugi bieg i przez 
moment nic się nie dzieje. Toczymy się 
swobodnie, zwalniając. Podczas zmiany 
biegu, na dobiciu, wyskoczyła zarówno 
zębatka w skrzyni, jak i reduktorze.

Reduktor, bieg i ogień w pogoni za stra-
conymi sekundami! Ze względu na zmianę 
auta tuż przed Plejadami nie starczyło nam 
czasu na takie fanaberie jak przełożenie 
foteli. Jedziemy na seryjnych, przypięci 
seryjnymi pasami. Marcin trzyma się kie-
rownicy, ja prawą ręka uchwytu podłokiet-
nika, lewą rączki nad drzwiami. Z kolei 
lewą nogą zapieram się o tunel środkowy, 

kolanem prawie dotykając drzwi, żeby 
przypadkiem nie przeszkadzać przy zmia-
nach biegów. Pozycja na tzw. chińskie S, 
chociaż najstabilniejsza z możliwych, 
mimo wszystko nie daje 100% skuteczno-
ści i co chwila tłukę kaskiem na zmianę 
w słupek i dach. Ciasny zakręt wydaje się 
teraz jeszcze ciaśniejszy i ledwie mieści-
my się w nim nie przewracając tyczek. 
Na stromym podjeździe rzuca nami po 
całym aucie, ale odpuszczenie tutaj gazu 
będzie najgorszym możliwym rozwiąza-
niem. Na mecie tracimy do najszybszej 
załogi 3,7 sekundy. Całkiem, całkiem.

Odbieramy kartę drogową i 100 metrów 
dalej ustawiamy się już przed startem do 
kolejnego odcinka. Tutaj będzie szybciej 
i równiej. Trasa prowadzi przez gęste, 
młode brzózki, które skutecznie zasłaniają 
dalszy jej bieg. Trzeba będzie zawierzyć 
opisowi i cisnąć nieco na ślepo, w myśl 
fińskiej filozofii „może będzie prosta”.

Na starcie tym razem zamiast sypkiego 
piachu wyrzucamy spod kół żwir i szuter. 
Na tyle skutecznie, że, o czym dowiemy 
się po próbie, nokautujemy sędziego 
uderzeniem kamienia w udo. Dziewczyny 

z naszej załogi odliczyły go leżącego na zie-
mi, jednak nie uznano nam dodatkowych 
punktów do klasyfikacji sportowej.

Na trasie szorujemy lusterkami o gęste 
liście, starając się jechać możliwie ciasno. 
Drzewka potęgują wrażenie prędkości 
i czujemy się prawie jak na prawdziwym 
oesie. Hopę przejeżdżamy zachowaw-
czo, aby nie zaryć tu przodem, a potem 
ciśniemy sprintem do mety. Po fakcie 
dowiadujemy się, że próba była w zasadzie 
„na zaliczenie” i liczy się to, że zmieścili-
śmy się w regulaminowym maksimum, 
a nie dokładnie osiągnięty wynik. W su-
mie szkoda, bo przejazd wyszedł nieźle, 
ale nie mamy czasu na jakieś specjalne 
przemyślenia. Pakujemy narzędzia i nasz 
Kobiecy Zespół Wsparcia do auta, i rusza-
my za książką drogową do Lubomierza.

Miasteczko kojarzy się z mniejszą 
i senniejszą wersją Kazimierza Dolnego, 
ale teraz każdy skrawek placów i chodni-
ków wypełniają zaparkowane  Subaru. Za 
to kościół, w którym szukamy odpowiedzi 
na pytania, pełen jest rozmachu i przepy-
chu totalnie przeciwstawnego klimatowi 
samej miejscowości. W końcu, nasyciwszy 

Resztę przedpołudnia spędzamy na po-
witaniach, przechwałkach w kwestii 
przygotowania auta i snuciu rozważań, 
kto na terenowej dachuje jako pierwszy. 
Po południu w ramach relaksu jedziemy 
zwiedzić kopalnię uranu pod Kowarami. 
Podczas wizyty przewodnik zapoznaje 
nas z lokalną wodą o wdzięcznej nazwie 
„potencjałka”. Wieść niesie, że nazwa 
jako taka nie ma związku wprost z ruda-
mi uranu, za to wynika z pozytywnego 
wpływu tej cieczy na potencję. Strzał 
w dziesiątkę! Zabieramy 2 wiadra i za-
lewamy „potencjałką” układ chłodzenia 
w Leone, wychodząc z założenia, że przy 
takim przygotowaniu nie ma w tym roku 
miejsca na problemy z temperaturą.

Wieczorem tradycyjnie spotyka-
my się na odprawie pilotów i jednym 
lub dwóch zdrowotno-nawadniają-
cych piwach. Wniosek na dziś – neony 
pod podwoziem znów są spoko!

Piątek
Od rana widzę po Marcinie, że obaj 

jesteśmy już w „trybie plejadowym”. Dzień 
zaczynamy od pakowania auta. Mocujemy 

na trytytki zakupione na stacji piórka wy-
cieraczek (pasujących do Leone nie mieli – 
skandal!) i staramy się spakować narzędzia. 
Założenie jest takie, że w tym roku nie będą 
nam do niczego potrzebne, ale na wypadek 
gdyby ktoś inny potrzebował pomocy, mu-
simy mieć ze sobą takie podstawy jak klucze 
czy kobyłkę pod auto. Lub pompę paliwową.

Po drodze sprawdzamy pogodę 
i szukamy otwartego warsztatu. Jedna 
ze śrub na przednim kielichu zawieszenia 
okazuje się nieco sfatygowana i wymaga 

przegwintowania. W końcu, w trzecim 
odwiedzonym zakładzie, po dłuższych 
negocjacjach dostajemy do rąk narzynkę 
i eliminujemy problem. Gotowi! Jeszcze tyl-
ko kawa i zakup zapasu batonów i napojów 
energetycznych na stacji obok Bazy Zlotu.

Do parkingu, z którego rusza terenowa, 
dojeżdżamy lekko zdezorientowani ilością 
startujących aut. Widać, że w tym roku 
Plejady obrodziły ponad miarę. Kolej-
ka do PKCu już stoi mimo brakujących 
załóg, a wjechać w nią nie ma możliwo-
ści – z jednej strony ogrodzenie, z drugiej 
nasyp. Marcin na szczęście pierwszy 
odzyskuje rozum – przecież to  Subaru. 
Bez problemu przetaczamy się przez 
nasyp i zajmujemy swoje miejsce w ogonie 
oczekujących. Wybija 9:42 – naprzód!

Wracamy dojazdówką do Jeleniej Góry, 
z której 20 minut temu przyjechaliśmy. 
Ten sam asfalt, a zupełnie inny, kiedy masz 
w ręku książkę drogową. Jedziemy tym sa-
mym autem, mijamy te same miejsca, a jed-
nak coś jest inaczej. Skupienie? Emocje? Cel? 
W końcu telefony firmowe wyłączyliśmy 

dziś rano i weźmiemy je do ręki dopiero 
w niedzielę. Teraz jest tylko trasa…

Na zaporę w Pilchowicach wjeżdżamy 
odrobinę spokojniejsi. Pierwsza adrenalina 
zdążyła z nas zejść, a w końcu jedziemy 
#BezNapinki… Po drodze wprowadziliśmy 
do rajdowego słownika nowe formy opisu 
trasy, co przez cały Zlot będzie owocowało 
wyrażeniami typu „Uwaga, widoki, wąsko!”.

Na dojeździe do pierwszej próby spor-
towej stajemy w długiej kolejce. Z czasem 
sytuacja nieco się rozluźni i na kolejnych 
nie będziemy już widywać załóg z czołów-
ki. Na razie mamy czasu pod dostatkiem. 
Wyjmujemy z bagażnika zapasowe koła, 
narzędzia (bo przecież może ktoś będzie 
potrzebował) i inne drobiazgi (bo może 
tym bardziej…) i znosimy w pobliże mety.

Korzystając z wolnej chwili, obcho-
dzimy trasę próby. Z wyjątkiem jednego 
stromego podjazdu poprzedzonego 
bardzo ciasno otaśmowanym zakrętem, 
raczej nie wydaje się specjalnie skom-
plikowana. Za to całość prowadzi po 
solidnym wyrypie i stwierdzamy, że jeśli 
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wzrok, z kompletem odpowiedzi na karcie 
drogowej ruszamy dalej. Dojazdówka 
wije się raz asfaltem, raz szutrem. Okazuje 
się, że nawet ślepymi drogami da się 
na Plejadach przejechać! Wystarczy tylko 
zawierzyć opisowi z książki drogowej.

Tor Olszyna robi wrażenie od pierw-
szego spojrzenia. Szeroko, równo i sporo 
hopek – tutaj powinno być naprawdę 
szybko. Problem w tym, że poranny 
upał trochę odpuścił, a niebo zasnuło się 
ciemnymi, gęstymi chmurami. Może 
chociaż wytrzyma jeszcze z pół godziny?

Kap, kap… Pierwsze ciężkie krople 
deszczu momentalnie rozwiewają nasze 
wątpliwości. To nie będzie przelotna 
mżawka, tylko prawdziwa letnia ulewa. 
Rudy szuter na trasie dosłownie rozpuszcza 
się na naszych oczach w warstwę śliskiego 
jak lód błota. Stoimy w kolejce do startu, 
wsłuchując się w szum deszczu. Na odcin-
ku jest zator i pierwsze załogi przejechały 
jeszcze po suchym, a teraz powietrze 
dookoła jest aż gęste od frustracji kolejnych, 
czekających i zapatrzonych w ulewę załóg.

Przyczyna zatoru staje się jasna, kiedy 
na metę wciągnięty zostaje szary „Forek” 
załogi 222. Patrzymy z niedowierzaniem, 
jak Maciek – czarny koń trasy terenowej, 
a dla nas osobiście mistrz regularności 
na próbach, jak i zadaniach – rozkłada 
zrezygnowany ręce. Nie ma mowy, żeby 
tak miał skończyć rywalizację! Wybiegam 
z auta i przebijam się przez ścianę wody. 
Już po kilku metrach chlupocze w lekkich, 
letnich butach, ale nawet tego nie zauwa-
żam nastawiony tylko na „tryb plejadobo-
jowy”. Marcin z kolei zawraca i pędzi do 
wjazdu na tor, gdzie zostawiliśmy nasze 
narzędzia. Musi się udać jakoś to ogarnąć!

Forester 222 nie wygląda źle. Co prawda 
w oponie nie ma powietrza, a błotnik prze-
szkadza powyginany, ale przecież to tylko 
kosmetyka. Dopiero po chwili walki okazu-
je się, że nie uda nam się założyć zapasowe-
go koła. Wahacz jest solidnie wygięty i zwy-
czajnie brakuje miejsca, żeby zamocować 
felgę na piastę. W lejącym deszczu jeszcze 
przez chwilę kombinujemy na wszelkie 
sposoby (gdyby tak oprzeć o coś lewarek 
i spróbować wyprostować zawieszenie?), 
ale już bez wielkich szans powodzenia. 
To je rally. Tym razem w swojej najbardziej 
frustrującej i niewdzięcznej formie…

Na stracie próby ustawiamy się, nic do 
siebie nie mówiąc. Źli, zgrzani i mokrzy 
momentalnie mamy w kabinie saunę, 
a szyby zachodzą mgłą. Jest ślisko. Na ko-
lejnych zakrętach tył samochodu ucieka 
ochoczo. Wycieraczki pracują na naj-
szybszym biegu, a Leone wierzga, niczym 
na zamarzniętym jeziorze. Pod koniec 
próby dojeżdżamy do miejsca, w którym 
zakończył jazdę Maciek. Ostrzegał nas, 
że jest tu ślisko, ale nie spodziewaliśmy 
się, że aż tak. Udaje nam się nie uderzyć 
w skarpę, która załogę 222 pozbawiała 
możliwości dalszej walki, jednak i tak prze-
strzeliwujemy skręt. O dobrym wyniku 
możemy zapomnieć, ale przynajmniej auto 
jest całe. Cofamy i ruszamy do mety, jakby 
w zwolnionym tempie. Po krótkiej dojaz-
dówce do kolejnej próby znów spotykamy 
na trasie zator. Przed nami jest stromy pod-
jazd, z którego przed chwilą zsunął się Fo-
rester. Samochód stoi obok trasy, nie może 
ruszyć w górę, a za sobą ma solidne drzewo. 
Próbujemy pchania, ale w tych okoliczno-
ściach jesteśmy skazani na niepowodzenie. 
W końcu stwierdzamy, że skoro jest aż tak 
ślisko, łatwiej będzie po prostu przeciągnąć 
auto w bok tak, aby mogło zjechać obok 
drzewa. Podpinamy do haka linkę i kilka 
minut później udaje się ręcznie wyciągnąć 
„Forka”. Załoga musi jednak ochłonąć 
i daje za wygraną. Na razie brak chętnych 
do walki z podjazdem, więc sami przymie-
rzamy się do niego chwilę. Z jednej strony, 
na zbocze wjeżdża się tuż po dość ostrym 
skręcie i nie ma możliwości, żeby się roz-
pędzić. Z drugiej, deszcz trochę odpuścił 
i przynajmniej woda nie leje się po zboczu 
strumieniem. Jak trudne to może być?

Jedziemy powoli, ale możliwie płyn-
nie, tak aby dojechać do podjazdu z jak 
największym rozpędem. Wjeżdżamy 
na górę gładko, aż nawet nam samym 
ciężko w to uwierzyć. Byle tylko nie stracić 
przyczepności… Chwilę później jesteśmy 
już znów na dole wzgórza i kierujemy się 
do kolejnej próby. Tym razem jest bardzo 
szeroko i dość równo. Mamy nawet miej-
sce, żeby linia przejazdu zakrętu mogła 
zrobić różnicę w wyniku. Trasa kształtem 
przypomina klasyczną górską serpentynę 
z prostymi i nawrotami na zmianę. Na tych 
pierwszych niestety odstajemy od innych 
załóg osiągami, za to na zakrętach Marcin 

wykorzystuje każdy milimetr szeroko-
ści toru. Do mety hamujemy trochę za 
wcześnie, ciągle jeszcze z traumą „lodo-
wiska” na poprzedniej próbie. Ostatecznie 
udaje nam się wykręcić całkiem dobry 
czas. Chmury już gdzieś zniknęły, więc 
powoli nasze morale idzie do góry. Gdyby 
tylko mieć taki tor bliżej domu…

Trzecia i najdłuższa próba na Torze Ol-
szyna to kolejka górska poskładana ze stro-
mych, ale szybkich najazdów, spadań, 
mniej lub bardziej ciasnych łuków i wą-
skich, wytyczonych taśmą przesmyków. 
Na dodatek tuż nad sobą mamy restau-
rację, w której zaplanowano obiad, a tym 
samym całkiem liczne grono kibiców.

Ruszamy spokojnie, za to pierwszy za-
kręt przechodzimy już lekkim poślizgiem, 
przednim zderzakiem muskając skarpę 
z trawą. Oby tak dalej! I tylko tak, bo moc-
niejsze zawadzenie o nią przodem skończy 
się, w najlepszym wypadku, zatrzyma-
niem w poprzek trasy. W najgorszym zaś 
dachowaniem. Na prostych ciśniemy pełną 
mocą, za to dohamowujemy solidnie przed 
szykanami z tyczek. Przewrócenie każdej 
z nich to kara czasowa, a sekundy łatwiej 
stracić na trasie niż zyskać. Na stromych 
podjazdach widzimy tylko niebo. Pozostaje 
mieć nadzieję, że dalej rzeczywiście jest 
prosta i nic nie przegapiliśmy oglądając 
odcinek przed startem. Marcin wstrzeliwu-
je się w bramki na milimetry. Jest szybko 
i kręto jak na prawdziwej kolejce górskiej – 
aż nie chce się kończyć. Na metę wjeżdża-
my z najlepszym czasem, ale i „kapciem” 
na jednym z kół. Klasyczna już sytuacja 
plejadowa – piasek dostał się między felgę 
a oponę i rozszczelnił całość. Nie mamy 
zapasu z tym samym bieżnikiem, tylko 
drugi komplet kół, więc zmieniamy od 
razu obie strony na przedniej osi. Chłopaki 
z 232 pożyczają nam klucz akumulatorowy 
(DZIĘKI!), co przyspiesza sprawę na tyle, 
że mamy jeszcze szansę zjeść obiad.

10 kilometrów dojazdówki po asfalcie 
i meldujemy się na kolejnej próbie. Znów 
tor, więc zapowiada się ciekawie, ale później 
okaże się, że z usytuowanych tutaj 2 odcin-
ków przejedziemy tylko jeden, i to na zali-
czenie. Ustawiamy się w kolejce do startu, 
wypakowujemy narzędzia, koła i naszą 
płeć piękną. W tym momencie rozpoczyna 
się biblijny potop. Ciężkie krople deszczu 
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nami i ładuje się wprost do głębokiego 
rowu. CO TU SIĘ… wydarzyło? Sami 
też zawracamy Leone i po raz wtóry już 
dziś włączamy „tryb plejadobojowy”.

– Trójkąt!!! – wrzeszczy w kierunku 
pierwszego Forestera Marcin i biegniemy 
na tył naszego auta po linkę. Chłopaki 
z 243 momentalnie zjawiają się z trójkątem 
i zaczynają tamować ruch. My w tym cza-
sie mamy już podpiętą na holu nieszczęsną 
załogę, która nieco zszokowana przebie-
giem zdarzeń ciągle siedzi w samochodzie. 
Na szczęście rów, choć głęboki, ma dość 
twarde ściany i po chwili znów wszystkie 
auta stoją już na drodze bez uszczerb-
ku. W sumie całe zdarzenie trwa może 
ze 3 minuty i jest zdecydowanie najspraw-
niejszą „akcją ratunkową”, jaką miałem 
okazję widzieć. Praca zespołowa na 6!

Poligon Łomnica – ostatnia próba 
na dziś, a do tego na zaliczenie. Może by 
tak dać szansę naszym towarzyszkom 

zobaczenia chociaż namiastki zabawy, jaką 
z Marcinem mamy na próbach sporto-
wych? Udaje nam się przekonać sędziów, 
żeby pozwolili nam przejechać odcinek 
we czworo. Skoro jednak nie wysadzamy 
dziewczyn, nie ma chyba sensu wyrzucać 
także narzędzi i kół z bagażnika. Jedzie-
my załadowani. Już sam początek trasy 
zasiewa w nas ziarno wątpliwości, czy aby 
na pewno słusznie zadecydowaliśmy. Jest 
mokro, a błoto straszy wielkimi kole-
inami rozjeżdżonymi dodatkowo przez 

poprzednie załogi – uroki jazdy w końcu 
stawki. Wiemy, że auto przejedzie, o ile tyl-
ko nie zawiśnie na płycie podłogowej, więc 
zawzięcie wypatrujemy każdego kawałka 
twardszego gruntu. Jest nierówno i bardzo 
wyraźnie czujemy dodatkową wagę z tyłu. 
Trudno jednak, żebyśmy chociaż zająknęli 
się o tym na głos, skoro nasza płeć piękna, 
siedząca na tylnej kanapie, mogłaby wydać 
w odpowiedzi wyrok naszej likwidacji. 
Wjeżdżamy do lasu i tutaj sytuacja nieco 
się zmienia. Zamiast błotnistego bagna 
mamy wąskie gardła między drzewami, 
wyślizgane przez samochody korzenie 
i całkiem niemałe spadki z boku. To chyba 
najtrudniejsza próba na zaliczenie, jaką wi-
działem na kilku ostatnich zlotach. Zawie-
szenie trzeszczy złowrogo, a opona ledwie 
łapie odrobinę przyczepności. Nie jestem 
pewien, jak ta trasa wyglądała, kiedy 
przejeżdżały ją pierwsze załogi, ale na nas 
zdecydowanie zrobiła wrażenie. Na dziś 

jednak to już praktycznie koniec rywali-
zacji. Zostaje nam tylko kilkukilometrowa 
dojazdówka do Bazy Zlotu, a potem już 
prysznic, zimne piwo i mnóstwo żartów 
ze starymi, subarowymi znajomymi.

Sobota
Drugi dzień zmagań na trasie zaczyna-

my w kopalni Karpniki. Teren porośnięty 
jest dziką roślinnością, pełen wielkich 
głazów i przypomina raczej odludzia 
Kanady niż to, co kojarzymy z Dolnym 

Śląskiem. Mamy tu do pokonania 2. próby 
i o ile pierwsza nie wyróżnia się niczym 
szczególnym, o tyle druga daje już 
więcej możliwości bolesnych pomyłek.

Bul, bul, bul, bul… Silnik pra-
cuje równo dźwiękiem wielkie-
go, niezadowolonego indora.

– Lewy ON.
– Lewy ON – potwierdza 

Marcin naciskając włącznik dru-
giego wiatraka chłodnicy.

– 3 kółka na dole.
– 3 kółka.
– 5, 4…
Dźwięk silnika narasta niczym 

w rozpędzającym się odrzutowcu.
– 3, 2, 1, GO!
Auto wyrywa do przodu w wilgotnym 

piasku i już po kilku sekundach zwalnia 
przed ciasną szykaną. Zjeżdżamy lekko 
w dół na spory płaski plac i zaczynamy 
wspomniane wcześniej 3 pełne okrążenia 
wytyczonego tu „ronda”. Obaj liczymy 
na głos kolejne kółka, nie chcąc popełnić 
prostego, za to owocującego taryfą błędu.

– Teraz!
Marcin prostuje kierownicę i opuszcza-

my tę karuzelę w kierunku kolejnej ciasnej 
szykany. Dohamowanie, skręt i już tylko 
krótki podjazd do mety na wzniesieniu.

– Jak? – pytam notują-
cego czas sędziego.

– 2,5 sekundy do pierwszego.
Zamykam drzwi i powoli rusza-

my do przodu. Silnik bulgocze.
– Lewy OFF.
– Lewy OFF.
Próba numer dwa: rozmoczony 

grunt na starcie, potem lekki slalom 
między kałużami i dziurami, a jeszcze 
dalej hamowanie na zdradliwie śliskim 
błocie. Oby tylko nie przestrzelić. Robimy 
nawrót i na błotnistą drogę wracamy 
lekkim ślizgiem. Na tej próbie też mamy 
do objechania „rondo”, ale jest mniej-
sze, a teren twardy. Niestety doskwiera 
nam brak odpowiedniej mocy, napędów, 
czy choćby ręcznego na tylnej osi (jest 
z przodu). Zaciskamy więc zęby i męczy-
my się kręcąc okręgi łamane momentami 
podsterowności. Trasa wiedzie na kolejny 
płaski placyk usytuowany niżej, jednak 
przy tej prędkości możemy tylko liczyć, 
że prowadzi na wprost. Widać ją dopiero, 

w kilka sekund zaczynają tłuc niemiłosier-
nie w blachy samochodu. Drzewa i krzaki 
tańczą smagane wiatrem, a wycieraczki nie 
nadążają odgarniać wody z szyby. Serce 
nam się kraje na widok skulonych przy 
trasie sędziów, sprawdzających poprawność 
przejazdu i wystawionych na pastwę ży-
wiołów. Odcinek, jako że jest na zaliczenie, 
przejeżdżamy zgodnie z ustaloną wcześniej 
strategią – „jak dziadki”. Głupio byłoby 
w takich okolicznościach urwać coś, albo 
pomylić drogę. Po próbie nasza płeć piękna 
przeżywa to, co ja rano, ociekając wodą 
i parując w ciepłym aucie. Na pobliskiej 
stacji paliw robimy szybki pit stop i apliku-
jemy całej załodze gorącą kawę z czeko-
ladą. Przed nami długa, ponadgodzinna, 
dojazdówka wijąca się raz po asfalcie, raz 
po bocznych dróżkach. Pogoda utrzymuje 
tendencję i zmienia się jak w kalejdoskopie.

Do naszego następnego celu – Świera-
dowa, dojeżdżamy już przy znów błękit-
nym niebie. Próbujemy nie pomylić drogi 
na ulicach miasteczka, kiedy naszym 
oczom ukazuje się widok niecodzienny, 
za to doskonale pasujący do plejadowych 
okoliczności. Tuż przed nami jadą 2 pięk-
nie utrzymane  Subaru Libero. Wąskie 
autka wyglądają tu trochę nie na miejscu, 
jakby przed chwilą wyrwane z ciasnych 
zaułków Tokio. Trudno jednak nie za-
uważyć poruszenia, jakie wywołują wśród 
kierowców jadących w pobliżu Foresterów. 
Może by tak kiedyś takim na terenową? 
W Świeradowie odwiedzamy ścieżkę 
przyrodniczą i szukamy odpowiedzi 
na pytania z karty drogowej. Po deszczu 
nie ma już nawet śladu, a popołudniowe 
słońce i zieleń przyjemnie rozleniwiają.

Do następnego punktu ruszamy 
kolumną. Mimo wszystko widać, że każda 
z załóg nadal kontroluje „roadbooka”. 
Kiedy tylko prowadzący pomyli się w na-
wigacji, reszta po prostu jedzie zgodnie 
z książką, a nieszczęśnik goni tył kolumny.

Organizatorzy w tym roku, kla-
sycznie już, stawiają nas przed próbą 
na tzw. rowerkach, czyli różnego rodzaju 
konstrukcjach napędzanych siłą mięśni. 
Również zgodnie z tradycją oznajmiam 
Marcinowi, że to do niego, jako kierow-
cy, należy zaszczyt reprezentowania 
załogi w tej konkurencji. Do ostatniej 
chwili mam nadzieję, że kolejnej naszej 

konwencji nie stanie się zadość, ale nic 
z tego. Marcin dachuje rowerkiem, jak 
ma to w zwyczaju, na szczęście jednak 
już za linią mety. Dodatkowo osiąga 
najlepszy czas i tym samym możemy 
uznać zaliczenie kumulacji. Maksi-
mum punktów za wynik, jak i za styl!

Nasza nieduża kolumna sprawnie 
przemieszcza się na kolejne punk-
ty. Jedziemy wygodną, równą drogą 
wojewódzką, kiedy w bocznej szybie 
miga mi tablica z nazwą miejscowości.

– Marcin! Tu powinniśmy byli skręcić!
– Co ty? Jedziemy dobrze.
– Poważnie. Lewo asfalt, 

na tablicy „Marczyce”.
– Chłopaki dobrze jadą, 

coś musiałeś pomylić.
Forestery przed nami zwalniają, aż do 

zatrzymania. Pierwszy zawraca „na raz” 
korzystając z przerwy pomiędzy jadą-
cymi z naprzeciwka samochodami.

– A nie mówi…
Drugi „Forek” zawraca tuż przed 
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Stoimy i przez kilka sekund, nikt nie 
mówi ani słowa. Boję się wysiąść z auta, 
wiedząc, że prawdopodobnie zobaczę 
na zewnątrz urwane koło. W końcu 
męska decyzja – wychodzę z samochodu 
i oceniam straty. Przez chwilę nie mogę 
uwierzyć. Opona wybuchła przy uderze-
niu w kamień, ale zawieszenie, a nawet 
felga są całe. Niesamowite! Wymiana kół 
na wąskiej drodze, przepuszczając inne 
załogi, nie jest najłatwiejsza, ale to praw-
dziwa przyjemność w porównaniu z tym, 
co mogło nas spotkać. Pozostałą część do-
jazdówki przejeżdżamy jakby ostrożniej.

Zamek w Grodźcu jest imponujący. 
Oprócz pytań czeka na nas tutaj obiad. 
Żeby nie było zbyt łatwo, wcześniej 

musimy zaliczyć 2 zadania sprawno-
ściowe. Narty 2-osobowe mieliśmy już 
okazję założyć na Plejadach w Wiśle, więc 
znamy teorię (nie pomogło) i z marszu 
podejmujemy próbę. Po tej spektakularnej 
porażce przekonuję się, że jednak liczby 
to tylko liczby i zaliczam „spacer farmera” 
z dwoma 60-kilogramowymi obciążni-
kami. Tutaj załogi mieszane miały lekką 
przewagę, bo wersja kobieca zrobiona była 
z tworzywa i ważyła mniej niż kilo-
gram. Phi! Też mi równouprawnienie!

Sam zamek robi wrażenie żywcem 
przeniesionego z baśni braci Grimm. 
Z murów spływa winorośl, a wyobraź-
nia podsuwa do głowy widok wojów 
na ciemnych, kamiennych blankach.

Najedzeni ruszamy w dalszą drogę. 
Następny cel – wieś Czaple. Dojeżdża-
my na miejsce i znów zatrzymujemy się 
w środku „kotła”. Załogi z terenowej 
i tur-ter mieszają się, w pośpiechu szukając 
odpowiedzi na pytania i zaliczając próby 
sprawnościowe. Wyskakujemy z wozu, 
podbiegamy do pierwszego z brzegu 
stanowiska, ale to próba dla osób z trasy 
turystyczno-terenowej. To samo na dru-
gim. W końcu jest i nasze zadanie. Przed 
nami przepychanie drewnianego auta 
z kreskówki o rodzinie Flinstonów. Może 
20 metrów na czas – nic skomplikowane-
go. Spinamy się i startujemy z napędem 
na 4 nogi bez utraty trakcji. Hamowanie 
tuż za metą też wychodzi całkiem nieźle.

Pani z obsługi punktu informuje nas, 
że oto uzyskaliśmy najlepszy czas i próbuje 
odnaleźć nas na liście załóg. Po dłuższej 
chwili i widoku skonsternowanej miny 
pani sędzi orientujemy się już, co się dzieje. 
To próba dla tur-ter, a nie dla nas. Coś 
widać nie zagrało na linii komunikacyjnej, 
kiedy podchodziliśmy do stanowiska. 
Pytamy załogi, która przed momentem 
pojawia się obok w celu zaliczenia zadania 
o numer. Podajemy go do protokołu 
i czym prędzej ulatniamy się ze stanowi-
ska. Na nas czeka liczenie kamieni w po-
bliskim ogródku. Później jeszcze tylko 
króciutki dojazd do pobliskiej żwirowni 
i oto stajemy przed dwoma ostatnimi 
próbami sportowymi tegorocznych Plejad.

Deszcz znów siąpi z nieba ponuro, two-
rząc w piasku brunatne kałuże. Z jednej 
strony ziemny wał na początku odcinka 

został mocno rozjeżdżony przez poprzed-
nie załogi, z drugiej w wielu miejscach 
potworzyły się głębokie koleiny. Ciężko 
ocenić, co lepsze, więc po prostu stwier-
dzamy, że pojedziemy swoje, bez zbędnych 
„gdyby”. Przybijamy obowiązkowego 
żółwika i skupiamy się na trasie. Ułamek 
sekundy po tym, jak sędzia skończył odli-
czanie, ruszamy, wyrzucając spod kół fon-
tanny piasku. Zjeżdżamy w dół żwirowni 
ciasną „eską” przy akompaniamencie 
posapującego zaworu upustowego. Auto 
podskakuje na rozjechanym już, choć 
nadal solidnym ziemnym garbie, ale Mar-
cin ujmuje gazu tylko na pół sekundy. 
Na zakrętach bez tyczek i taśmy tniemy 
lekko przez miękki piasek, mając nadzieję, 
że nie kryje w sobie większych kamieni. 
Jeszcze jedna hopka i zaczynamy przebijać 
się przez błotniste kałuże. Brązowa maź 
bryzga na przednią szybę, a na zakrętach 
głęboko przeryty piasek wyciąga auto 
podsterownie w pobocze. W najgłębszą 
nieckę z wodą wbijamy się z gazem w pod-
łodze. Przód auta nurkuje i to tym razem 
dosłownie w brązowej cieczy. Wyjeżdżamy 
idealnie między wąsko rozstawione tyczki, 
ale już kilka metrów dalej czujemy, że coś 
jest nie w porządku. Silnik przerywa, 
tracąc moc. Przez pierwsze 2 czy 3 sekun-
dy jeszcze łudzimy się nadzieją, że zaraz 
mu przejdzie, ale nic z tego. Byle tylko 
dojechać do mety. Może 200 m lekkich łu-
ków dłuży nam się niesamowicie, a strach 
ściska gardło. Jeśli teraz staniemy… Leone 
w kłębach pary wodnej wtacza się na metę.

Marcin stara się trzymać silnik na ob-
rotach tak, aby nie zgasł, a ja błyskawicznie 
wyskakuję na zewnątrz z kartą drogową. 
Parkujemy kilka metrów dalej i zaczyna-
my szybki serwis. Na pocieszenie mamy 
najlepszy czas na próbie z solidną przewa-
gą. Wycieramy z wody aparat zapłonowy 
i przewody, ale chwilę później orientujemy 
się, co było przyczyną problemów. Zmody-
fikowany dolot nie ma kolanka, w którym 
zatrzymałaby się woda i filtr powietrza 
ocieka nasiąknięty. Marcin wkręca silnik 
na obroty, a ja próbuję wysuszyć wkładkę 
filtra przy wydechu. Paruje kłębami mlecz-
nej mgły, ale nadal pozostaje wilgotny. 
W końcu czas na decyzję – próbować dalej, 
czy jechać po prostu bez filtra? Teore-
tycznie żwirownia to najgorsze do tego 

kiedy brak już czasu na reakcję. Kolej-
ny łamany nawrót i wracamy na górę, 
tym razem licząc, że trafimy w ciasną, 
niewidoczną na razie bramkę. Udaje się! 
Dojeżdżamy do garbu, który przecina 
prostą do mety i przez chwilę widzimy 
tylko niebo. Jeszcze 2 sekundy gazu w pod-
łodze i hamowanie. Mieścimy się idealnie, 
z przednimi kołami tuż przed oznacznika-
mi mety. Trzeci czas – znów 2,5 sekundy 
do pierwszego. Gdyby nie ten ręczny!

Wyjeżdżamy z kopalni i ruszamy 
dość krótką dojazdówką na żwirownię 
w Janowicach. Po drodze zaliczamy punkt 
prawie stały na trasie terenowej, czyli 
przejazd przez rzekę (tym razem w po-
przek, acz bywało też i wzdłuż). Dodat-
kowo widowiskowość podnosi położony 
obok zabytkowy wiadukt. Aż chciałoby 
się zobaczyć tę scenę z zewnątrz.

Na żwirowni niestety natrafiamy 
na długą kolejkę aut. O dochowaniu 
czasów przewidzianych w karcie drogo-
wej możemy zapomnieć, za to jest chwila 
na porozmawianie z innymi załogami i po-
równanie wrażeń. Po dłuższym oczekiwa-
niu ruszamy. Odcinek jest pełen widzów, 
ale jako że nie ma tu pomiaru czasu, stosu-
jemy klasycznie wariant „jak dziadki”. Jeśli 
liczycie na spektakularne fontanny piachu 
i dźwięk wysoko kręconego boksera, 
możemy tylko przeprosić. Przetaczamy się 
powoli przez ciasno wygrodzoną taśmami 
i pełną spadków i podjazdów próbę. Jesz-
cze tylko pakowanie porzuconych w trawie 
rzeczy i możemy ruszać na kolejnego PS-a.

Dzień zaczął się całkiem intensywnie – 
nie mamy jeszcze nawet 25 km trasy za 
sobą, a już wjeżdżamy na 4. dzisiaj próbę. 
Przed nami rozpościera się szeroka i równa 
zielona łąka pokropiona kilkudziesięcioma 
kolorowymi plamami aut. Po lewej stronie 
zalicza konkurencję trasa turystyczno-
-terenowa, po prawej terenowa. Próba 
prowadzi między wielkimi rolkami słomy, 
skomplikowanym układem zawijasów. 
To miejsce aż prosi się o pomyłkę!

– Pierwsza od lewej, druga od 
lewej, trzecia od prawej… – mamro-
czę pod nosem, wizualizując sobie 
w głowie przejazd. Będzie ciężko.

Na trasie krzyczę na Marcina i macham 
mu przed oczami ręką, byle tylko nie po-
mylił stron kolejnych nawrotów i beczek. 

Ten odwdzięcza mi się, jadąc tak ciasno, 
że nawet bez ręcznego błotnik muska sło-
miane rolki. Trawa zmieszana z grudkami 
ziemi sypie się ponad dach wyrywana 
przez opony. Plejady pełną gębą! Nieco 
psujemy hamowanie, ale generalnie próbę 
kończymy z wielkimi uśmiechami. Było 
trochę mało terenowo, za to na pewno 
szybko i śmiesznie. No i nie pomylili-
śmy trasy. Z mety przejeżdżamy niecały 
kilometr do następnego punku – wieży 
widokowej w Radomierzu. Tutaj przez 
chwilę zbieramy odpowiedzi na pytania 
z karty i przy okazji uchodzi z nas ciśnie-
nie po intensywnym początku dnia. Przez 
najbliższe godziny czeka nas trochę pozna-
wania Dolnego Śląska od jego piękniejszej 

strony. Dojazdówki nie są może wyjątko-
wo terenowe, za to prawie cały czas jest 
wąsko i kręto. Po drodze dowiadujemy się 
sporo o wygasłych wulkanach, którymi 
usiana jest okolica i odwiedzamy asce-
tyczny, zabytkowy kościół w Świerzawie.

Wjeżdżamy szybko szutrową dro-
gą na wzniesienie. Po lewej krzaki, po 
prawej pola za linią luźno rozrzuconych 
drzew. Trasa znika pod kołami rozma-
zana. Nagle obrazy zwalniają. Wzrok 
skupia się na dużym, głęboko zagrze-
banym w drodze kamieniu. Na kolejnej 
stop-klatce jego wystający złowrogo 
ostry czubek ginie pod przednim 
zderzakiem. Bez szans na reakcję. Huk, 
podbicie, szybka kontra kierownicą.
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miejsce, ale jest wilgotno, a na drugiej pró-
bie nie ma już większej wody. Ryzykujemy!

Odcinek zaczyna się od zjazdu, a za 
nim ciasne nawroty, na których znów 
okrutnie brakuje nam ręcznego hamul-
ca z tyłu. Później nabieramy prędkości 
i wjeżdżamy na górne piętro żwirowni. 
I znów ciasno wytyczony nawrót zmu-
sza nas do walki z podsterownością. Po 
wyjściu z zakrętu pędzimy przez lekkie 
łuki aż do mety. Jest szybko, a przed 

samym końcem stoi kilka kałuż brązowej 
wody. Hamujemy trochę asekurancko, nie 
chcąc pośliznąć się w ostatnich sekundach 
sportowej rywalizacji i przestrzelić linii 
mety. Zadowoleni do końca nie jesteśmy, 
ale i tak okazuje się, że wynik osiąga-
my bardzo przyzwoity, tracąc tylko 0,4 
sekundy do najszybszej załogi. Pakujemy 
narzędzia i razem z naszym Kobiecym 
Zespołem Wsparcia ruszamy w długą 
trasę do pałacu w Łomnicy. Później czeka 

nas jeszcze jedna próba na hulajnogach, 
ale już teraz robimy podsumowanie 
rywalizacji na trasie, wspominając 
ze śmiechem ciekawsze momenty Zlotu.

Nawet nie podejrzewałem, że dokładnie 
ten sam uśmiech wróci mi mimowolnie 
na twarz, kiedy długo później będę pisał 
tę relację, przypominając sobie wszystkie 
drobne zdarzenia i jednocześnie czekając 
na kolejną, moją, turę zapisów na na-
stępne już Plejady. Do zobaczenia!
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BEZPIECZEŃSTWO tekst: JANUSZ DUDEK

Niezależnie czy mamy środek lata, deszczową jesień, a może wiosenne roztopy, zawsze możemy 
się z nim spotkać. Aquaplaning – bo o nim tu mowa – jest bardzo ważnym zjawiskiem, które może 
okazać się zmorą każdego kierowcy. Z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa nie możemy się 
przed nim obronić. Możemy jednak być świadomi ryzyka jego wystąpienia, a rozumiejąc przyczyny 
jego powstania – minimalizować zagrożenie. Warto zatem poświęcić chwilę na poznanie „wroga”.

Aquaplaning – 
kiedy natura pokazuje swą siłę

Z pewnością zwolennikom czystości 
naszego języka mniej przypadnie 
do gustu słowo akwaplanacja niż 

poduszka wodna. Osobom lubiącym zaś 
lingwistyczne wycieczki wpadnie również 
w ucho słowo hydroplaning. Wszyst-
kie te określenia stosuje się zamiennie. 

Często w różnego rodzaju wypowiedziach 
ekspertów, policjantów, teoretyków ruchu 
drogowego pojawia się ten temat w kontek-
ście potencjalnych lub realnych problemów 
z przyczepnością samochodu. Czym tak 
naprawdę jest i jak sobie radzić z tym nie-
pożądanym i bardzo groźnym zjawiskiem? 

Kiedy występuje? A może czasami sami 
jesteśmy jego sprawcami? Zobaczmy.

Na początek zacznijmy od definicji. 
Aquaplaning w motoryzacji to w uprosz-
czeniu zjawisko utraty przyczepności 
podczas jazdy spowodowane tworzeniem 
się warstwy wody pomiędzy asfaltem 

(nawierzchnią) a oponą. Gdy opona 
(z różnych przyczyn) nie jest w stanie 
odprowadzić wystarczającej ilości wody 
gromadzącej się przed nią w postaci fali, 
powstaje tzw. klin wodny. Z całą siłą 
wciśnie się on między wspomnianą oponę 
a jezdnię, zmniejszając w sposób radykalny 
sterowalność samochodem, jak i zdolność 
efektywnego nim hamowania! Ze strony 
kierowcy odczucie w trakcie aquaplanin-
gu jest zbliżone do tego doświadczanego 
podczas jazdy po lodzie. To nie przesada!

Czy i ja mogę się z tym spotkać 
w codziennej jeździe? O tak! I to częściej, 
niż wszystkim nam się wydaje. Podczas 
pracy trenera, zwłaszcza na kursach 
techniki bezpiecznej jazdy, bardzo często 
miałem okazję obserwować zdziwienie 
uczestników rozpoczynających podsta-
wowe szkolenia, gdy w części teoretycz-
nej popartej filmem instruktażowym 

niska prędkość

pełen
kontakt z nawierzchnią

Aquaplaning jest zależny od szybkości, głębokości i konstrukcji bieżnika
oraz głębokości �lmu wodnego, po którym porusza się opona.

Jak dochodzi do zjawiska aquaplaningu

ograniczony
kontakt z nawierzchnią

brak
kontaktu z nawierzchnią

średnia prędkość wysoka prędkość
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na tym, przy jakiej prędkości dojdzie do 
jego pojawienia się. Wiodący producenci 
inwestują ogromne środki w badania 
i rozwój, proponując coraz bardziej 
efektywne rozwiązania w tym zakresie. 
Pewne prawidłowości są jednak niezmien-
ne. Pierwszą z nich jest kwestia zależności 
między szerokością opony a podatnością 
na wystąpienie aquaplaningu. Im szersze 
posiadamy opony, tym wcześniej (przy 
mniejszej prędkości) stracimy przyczep-
ność. Co do zasady węższe opony, z racji 
konieczności odprowadzenia mniejszej ilo-
ści wody, są mniej podatne na to zjawisko.

Pamiętam zdziwienie, wręcz złość 
dwóch uczestników prowadzonego kiedyś 
przeze mnie szkolenia. Obaj przyjechali sa-
mochodami za znacznie ponad 400 000 zł, 
wyposażonymi w niezliczone systemy 
wspomagające kierowcę, doskonałe opony 
segmentu UHP (Ultra High Performance) 
oraz przekonaniem o wyższości ich właści-
cieli na drodze. Rzeczywistość jest jednak 
brutalna. Fizyki nie interesuje, ile wyda-
liśmy na auto. Podczas ćwiczeń praktycz-
nych z hamowania awaryjnego na mokrej 
nawierzchni, jak sami później przyznali, 
przeżyli prawdziwy szok. Trening polegał 
na próbie jak najszybszego zatrzymania 
samochodu na polewanej wodą drodze. 
Samochody owych szalenie sympatycznych 
panów okazały się zatrzymywać z prędko-
ści rzędu 80 km/h na dystansie większym 
o około 20 metrów niż filigranowej 
kursantki z tej samej grupy, która prowa-
dziła „zwyczajne” auto. Różnica w masie 
samochodów była nieznaczna, w szerokości 
opon była wręcz potężna! Warto być świa-
domym tej zależności. Zanim podejmiemy 
decyzję o wyprzedzaniu, bo przecież ten 
„maruda” wlekący się niemiłosiernie, 
ma dużo słabszy samochód ode mnie.

No dobrze, mamy już nasze dobre 
opony o głębokiej rzeźbie bieżnika. Wiemy, 
czym jest i jak powstaje aquaplaning. W co-
dziennej jeździe dopasowujemy prędkość 
do warunków na drodze, nauczyliśmy się 
obserwować drogę i rozsądnie dobieramy 
tor jazdy, minimalizując ryzyko wystą-
pienia tego zjawiska. Czy to już wszystko, 
co powinniśmy wiedzieć, aby spokojnie 
podróżować bez niemiłych niespodzia-
nek? Aby tak było, trzeba wspomnieć 
jeszcze o jednej bardzo istotnej kwestii. 

O czymś, co bagatelizowane jest przez 
zdecydowaną większość kierowców. 
Sami odpowiedzmy sobie na pytanie, 
czy zaliczamy się do tej grupy – mówię 
o systematycznej dbałości o odpowiednie 
ciśnienie w oponach. Powiecie: „No, te-
raz to już gość przesadził! Przecież gdy 
zmieniam opony na wiosnę i jesień, to 
wulkanizatorzy sprawdzają jego poziom. 
A tak w ogóle to nic takiego się przecież 
nie stanie, jak będą jakieś różnice!”. Takie 
stwierdzenie pokutuje niestety w umy-
słach kierowców. Ma ono wiele aspektów, 
a dzisiaj być może uda mi się przekonać 
niedowiarków, patrząc przez pryzmat 
ryzyka pojawienia się aquaplaningu.

Aby nie być posądzonym o tenden-
cyjną opowiastkę, posłużę się wynikami 
niezależnych badań przeprowadzonych 
przez niemieckie ADAC – instytucję 
o niepodważalnej pozycji w dziedzinie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Utrata 
ciśnienia dramatycznie zwiększa ryzyko 
pojawienia się aquaplaningu, w tych sa-
mych warunkach, przy tej samej prędko-
ści, przy użyciu tego samego samochodu 
i opony spadek ciśnienia z 2 do 1,5 bara 
powoduje aż 50% spadek powierzch-
ni przyczepności opony z asfaltem!

Jako instruktor bardzo lubię obserwo-
wać, co dzieje się dookoła. Patrzę, jaką kto 
ma pozycję za kierownicą, jakie i w jakim 
stanie posiada opony, jak trzyma kierowni-
cę – ot, takie skrzywienie zawodowe. Przy-
glądając się kołom, więcej niż często widzę 
nienaturalnie odkształcone, niedopompo-
wane opony. Zachęcam do sprawdzania 
ciśnienia! I proszę nie mówić, że mam 
w samochodzie czujnik (tzw. TPMS – 
z ang. Tire Pressure Monitoring System), 
który mnie ostrzeże przed zbyt niskim 
ciśnieniem! Tak, obecnie w nowych samo-
chodach sprzedawanych na terenie UE jest 
to standard. Jego zadaniem w najprostszej 
(pośredniej) wersji jest jednak ostrzega-
nie o nagłej utracie ciśnienia (przebicie)! 
W droższych samochodach dostępne są 
systemy (bezpośrednie) pokazujące do-
kładną wartość ciśnienia w poszczególnych 
kołach. Super! Sprawdzając je klientom 
podczas treningów, obserwuję jednak spory 
bałagan w ciśnieniach, więc… nie zwalnia 
to z okresowego sprawdzania. Obecnie 
niemal na każdej większej stacji dostępne 

są nieodpłatnie kompresory. Pytanie tyl-
ko, czy dostępny ogólnie manometr jest 
sprawny. Jeśli kogoś z Państwa udało mi się 
przekonać, że warto to robić, polecę zakup 
niewielkiego elektronicznego manometru, 
który zawsze zmieści się w samochodzie, 
a da nam pewność pomiaru. Kolejny gadżet 
dla faceta? Może tak, a może najzwyczajniej 
w świecie proste narzędzie wpływające 
na nasze bezpieczeństwo. Pytanie tylko, 
czy zabiegani znajdziemy czas oraz chęci, 
aby z niego skorzystać? Szerokiej drogi.

JANUSZ DUDEK JEST LICENCJONOWANYM 
TRENEREM TECHNIKI JAZDY. W PRZESZŁOŚCI 
PRZEZ PONAD 12 LAT BYŁ JEDNYM 
Z GŁÓWNYCH INSTRUK TORÓW SZKOŁY 
JAZDY  SUBARU. OSTATNIE 2 LATA POŚWIĘCIŁ 
SZKOLENIU KIEROWCÓW W RÓŻNYCH 
ZAK ĄTK ACH ŚWIATA, PROWADZĄC ZAJĘCIA 
MIĘDZY INNYMI NA TORACH PORTUGALII, 
HISZPANII, AUSTRII, WŁOCH, NIEMIEC, 
BELGII, INDII, CHIN I BRAZYLII, JAK RÓWNIEŻ 
NA ZAMARZNIĘTYCH JEZIORACH SZWECJI.
OLBRZYMIE DOŚWIADCZENIE, 
PRAK TYCZNA ZNAJOMOŚĆ SAMOCHODÓW 
MAREK PREMIUM, DZIESIĄTKI TYSIĘCY 
KILOMETRÓW PRZEJECHANYCH NA RACE 
TAXI ORAZ CODRIVE SAMOCHODAMI 
KLASY SPORT I SUPERSPORT TWORZĄ 
OBRAZ SZKOLENIOWCA Z PRAWDZIWEGO 
ZDARZENIA, JAKIM JEST JANUSZ DUDEK. 
W TRAKCIE SWOJEJ K ARIERY ZAWODOWEJ 
MIAŁ ON OK AZJĘ TRENOWAĆ WIELU POLSKICH 
ZAWODNIKÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO, 
W TYM RÓWNIEŻ KILKU KIEROWCÓW 
SPRT. UZYSK ANY CERTYFIK AT TRENERA 
MIĘDZYNARODOWEGO (AMG DRIVING 
ACADEMY ORAZ PORSCHE DRIVING 
EXPERIENCE) UMOŻLIWIŁ MU Z KOLEI 
DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ I UMIEJĘTNOŚCIAMI 
Z KIEROWCAMI INNYCH KRAJÓW. JANUSZ 
DUDEK JEST RÓWNIEŻ WSPÓŁTWÓRCĄ 
LICZNYCH PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH 
I EVENTOWYCH.
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prezentowany był przykład zachowania 
się samochodu w specjalnie do tego 
przygotowanej rynnie aquaplaningowej 
(swoją drogą co dla Niemców czy Au-
striaków jest wybudowanym na potrzeby 
szkoleniowe modułem treningowym, 
w Polsce jest niestety wciąż koleinową 
codziennością). Co na nim było widać? 
Otóż był to pojazd wjeżdżający w sztucz-
nie stworzoną, długą oraz stosunkowo 
głęboką kałużę (tylko i aż 1 cm!). Prędkość 
80 km/h, nowoczesny samochód wypo-
sażony w dostępne systemy elektroniczne 
wspomagające kierowcę. Ujęcie rozpo-
czyna się od planu ogólnego, gdzie widać, 
jak samochód ginie wręcz w ogromnych 
pióropuszach wyrzucanej spod kół 
wody. Rozpoczyna się właściwa scena.

Pokazane są zegary samochodu, 
na których widać dobitnie, jak pomimo 
dodawanego gazu prędkość utrzymuje się 
praktycznie na niezmienionym poziomie, 
a obroty z każdym naciśnięciem prawego 
pedału znacząco wzrastają. Odczucie to 
niemal w 100% odpowiada temu, jakbyśmy 
bawili się gazem, trzymając jednocześnie 
wciśnięty pedał sprzęgła. To pierwsze 
spotkanie z aquaplaningiem. Co w tym 
takiego groźnego? Oglądajmy film dalej. 
Jakież było wspomniane zdziwienie 
uczestników, obserwujących „od środka” 
to symulowane zdarzenie. Największym 
zaskoczeniem jest zawsze moment, w któ-
rym dla celów szkoleniowych instruktor 
podczas jazdy na wprost zaczyna kręcić 
kierownicą. Aby wzmocnić przekaz, robi 
to do skrajnych położeń kierownicy, od 
prawej do lewej i z powrotem. Co dzieje się 
wówczas z samochodem? Nic, absolutnie 
żadnej reakcji samochodu! Koła skręcają 
się raz za razem, jednak auto niczym 
niewzruszone sunie po linii prostej. 
Pokonując kolejne metry część kierowców 
mogłaby przypuszczać, że jest to więc 
tylko okazja do dobrej zabawy w przestra-
szenie pasażera. Niestety fizyka nie zna się 
na żartach. Kręcenie kierownicą w takiej 
sytuacji może spowodować poważne 
konsekwencje. Z premedytacją instruktor 
kończy jazdę (wyjeżdża z kałuży) na skrę-
conych kołach. Efekt? W mgnieniu oka 
znajduje się na przeciwległym pasie ruchu. 
Wilgotne opony, nie mogąc zapewnić peł-
ni przyczepności, powodują uślizg tylnej 

osi, z którym nie może sobie poradzić 
nawet system ESP! Komentarz jest zbędny.

Czy z aquaplaningiem można walczyć? 
Tak, choć nie dosłownie. Naszym zadaniem 
jako kierowcy jest prewencja poprzez mini-
malizację ryzyka jego wystąpienia. Ryzyko 
pojawienia się rośnie wraz ze wzrostem 
prędkości, z jaką się poruszamy, grubości 
filmu wodnego utrzymującego się na asfalcie 
czy w końcu gorszego stanu naszego ogu-
mienia (niższa głębokość bieżnika lub jego 
zabrudzenie). Odpowiednio zwiększamy 

zatem nasze bezpieczeństwo, zachowując 
umiar w dostosowywaniu prędkości do 
warunków na drodze. Jadąc w deszczu, uni-
kamy miejsc, gdzie gromadzi się woda oraz 
jej cieków. Podobnie w sytuacji suchej jezdni, 
widząc większe kałuże, staramy się je omi-
nąć, a jeśli nie jest to możliwe, zmniejszamy 
prędkość i próbujemy pokonać je z kołami 
możliwie na wprost, unikając gwałtownych 
manewrów zarówno pedałami, jak i kie-
rownicą. Dlaczego? Po pierwsze oddalamy 
ryzyko wystąpienia tego zjawiska, jadąc 
wolniej. Po drugie przejeżdżając przez nie 
na wprost, nawet jeśli on się pojawi, uślizg 
będzie w kierunku jazdy (mniej groźny). 
Po trzecie jazda w łuku, o czym wspomina-
liśmy już wielokrotnie na łamach „Plejad”, 
sprawia, że na opony zaczyna działać siła 
boczna. Zaczynają one pracować, podwi-
jając się pod felgę. Im wyższy profil naszej 
opony oraz większa jest ta siła (większa 
prędkość w zakręcie czy mocniej skręcone 
koła), tym bardziej opona się odkształca.

Jakie ma to dla nas znaczenie? Otóż, 
bardzo prawdopodobne jest praktycznie 
całkowite „zamknięcie się” części rowków, 
których zadaniem jest odprowadzanie 
wody spod kół. W takim przypadku próba 
pokonania kałuży w łuku zakończy się już 
na wstępie spektakularnym poślizgiem 
przedniej osi (podsterowność), a co za tym 
idzie – bardzo groźną sytuacją drogową. 
Znowu wracamy do tematu tak często 
poruszanej odpowiedniej obserwacji drogi 
wystarczająco daleko, abyśmy mieli czas 
na przygotowanie się do manewru. Dajmy 
sobie oraz innym uczestnikom ruchu 
szansę, aby być bezpiecznym na drodze.

A co jeśli kałuża zdaje się nie mieć 
końca, jak to bywa w koleinach? Jeśli 
przyjdzie nam się z nimi zmierzyć oczy-
wiście w miarę możliwości jedziemy po 
„szczytach asfaltu”, utrzymując nasze koła 
z dala od rynien wypełnionych wodą. Jeśli 
już wjechaliśmy w koleiny, utrzymujemy 
stałą prędkość i kontrolując odległość od 
poprzedzających pojazdów pod żadnym 
pozorem nie staramy się z nich wyjeżdżać. 
Jeśli zmusi nas do tego sytuacja, manewr 
wykonujemy delikatnym ruchem kierowni-
cy (niewielki kąt), czekając, aż opona złapie 
nieco przyczepności. Unikniemy w ten 
sposób ryzyka niebezpiecznego destabi-
lizowania samochodu (tak jak opisywa-
łem to przy okazji filmu szkoleniowego) 
wynikającego z nagłej zmiany przyczep-
ności na zbyt mocno skręconych kołach. 
Spowodować mogłoby to nagłe, agresywne 
szarpnięcie całym samochodem, a w kon-
sekwencji nagły poślizg, wypadnięcie 
z drogi, a w skrajnych przypadkach nawet 
dachowanie. Oczywiście w takiej sytuacji 
z pomocą będzie nam przychodził system 
stabilizacji toru jazdy (ESP). Pamiętajmy 
jednak, że i on potrzebuje czasu na opano-
wanie samochodu, przez co tracimy kolejne 
metry na niezbyt jednak szerokich drogach.

W całej tej grze z fizyką cały czas 
przewijają się nam stwierdzenia dotyczą-
ce opon. Mają one oczywiście kluczowe 
znaczenie. Dobre opony uznanych pro-
ducentów mogą w sposób zdecydowany 
podnieść nasze bezpieczeństwo. Nie dajmy 
się jednak przekonać, że całkowicie nas 
uchronią przed aquaplaningiem. Nieza-
leżnie, jaką oponę wybierzemy, pojawi 
się on zawsze, różnica będzie polegała 
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KIERUNEK JAZDY

Kierunek odprowadzania wody – jedynie woda 
z barków opony jest odprowadzana przez rowki 
poprzeczne. Największa część wody spod opony 
jest wyrzucana przez kanały podłużne.

BEZPIECZEŃSTWO
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pomiędzy bramownicami, na których 
zamontowano urządzenia, szybciej niż 
można by to zrobić jadąc z przepiso-
wą prędkością, dostaniemy mandat.

Levorg wyposażony jest w tempomat, 
ustawiwszy więc odpowiednią prędkość 
(130 km/h – to maksymalna dopuszczalna 
prędkość na włoskich autostradach; lub 
mniejsza, wynikająca ze znaków ograni-
czenia prędkości), nie musiałem się nicze-
go obawiać. Dodatkowo jest to tempomat 
aktywny, co daje niesamowity komfort 
prowadzenia, ponieważ auto samodzielnie 
hamuje, zbliżając się do pojazdu przed 
nami i samodzielnie przyspiesza do za-
danej prędkości, jeżeli ma „wolną” drogę. 
Dodatkowo „oczy” kamer umieszczonych 
za przednią szybą zastąpią nas, jeśli prze-
gapimy moment koniecznego hamowania, 
a włączony aktywny tempomat utrzy-
muje właściwy, bezpieczny odstęp od 
pojazdu poprzedzającego. W okolicach 

Brescii dopadła mnie gigantyczna ulewa. 
Wówczas przydał się kolejny zastosowany 
w Levorgu system, tj. asystent zmiany pasa 
ruchu, który upewniał mnie o możliwości 
bezpiecznej zmiany pasa w sytuacji, gdy 
lusterka zewnętrzne były bardzo zachla-
pane i nie pozwalały na pełną obserwację.

Mając dużo czasu i zapewnione noclegi, 
można pojechać drogą krótszą, ale znacz-
nie bardziej skomplikowaną i wolniejszą. 
Wybieramy wcześniejszy zjazd z A-22 
na Trento, stolicę regionu Trentino, 
jedziemy przez przepiękne Arco i mo-
żemy od razu „zaliczyć” jezioro Garda, 
albo zjeżdżamy nieco później (ale jeszcze 
przed zjazdem na Weronę) na Affi. Jeżeli 
mamy dużo czasu, to możemy drogę nad 
Como uatrakcyjnić, jeśli nie – to nie 
korzystamy z żadnych skrótów i zjedź-
my z autostrady dopiero za Bergamo, 
jadąc na Lecco – jeśli chcemy dotrzeć 
na brzeg wschodni jeziora, albo jadąc 

PODRÓŻE tekst: MAREK DWORAK
zdjęcia: MARIOLA DWORAK-ADAMSKA

Garda, położona pomiędzy dwoma 
włoskimi regionami, Trentino 
i Lombardia, na południowy zachód 

od Trento i na północ od Brescii, jest naj-
większym w tym kraju jeziorem. Cieszy się 
też opinią najczystszego, a położone wokół 
miejscowości kurorty: Riva, Limone, Salo, 
Desanzano, Sirmione, Peschiera, Lazise, 
Bardolino, Malcesine (wymieniłem moim 
zdaniem najładniejsze i najsłynniejsze, 
w kolejności od północno-zachodniej 
strony jeziora), to perełki architektury 
i fantastyczne miejsca do wypoczynku. 
Ze wzgórza Monte Baldo, na które można 
wyjechać kolejką z Malcesine, rozciąga 

się wspaniały widok na jezioro i na al-
pejskie szczyty. Ja najbardziej kocham 
atmosferę maleńkiej Limone sul Garda 
z wąskimi uliczkami i restauracjami 
umiejscowionymi wzdłuż brzegu jeziora, 
z których obserwuje się większe i małe 
obiekty pływające, zawijające co i rusz do 
kilku położonych obok siebie przystani.

Ciekawy, czym jeszcze piękniejszym 
może zaskoczyć mnie jezioro Como, 
udałem się w drogę. Jeśli znajdziemy się 
w Mediolanie, albo wylądujemy na lotni-
sku w Bergamo, nad Como mamy bliżej 
niż nad Gardę. Jeżeli jedziemy z Polski, to 
bliżej będzie nad Gardę, której północny 

brzeg, czyli miasto Riva del Garda, jest 
w odległości 185 km od granicy austriac-
ko-włoskiej na przełęczy Brennero. Żeby 
dojechać do jeziora Como najszybciej 
i bez kluczenia, należy zjechać z auto-
strady brennerskiej (A-22) w okolicach 
Werony, wjeżdżając na autostradę A-4 
i kierując się na Mediolan. W tym miejscu 
warto wspomnieć, że na włoskiej A-4 
(ta autostrada zaczyna się przy wschod-
niej granicy Włoch i prowadzi z Triestu 
do Turynu – stolicy regionu Piemont) 
od Wenecji do Mediolanu stosowane 
są odcinkowe automatyczne pomiary 
prędkości. Jeśli pokonamy dany odcinek 

Levorgiem dookoła jeziora Como
Kiedy od kilku znajomych usłyszałem, że krajobraz jeziora Como i jego otoczenia przewyższa 
widoki nad jeziorem Garda, postanowiłem sprawdzić to osobiście.



Rano, po śniadaniu w przydrożnej 
kafejce, ruszyłem w dalszą drogę. Promem. 
Żegluga promowa jest tutaj fantastycz-
na. W każdej miejscowości jest maleńka 
przystań, do której podpływa prom. Po 
kilku minutach wymiany samochodów 
i pasażerów odpływamy i w średnio pół 
godziny (często szybciej), dopływamy do 
kolejnej miejscowości – celu podróży. Ja 
popłynąłem do Cadenabbi, żeby znaleźć 
się na całkiem zachodniej stronie i obje-
chać jezioro. Zatrzymałem się na chwilę 

w Maneggio i tu trochę pospacerowałem. 
Palmy, kafejki, wąskie uliczki, trochę 
turystów i ciągle przypływające promy. 
Życie toczy się wolno, z wyjątkiem rekru-
towania na prom – to przebiega błyska-
wicznie. Miejscowości bardzo podobne do 
siebie, inaczej niż nad Gardą, tam każda 
ma swój niepowtarzalny charakter.

Jadę dalej na północ do Gravedo-
ny, o której słyszałem wiele dobrego. 
Bardziej podobała mi się Santa Maria. 
W Ponte del Passo jezioro się koń-
czy, droga trochę się od niego oddala, 

ale wracamy nad brzeg (tym razem 
wschodni) w Colico Piano. Zatrzymuję 
się dopiero w Varennie, zgodnie z przy-
jętym wcześniej, przy pomocy informacji 
turystycznych, planem podróży. Warto 
było. Varenna jest co najmniej tak samo 
piękna jak Bellagio. Mnie nawet podoba 
się bardziej, szczególnie zachwyca ścieżka 
obok jeziora prowadzona tarasami wśród 
bujnej roślinności. Bardzo często tę 
właśnie miejscowość obierają nowożeńcy 
na miejsce zapoczątkowania swojego 
związku. Napotkałem kilka takich uro-
czystości, a spędziłem tam zaledwie dwie 
godziny. Jeszcze 30 km do przejechania, 
żeby zakończyć jezioro Como i dojechaw-
szy do Lecco, wracać na autostradę A-4.

Czas na decyzję: jezioro Garda czy 
jezioro Como? Mnie bardziej zachwyca 
Garda, widoki, a szczególnie miejsco-
wości wokół wydają mi się bardziej 
atrakcyjne. Było czym nacieszyć oczy – 
i to nawet bardzo – także nad Como. 
Zachęcam i zapraszam – porównajcie 
Państwo sami te dwa najpiękniejsze, nie 
tylko w słonecznej Italii, jeziora.

na Como (miejscowość, od której wzięło 
nazwę jezioro), jeżeli chcemy zacząć 
zwiedzanie od strony zachodniej.

Patrząc na mapę, kształt jeziora Garda 
przypomina odwróconą maczugę, nato-
miast kształt jeziora Como to odwrócona 
litera „Y”. Pomiędzy jedną a drugą odnogą 
jest sporo lądu, więc zjazdy te dzieli spora 
odległość, ale na autostradzie wszystko 
dzieje się szybko. Ja pojechałem dalej 
i rozpocząłem objazd jeziora od strony 
położonej bliżej Mediolanu. Na autostra-
dzie minąłem więc jeszcze zjazd na słynną 
Monzę (czytelnikom tego magazynu 
na pewno nie muszę tłumaczyć, z czego 
Monza jest znana) i zjechałem na Como. 
Jak tylko dojechałem do jeziora, droga 
znacznie się zacieśniła i nie dało się zwracać 
uwagi na otaczający widok. Trzeba się 
było wreszcie gdzieś zatrzymać. Posta-
nowiłem to zrobić w Bellagio, jednym 
z najatrakcyjniejszych nad Como miejsc.

Miasteczko jest położone w samych „wi-
dełkach” litery „Y”, na cypelku, w którym 
zbiegają się obie odnogi jeziora. W Bellagio 
od razu orientujemy się w charakterystyce 
akwenu, jego atmosferze, no i oszczędzamy 

nieco czasu na dalsze zwiedzanie, bo jest 
to najlepsze miejsce na przeniesienie się za 
pomocą promu w inne kultowe miejsca nad 
Como. Pierwsze refleksje porównawcze do 
Gardy: jest tu jakby skromniej, siermięż-
niej, ale romantycznie. Właśnie, widoki 
nad Gardą od razu budzą zachwyt, nad 
Como trzeba się w nich rozsmakowywać, 
ale warto. Como jest stosunkowo blisko 
Mediolanu, więc spodziewałem się tu 
blichtru, przepychu. Wille nad jeziorem ma 
wiele znanych osób: aktorów, celebrytów… 
Jednak znalazłszy się tutaj, odniesiecie 
Państwo inne wrażenia. Jest łagodnie, 
spokojnie, zwyczajnie, nie bardzo drogo. 
Menu w restauracjach bardziej proste niż 
wykwintne, zaskakująco: zamiast wyszu-
kanych nazw, zdjęcia serwowanych potraw, 
ale prosto i smacznie. Wydaje się, jakbyśmy 
byli bardziej na południu Italii, mimo że je-
steśmy w bogatej, północnej części kraju.

W Bellagio postanowiłem zatrzymać 
się na nocleg. Znalazłem coś przez internet 
w przystępnej cenie. Trochę potrafię jeździć 
samochodem (autobusem także), ale gdyby 
nie możliwość elektrycznego składania 

i rozkładania z miejsca kierowcy lusterek 
zewnętrznych i precyzyjna kamera cofania, 
nie dojechałbym i nie wyjechałbym z przy-
sługującego miejsca parkingowego. Levorg 
nie jest małym samochodem, a miejsca 
było dla Smarta (choć i jego kierowca 
musiałby bardzo uważać przy przejeździe 
pomiędzy murami zabudowań – dodatko-
wo w zakręcie). To tam właśnie składałem 
i rozkładałem lusterka (na poszerzeniach, 
żeby skontrolować tor jazdy). Uff, udało 
się bez zarysowań, ale polecam spraw-
dzić, w jakim miejscu wynajmujecie, jeśli 
zdecydujecie się wynająć kwaterę. Jeszcze 
tylko w Positano, na Riwierze Amalfitań-
skiej, przeżywałem podobne emocje.

Skoro nocleg zapewniony, to udałem 
się ponownie do centrum, posmako-
wać tutejszej atmosfery wieczorowej. 
I znowu, skromnie, ale romantycznie. 
Muzyka na żywo, przez chwilę mia-
łem wrażenie, że śpiewa sam Adriano 
Celentano. Klimat łagodny, można by 
rzec – śródziemnomorski (nad Gardą jest 
pod tym względem tak samo), choć do 
gór blisko. Siedzi się nad samym jeziorem 
i nie jest zimno, mimo późnej pory.
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długoletnich badań owocują szerokim 
spektrum najnowocześniejszych opon 
oferowanych na globalnych rynkach. 
Pirelli specjalizuje się w dostarczaniu 
ogumienia do topowych samochodów – 
zarówno sportowych, wyczynowych, 
o ponadprzeciętnych osiągach, jak 
również limuzyn oferujących komfort 
na najwyższym poziomie. Oferta Pirelli 
obejmuje także zróżnicowane modele 
opon przeznaczonych dla aut typu SUV, 
samochodów terenowych oraz lekkich 
ciężarówek. W zależności od preferencji 
mogą one podnieść właściwości w tere-
nie, poprawić komfort jazdy w każdych 

warunkach, jak również zmaksymalizo-
wać osiągi sportowych wersji. Pirelli to 
także opony dla motocykli sportowych 
oraz turystycznych, charakteryzujące 
się świetną przyczepnością i wytrzyma-
łością w każdych warunkach. Opony 
włoskiego producenta to nie tylko sport 
i osiągi, ale także wszechstronność, 
bezpieczeństwo i pewność prowadze-
nia, przetestowane na dystansach setek 
tysięcy kilometrów. Pirelli produkuje 
również ogumienie rowerowe pod 
marką Pirelli Velo – dla tych, którzy 
od czasu do czasu chcą zostawić auto 
w garażu i poczuć prędkość generowaną 

siłą mięśni, zarazem będąc spokojnym 
o trakcję i bezpieczeństwo jazdy.

Pirelli i  Subaru – owocny związek
Marka Pirelli od wielu lat związana jest 

między innymi z rajdami samochodowy-
mi. Na przestrzeni wielu lat auta korzy-
stające z włoskiego ogumienia osiągały 
wiele sukcesów. Mowa między innymi 
o zespole  Subaru World Rally Team, który 
w latach 1995, 1996 oraz 1997 zdobył tytuł 
mistrza świata wśród konstruktorów. Nie 
zabrakło również indywidualnych sukce-
sów – oprócz wielu wygranych odcinków 
specjalnych i rajdów należy wspomnieć 

Historia marki Pirelli sięga 1872 roku 
i od samego początku nierozer-
walnie była związana ze sportami 

motorowymi. Już w pierwszym rajdzie 
samochodowym zorganizowanym 
w 1907 roku – Pekin – Paryż – na czter-
dzieści zgłoszonych na starcie załóg 

na mecie zameldowało się zaledwie 
pięć. Zwycięzcami okazali się Scipione 
Borghese i Ettore Guizzardi. Ich samo-
chód – Itala Grand Prix Racer – wyposa-
żony był w nowatorskie opony pneuma-
tyczne firmy Pirelli. Ogumienie zostało 
zamontowane na drewnianych obręczach, 

które mimo koszmarnych warunków 
przetrwały cały dystans – 14 994 km.

Tak rozpoczęła się wspaniała historia 
budowana sukcesami w sportach moto-
rowych. Sukcesy te po dziś przekuwane 
są w doświadczenie, które uzupełnione 
wiedzą ekspertów uzyskaną podczas 

Pirelli rajdowym partnerem  Subaru
Znakomite właściwości jezdne oraz ponadprzeciętne osiągi w każdych warunkach – to cechy, 
którymi charakteryzują się zarówno opony marki Pirelli, jak również samochody  Subaru. 
Ten włosko-japoński duet po raz kolejny połączył swoje siły.



przebiegów, a małe bloczki umiesz-
czone w rowkach opony pozwalają 
na ich samoczynne oczyszczanie po 
wyjeździe z kamienistych bezdroży.

 >  Świetne osiągi w zimie – oznaczenie 
płatka śniegu jest świadectwem świet-
nych osiągów opony w warunkach zimo-
wych; liczne lamele zapewniają trakcję 
na śniegu, a wzdłużne rowki skutecznie 
odprowadzają wodę i błoto pośniegowe.
Scorpion™ All Terrain Plus stanowi 

poszerzenie gamy opon Pirelli przezna-
czonych do aut terenowych o propozycję 
dla entuzjastów off-roadu. W ofercie 
znajdziemy również propozycje dla aut po-
ruszających się głównie na utwardzonych 
drogach, jak np. nową oponę Scorpion™ 
Zero All Season. Z kolei kultowa P ZERO™, 
czerpiąca z procesu badawczo-rozwojowe-
go, jaki od wielu lat firma Pirelli prowadzi 
w związku ze swoim globalnym zaanga-
żowaniem w motorsporcie. To wszystko 
sprawia, że miłośnicy i posiadacze aut 
spod znaku  Subaru już po raz piętna-
sty mogli delektować się niesamowitą 
atmosferą motoryzacyjnego święta.

o mistrzowskim tytule Colina McRae 
z 1995 roku, Richarda Burnsa w 2001 roku 
oraz Pettera Solberga w 2003 roku.

Obecnie Pirelli jest głównym dostaw-
cą opon dla licznych zespołów z wielu 
serii rajdowych. W Polsce firma Pirelli 
jest związana z  Subaru już od wielu lat, 
regularnie dostarczając opony wyczy-
nowe dla najlepszych polskich zawodni-
ków. Nie sposób pominąć marki Pirelli 
wspominając historyczne sukcesy zespołu 
spod znaku Plejad z roku 2016 – Wojtek 
Chuchała wygrał cykl ERC2, korzystając 
właśnie z ogumienia włoskiej marki.

Obecnie Pirelli dostarcza opony 
rajdowe do wszystkich rund Mistrzostw 
Polski RSMP w sezonie 2018. Wspiera 
między innymi załogę  Subaru Poland 
Rally Team: Marcina Słobodziana 
i Grzegorza Dachowskiego, którzy są 
obecnie liderami grupy Open N. Ich 
rajdową bronią jest  Subaru Impreza 
STI z silnikiem o mocy 295 KM.

Zawodnicy korzystający z ogumienia 
Pirelli polegają na oponach z gamy P Zero 
RK, które już potwierdziły swoją wartość 

w Rajdowych Mistrzostwach Świata, 
a wykonane są z mieszanek od twardej 
do pośredniej, stosowanych w zależności 
od warunków. W Polsce można użyć 
maksymalnie 18 opon, a słynne osiągi 
produktów P Zero umożliwiają kierow-
com jazdę maksymalnym tempem.

Pirelli wspiera XV Zlot Plejad
Polski oddział Pirelli z dumą wspie-

ra również Zlot Plejad, organizowany 
przez  Subaru Import Polska już od 15 lat. 
Zarówno w roli sponsora nagród, jak 
również zapewniając serwis z profe-
sjonalną obsługą oraz zapasem opon, 
Pirelli zagwarantowało uczestnikom pełną 
mobilność podczas trwania całego zlotu.

Na tegorocznym zlocie szczególnie 
widoczne były opony Pirelli Scorpion™ 
All Terrain Plus, w których zaawanso-
wane połączenie mieszanki gumowej 
i zapewniającego najlepsze osiągi wzoru 
bieżnika sprawiło, że były one w stanie 
sprostać wyzwaniom zarówno w tere-
nie, jak i na drodze. Agresywny wzór 
bieżnika i boku opony to nie tylko 

manifestacja terenowego stylu, ale tak-
że element pozwalający na uzyskanie 
imponujących osiągów w warunkach 
terenowych, przy zachowaniu komfortu 
podróży i długich przebiegów na trasach.

Opony te zamontowane zostały na 
„zerówce”, startującej na trasie terenowej – 
wyposażony w nie testowy samochód 
bez problemu pokonał wszystkie próby 
sprawnościowe wytyczone na trasie.

Kluczowe cechy opony Pirelli 
Scorpion™ All Terrain Plus:

 >  Agresywny wzór bieżnika – nieregularny 
kształt bloków bieżnika pozwala na uzy-
skanie bezkompromisowej trakcji na tra-
wie i błocie, ale Scorpion™ All Terrain 
Plus sprawdzi się także w trasach.

 >  Styl i skuteczność – geometryczny 
wzór umieszczony na boku opony 
to manifestacja terenowego stylu, 
ale pozwala on także na uzyskanie 
większej wytrzymałości opony i lepszej 
trakcji podczas jazdy w koleinach.

 >  Wysokie osiągi także na trasie – rów-
nomierny rozkład nacisku pozwala 
na osiąganie wysokich wartości 
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Błędy, jakie my, kierowcy, 
najczęściej popełniamy /cz. 5/

rozpoczęcie wykonywania, po drugie 
zawczasu, czyli odpowiednio wcześnie; 
sygnalizacja kierunkowskazem ma być 
przeprowadzona tak, aby inni uczestni-
cy ruchu poznali nasze zamiary, zanim 
przystąpimy do ich wykonania; jeżeli je-
dziemy za samochodem, w którym naj-
pierw zapalają się światła STOP, a póź-
niej światła kierunkowskazów, to znak, 
że mamy przed sobą „złego” kierowcę 
i w stosunku do niego musimy stosować 
zasadę ograniczonego zaufania,

 >  każdy zamiar zmiany kierunku jazdy 
lub zmiany pasa ruchu sygnalizujemy 
wyraźnie; należy uruchomić kierun-
kowskaz na czas co najmniej kilku 
błyśnięć, przy czym oczywiście po 
wykonaniu manewru sygnalizacja 
musi być niezwłocznie wyłączona,

 >  nie sygnalizujemy włączania się 
do ruchu (ale oczywiście upew-
niamy się o jego możliwości), chy-
ba że włączanie to jest połączone 
ze zmianą pasa ruchu (obojętne: 
oznaczonego czy nieoznaczonego),

 >  na skrzyżowaniach, na których 
droga z pierwszeństwem nie prze-
biega na wprost przez skrzyżowa-
nie (tzw. pierwszeństwo łamane), 
sygnalizujemy zmianę kierunku 
jazdy (nawet jeśli jest ona zgodna 
z kierunkiem pierwszeństwa!), a nie 
zjeżdżanie z drogi z pierwszeństwem,

 >  jeżeli, skręcając w prawo, potrzebujemy 
od razu zająć pas lewy, to oczywiście 
sygnalizujemy manewr prawym, a nie 
lewym kierunkowskazem (odpo-
wiednio – lewym kierunkowskazem, 

jeśli skręcamy w lewo); jakże często 
obserwuje się w takich sytuacjach 
migacz (używam potocznego sy-
nonimu słowa: kierunkowskaz, 
dla przyjemniejszej percepcji nieco 
nudnego przecież tekstu) włączany 
przeciwnie, jakby kierowca chciał 
pokazać, co zrobi później, niestety 
nie pokazując, co zamierza najpierw,

 >  mimo że z uwagi na znak nakazu 
lub zakazu, albo zajmowany pas ruchu, 
musimy jechać w danym kierun-
ku – sygnalizowanie obowiązuje; 
pamiętajmy, że migacz ma znacze-
nie nie tylko dla innych kierowców, 
ale również dla rowerzystów i pieszych, 
którzy ze swojej pozycji na drodze 
mogą znaków nie widzieć, a piesi 
mogą też nie znać ich znaczenia.

Po ostrzeżeniach mających na celu 
ochronę życia i zdrowia rowerzy-
stów (w poprzednim wydaniu), 

powróćmy do błędów popełnianych 
za kierownicą samochodów.

Błędy w używaniu kierunkowskazów
Pisałem już o tym co nieco, ale te-

mat wydaje mi się tak istotny dla 
bezpieczeństwa i płynności ruchu, 
że warto raz jeszcze i zbiorczo omówić 

tę problematykę. Na bazie obserwacji 
złych praktyk zrobię to w punktach:

 >  każdy zamiar zmiany kierunku jazdy 
lub zmiany pasa ruchu sygnalizujemy 
zawczasu; po pierwsze zamiar, a nie 



66

Podsumowując, absolutnie nie lek-
ceważmy znaczenia kierunkowskazów. 
Jakość posługiwania się nimi świadczy 
o nas, o poprawności lub nie, naszej jazdy. 
Sprawdza się tu trawestacja znanego 
powiedzenia, które odpowiednio mogłoby 
brzmieć: „pokaż mi, jak używasz kierun-
kowskazów, a powiem Ci, jakim jesteś 
kierowcą”. Gra toczy się o niebagatelną 
kwestię. Nasza czytelna jazda to bezpie-
czeństwo i płynność ruchu drogowego.

Błędy w stosowaniu zasad 
pierwszeństwa

Okazuje się, że nieustąpienie pierw-
szeństwa jest drugą pod względem 
częstości występowania przyczyną 
wypadków drogowych w Polsce (zaraz 
po nadmiernej prędkości). Trochę to za-
skakujące, ale taki jest stan rzeczy. Często 
przyczyn tego należy szukać w braku 
odpowiedniej koncentracji, w nieuwadze, 
w pośpiechu. Jednak jakąś część przy-
padków nieustąpienia pierwszeństwa 
stanowi nieznajomość albo nieumiejętność 
zastosowania przepisów. Chodzi tu przede 
wszystkim o podstawowe przepisy ogólne 
zawarte w Art. 25 Ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, a także w Art. 5 dotyczącym 
hierarchii przepisów oraz o przepisy do-
tyczące pierwszeństwa zawarte w Rozpo-
rządzeniu w sprawie znaków i sygnałów.

Jeśli przeprowadzimy próbę i skręcając 
w lewo, dość zdecydowanie zbliżymy się 
z zamiarem przepuszczenia nadjeżdża-
jącego z przeciwka pojazdu skręcającego 
w prawo celem pojechania od razu za nim, 
to w większości przypadków kierowca tego 
pojazdu zatrzyma się, chcąc żebyśmy prze-
jechali pierwsi pomimo tego, że niezależ-
nie, czy jest to skrzyżowanie bez sygnaliza-
cji świetlnej, czy z działającą sygnalizacją 
ogólną – to on ma pierwszeństwo.

Świadczy to o słabej, niepewnej znajo-
mości przepisów, która w społeczeństwie 
kierowców uczonych „pod testy”, a nie 
uczonych zasad, ma się niestety coraz 
lepiej. Skrzyżowania z tzw. łamanym 
pierwszeństwem oraz pierwszeństwa przy 
przecinaniu się ruchu samochodowego 
i tramwajowego stanowią dla niektórych 
zadanie z gatunku czarnej magii. Jazda 
na zasadzie „jadę ja, jeżeli on nie jedzie”, 
znacznie zaburza płynność ruchu, na-
tomiast pomyłka w rozpoznaniu pierw-
szeństwa to już bezpośrednie i poważne 
zagrożenie bezpieczeństwa. Warto więc 
może jeszcze raz pochylić się nad kwestią 
pierwszeństwa i przypomnieć sobie, że:

 >  kierujący pojazdem, zbliżając się do 
skrzyżowania lub przecinania się 
kierunków ruchu poza skrzyżowaniem, 
jest obowiązany zachować szczególną 
ostrożność i ustąpić pierwszeństwa 
pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej 
strony, a jeżeli skręca w lewo – także 
jadącemu z kierunku przeciwnego 
na wprost lub skręcającemu w prawo – 
ta naczelna reguła odnosi się zarówno 

do skrzyżowań, na których pierw-
szeństwo nie jest określone znakami 
drogowymi (czyli tzw. skrzyżowań 
równorzędnych), jak i do wszystkich 
sytuacji, w których z sygnałów świetl-
nych lub znaków drogowych kierujący 
są w równej sytuacji, np. obydwoje są 
na drodze z pierwszeństwem i skręcają,

 >  w przypadku pierwszeństwa łamanego 
najpierw pojadą kierujący jadący tak 
jak przebiega droga z pierwszeństwem, 
później Ci, którzy z pierwszeństwa 
zjeżdżają (w przypadku, w którym 
obaj zjeżdżają, pierwszeństwo ma 
ten, który nadjeżdża z prawej strony), 
a na końcu Ci, którzy wyjeżdżają 
z drogi podporządkowanej (jeśli obaj 
wyjeżdżają z dróg podporządko-
wanych, decyduje prawa strona),

 >  uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca 
się na drodze są obowiązani stosować 
się do poleceń i sygnałów dawa-
nych przez osoby kierujące ruchem 
(lub uprawnione do jego kontroli), 
nawet wówczas, gdy z przepisów usta-
wy wynika inny sposób zachowania 
niż nakazany przez te osoby, sygnały 
świetlne lub znaki drogowe; polecenia 
i sygnały dawane przez osoby kieru-
jące ruchem lub uprawnione do jego 
kontroli mają pierwszeństwo przed sy-
gnałami świetlnymi i znakami drogo-
wymi, a sygnały świetlne mają pierw-
szeństwo przed znakami drogowymi 
regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

Należy przyjąć ogólną zasadę, że pod 
względem pierwszeństwa przejazdu 
ostatni są włączający się do ruchu, 
przed nimi są wykonujący manewr 
cofania, przed nimi zawracający (uwa-
ga – istnieje rozbieżność stanowisk! 
nie przez wszystkich interpretatorów 
prawa ruchu drogowego manewr 
zawracania jest postrzegany w tym 
miejscu), a nad tym (w kolejności od 
końca do początku) tzw. reguła pra-
wej ręki, znaki drogowe regulujące 
pierwszeństwo, sygnały w sygnalizacji 
świetlnej i jako pierwsze (najważniej-
sze) wskazania kierującego ruchem.

A teraz dalsza część zasad pierwszeń-
stwa wynikająca z przepisów dotyczących 
tramwajów:

 >  pojazd szynowy ma pierwszeństwo 
w stosunku do innych pojazdów, 
bez względu na to, z której strony 
nadjeżdża i w którą stronę skręca,

 >  pojazd szynowy skręcający na skrzyżo-
waniu o ruchu kierowanym sygnała-
mi świetlnymi może je opuścić, pod 
warunkiem ustąpienia pierwszeństwa 
uczestnikom ruchu poruszającym się 
na wprost: nie dotyczy to ruchu okręż-
nego, ale wówczas stosowana jest za-
zwyczaj osobna sygnalizacja dla tram-
wajów, tzw. sygnalizacja szczelinowa.
Na koniec cyklu artykułów o błędnych 

zachowaniach kierowców uświadommy 
sobie, że, jakże często popełniamy jeszcze 
jeden błąd. Jest nim nienadążanie z obser-
wacją i stosowaniem się do znaków dro-
gowych, niejednokrotnie spowodowane 
rozmową przez telefon i to nawet wówczas, 
kiedy prowadzimy rozmowę w sposób 
dozwolony. Istotna jest tu także pełna zna-
jomość znaczenia wszystkich znaków i sy-
gnałów, ale tu odsyłam do wcześniejszych 
numerów naszego czasopisma, w których 
dokładnie to znaczenie opisałem.
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