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WYGRAJ

WEEKEND Z SUBARU

Podjedź do salonu Sferis, kup urządzenie 2w1 – napisz, w jakie
wymarzone miejsce zabrałbyś je ze sobą i wygraj samochód
Subaru z pełnym bakiem na weekend.

Więcej szczegółów na www.sferis.pl/subaru
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Pisząc „wstępniaki” do wcześniej-
szych „Plejad” poruszałem niejed-
nokrotnie tematy mało motoryza-

cyjne i rysowałem scenariusze rozwoju 
wypadków. Postanowiłem trochę sięgnąć 
wstecz, przypomnieć sobie to, o czym 
sam pisałem (tak, tak – letnia kanikuła).

Pisałem o zagrożeniu rosnącą pola-
ryzacją poglądów – niestety sprawdziło 
się. O rosnącej nietolerancji – też się 
sprawdziło. O niezgodnym z konstytu-
cją systemie podatkowym (PIT – kwota 
wolna od podatku) – Trybunał Konsty-
tucyjny w swoim wyroku potwierdził tę 
ocenę (tyle że de facto został zablokowa-
ny, więc rząd nie myśli dostosować się 
do wyroku). Pisałem też o zagrożeniach 
dla jedności Unii – no i mamy Brexit.

Na wszelki wypadek o koń-
cu świata nie będę pisał, zajmę się 
czymś mniej ważnym – w razie 
czego szkody będą mniejsze.

Otóż ostatnio na pewnym (ponoć po-
ważnym) portalu spotkałem się ze 
stwierdzeniem, że zamachowiec 
z Monachium miał obywatelstwo Iraku. 
Pozwoliłem sobie na sprostowanie tej 
błędnej informacji, gdyż zamachowiec 
(urodzony w Monachium) miał oprócz 
niemieckiego obywatelstwo Iranu. 
Komentarz do mojej korekty był na tam-
tejszym Forum dość konkretny, acz mało 
merytoryczny: „Spadaj ty p…y lewa-
ku!”. Lewaku? Czy należy stąd wysnuć 

wniosek, że publikowanie prawdy jest 
dowodem na bycie (cokolwiek by to słowo 
miało oznaczać) „lewakiem”? Ciekawe…

Najpierw zająłem się samym sło-
wem. Co właściwie oznacza „lewak”? 
W „Wielkim słowniku języka polskiego” 
takiego słowa nie znajdziemy. Nie uda 
nam się też przetłumaczyć go na inne 
języki, gdyż słowniki tego pojęcia 
nie znają. Nawet „wujek Google” jest 
bezradny – wskaże najwyżej dysku-
sje (bezowocne) na temat defi nicji, 
albo przekieruje do „Nonsensopedii”, 
gdzie istotnie defi nicję znajdziemy (na-
turalnie nonsensowną). A jednocześnie 
jesteśmy na co dzień skonfrontowani 
z używaniem słowa „lewak” tak przez 
polityków, jak i publicystów. To może 
zrodzić pewien niepokój – czyżby po-
litycy i publicyści nie wiedzieli, o czym 
mówią (piszą)? Spokojnie – tak jest nie 
od dziś, to nieomal narodowa tradycja. 
Poczynając od klasycznego już sformu-
łowania Gomułki z 1956 r.: „Staliśmy 
nad przepaścią, ale zrobiliśmy krok do 
przodu”, poprzez kalkulacje ministra 
Kapicy, który to wyliczając stawkę ak-
cyzy liczył procent od procentów, aż do 
najnowszej wypowiedzi minister Kępy, 
która ze spokojem patrzy na bezpieczeń-
stwo Światowych Dni Młodzieży, gdyż 
zawarty został „pakt z Janem Pawłem II”. 
Powyższe to oczywiście tylko skró-
towy wybór nonsensów, zacytowany 
(powiedzmy) od lewej do prawej. 

Powróćmy jednak do określenia 
„lewak”. Jeżeli poświęcimy trochę czasu 
na przestudiowanie, w jakich okoliczno-
ściach jest ono używane, to dojdziemy 
do wniosku, że jedyną oczywistą cechą 
charakterystyczną jest to, iż – za wyjąt-
kiem odnoszenia się do stricte prawi-
cowych poglądów – określa każdego, 
kto ma inne zapatrywania niż osoba 
tego określenia używająca. „Lewak” 
określający pejoratywnie interlokutora 
kończy dyskusję. Zauważmy pozytyw-
ne aspekty – nie trzeba się wysilać, nie 
trzeba logicznego myślenia, nie trzeba 
argumentów, nie trzeba wyrafi nowanej 

erystyki – wystarczy powiedzieć „lewak” 
i… koniec dyskusji. W końcu mamy 
egalitaryzm intelektualny. Już nie jest 
tak, że „wykształciuchy” mogą zagonić 
w przysłowiowy kozi róg tych, którym 
nie dane było skorzystać z przyzwoitego 
wykształcenia, czy też nie byli w stanie 
przyswoić przekazywanej im wiedzy. 

No i w końcu cytat ze Słowackie-
go: „Chodzi mi o to, aby język giętki 
powiedział wszystko, co pomyśli głowa”, 
znajduje urzeczywistnienie: jako że gło-
wa myśli mało, to i język powie krót-
ko: „Spadaj lewaku”. Game over.

Tak wiem, już niektórzy czytelnicy 
na podstawie powyższych wywodów 
w myślach (a może i głośno) właśnie 
mnie nazwali lewakiem. Cóż, trudno. 
Aby nie ułatwiać klasyfi kacji i szufl ad-
kowania, a jednocześnie zarysować 
pełny obraz sytuacji, przedstawmy tak-
że drugą stronę medalu. Tutaj wszelkie 
sformułowania pro rządowe zostaną 
skwitowane „Spadaj PISdz…cu”. 

I tak się toczy ta zabawa. „Prawdziwe” 
są tylko te wiadomości, które pochodzą 
z „naszych” źródeł. I kto temu zaprze-
cza, to albo „lewak”, albo „PIS…”. 
Tertium non datur. Bez względu na 
poglądy powstały ewidentne dogma-
ty: „Nasi” mówią prawdę, „tamci” 
kłamią. Bez jakiejkolwiek refl eksji. 

A może więc, gdy wiemy, że dziś 
media nie są już obiektywne, lecz starają 
się „modyfi kować” fakty w wygodny dla 
swych celów sposób, trzeba zaakcep-
tować, że „nasze” media robią dokład-
nie to samo? Może czas zrezygnować 
z przyswajania negatywnych wiadomości 
o tym, jak bardzo „tamci” są źli i włączyć 
samodzielne myślenie? A gdy już się na 
ten odważny krok zdecydujemy, to może 
zaczniemy – także z ludźmi o innych 
niż nasze poglądach – po prostu rozma-
wiać… Czego i Państwu, i sobie życzę 
– w końcu rozmowa z kimś o innych 
poglądach jest intelektualnie ciekawsza 
niż wspólne narzekanie na „tamtych” .

Witold Rogalski
Dyrektor Subaru Import Polska

NA POCZĄTEK

Koniec z prognozami

PLEJADY 3–4/2016

WYGRAJ

WEEKEND Z SUBARU

Podjedź do salonu Sferis, kup urządzenie 2w1 – napisz, w jakie
wymarzone miejsce zabrałbyś je ze sobą i wygraj samochód
Subaru z pełnym bakiem na weekend.

Więcej szczegółów na www.sferis.pl/subaru

® 2016 Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Intel, logo Intel, Intel Inside, Intel. Experience What’s inside są znakami towarowymi firmy  
Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.

najszybszy sposób na osiągnięcie celU.

Szeroka oferta urządzeń 2w1 dostępna jest w salonach Sferis oraz na sferis.pl

2w1 Lenovo Yoga 700
Z procesorem Intel® Core™ i5-6200U



SPIS TREŚCI

4

SPIS TREŚCI



5

6   AKTUALNOŚCI  

14   RAJDY  
Przez deszcz, grad, wiatr i błoto 
Najlepsi Polacy w Rajdzie Bogów

18    SPORT  
Polish Match Tour – podsumowanie

20    ZLOT PLEJAD  
Turystyczno-terenowa 
sentymentalna podróż na Wybrzeże 
Konkurs zdjęciowy na XIII Zlocie

34   IMPREZY   
Wielkie Starcie III – Subaru Impreza vs Mitsubishi Lancer 
Kobieta za kierownicą – rozmowa z Moniką Ryndak  

38   PODRÓŻE   
Subariada 2015 – bułgarska przygoda /cz. 3/ 
2nd Subaru Wine Cruise – Villany i Szekszard 
Subaru na Karaibach /cz. 1/

62   WYDARZENIA   
Maroc Challenge – Offtrax na saharyjskim piasku 
Klasyka na światowych scenach

74   NASI PARTNERZY   
P.H.U. Fiałkowski – nowa placówka w Zielonej Górze

76    PRZEPISOWO  
Zatrzymywanie i postój

82    PISZĄ O NAS  



AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

6

Zespół Subaru Tecnica International 
(STI) po raz czwarty w historii wygrał 
24-godzinny wyścig w klasie SP3T* 

*  KLASA SAMOCHODÓW Z SILNIKAMI TURBODOŁADO-
WANYMI O POJEMNOŚCI DO 2 LITRÓW.

na jednym z najniebezpieczniejszych i najbar-
dziej wymagających torów świata – niemiec-
kim Nürburgring! Impreza odbyła się w dniach 
26–29 maja i jak zwykle przyciągnęła rzesze 
miłośników naprawdę szybkich czterech kółek.

Kierowcy: Carlo van Dam (Holandia), Marcel 
Lasée (Niemcy), Tim Schrick (Niemcy) i Hideki 
Yamauchi (Japonia), w pełni wykorzystali moż-
liwości wyścigowego „Subaru WRX STI NBR 
Challenge 2016”, będącego zmodyfi kowaną 

WRX STI triumfuje na torze Nürburgring
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wersją ogólnodostępnego modelu WRX STI. 
W ciągu 24 godzin zmagań na torze samochód 
pokonał 121 okrążeń, czyli około 3070 km.

Starty WRX STI na torze Nürburgring 
mają swoją dość długą historię. Udział 

drużyny STI w tegorocznym wyścigu był 
już dziewiątym w historii, a jej zwycięstwo 
powtórką z lat 2011, 2012 i z roku ubiegłego. 
Tak dobre wyniki japońskiego samochodu 
na jednym z najtrudniejszych torów świata 

są najlepszym potwierdzeniem jego wyjąt-
kowych sportowych możliwości. Jesteśmy 
pewni, że uroczysty, dziesiąty już start 
w przyszłorocznej edycji imprezy będzie dla 
niego i jego załogi równie pomyślny!
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23 marca na stronie internetowej kalifornijskiej organizacji Kelley 
Blue Book (KBB) opublikowane zostały wyniki tegorocz-
nego rankingu „2016 Brand Image Awards”. Marka Subaru 

była nie do pobicia aż w trzech z siedmiu kategorii, otrzymując tytuły: 
Best Overall Brand, Best Performance Brand i Most Trusted Brand!

W zestawieniu przygotowanym przez KBB japońska marka po raz 
pierwszy w historii uplasowała się na pierwszym miejscu wśród marek 
popularnych w kategorii Best Overall Brand. Innymi słowy – zgarnęła ona 
główną nagrodę w najogólniejszej kategorii, w której samochody oceniane 
są pod kątem następujących dwunastu czynników: cena, komfort jazdy, 
osiągi, trwałość i niezawodność, stylistyka nadwozia, zużycie paliwa, układ 
wnętrza, prestiż, renoma, wytrzymałość, bezpieczeństwo i technologia. 
W tej szczegółowej weryfikacji pojazdy spod znaku Plejad wypadły najlepiej, 
otrzymując najwyższe noty i zapewniając pierwsze miejsce marce Subaru.

Pozostałe dwa wyróżnienia dla Subaru również odnoszą się do 
marek popularnych i są powtórką z roku ubiegłego. Po raz kolejny za-
uważono wyjątkowe osiągi japońskich samochodów. Wyrazem uznania 
w tej dziedzinie było nadanie Subaru tytułu Best Performance Brand. 
Japońska marka po raz kolejny dowiodła również, że nadal cieszy 
się największym zaufaniem kierowców. To ich głosy zdecydowały 

o utrzymaniu przez nią tytułu Most Trusted Brand, który jest ideal-
nym dopełnieniem dwóch wymienionych wcześniej wyróżnień.

Pierwsze miejsca w trzech różnych kategoriach tegorocznego 
rankingu są najlepszą nagrodą dla inżynierów Subaru, którzy dokła-
dają wszelkich starań, by opracowywane przez nich pojazdy były 
bezpieczne, niezawodne i trwałe, pamiętając przy tym o wysokiej 
jakości ich wykonania. Świetne wyniki Subaru cieszą tym bardziej, 
że zestawienie opracowane zostało na podstawie sondażu prze-
prowadzonego wśród nowych użytkowników samochodów.

Kelley Blue Book działa na amerykańskim rynku od 1926 roku. 
Wydawany przez nią przewodnik zawiera informacje na temat cen no-
wych pojazdów, trafne prognozy dotyczące ich wartości po pierwszych 
latach użytkowania oraz analizy kosztów utrzymania, które stanowią 
kluczowe wskazówki dla osób planujących zakup wymarzonych czte-
rech kółek. Najświeższe informacje publikowane są również na bieżąco 
na stronie internetowej firmy, dzięki czemu użytkownicy samochodów 
mają szybki dostęp do interesujących ich danych. Obecność marki Subaru 
na listach zwycięzców rankingów KBB ma zatem ogromne znaczenie 
i z całą pewnością jest jednym z czynników, które decydują o wciąż 
rosnącej ilości jej samochodów na amerykańskich drogach.

Trzy pierwsze miejsca od Kelley Blue Book

PLEJADY NR 66–67 www.plejady.subaru.pl

100 lat historii i… FHI zmienia nazwę

12 maja w Tokio odbyło się nadzwyczajne spotkanie Rady Dyrek-
torów firmy Fuji Heavy Industries Ltd., podczas którego pod-
jęto decyzję o zmianie jej nazwy. Na spotkaniu tym wstępnie 

ustalono, że od 1 kwietnia 2017 roku FHI funkcjonować będzie jako 
SUBARU Corporation. Ta decyzja została ostatecznie zatwierdzona na 
85. Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 28 czerwca.

Jako uzasadnienie dyrektorzy podali chęć dalszego zwiększania 
znaczenia Subaru w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Według 
nich nazwa firmy odpowiedzialnej za tak dobrze rozpoznawalną na 
świecie markę powinna się z nią jednoznacznie kojarzyć, a SUBARU 
Corporation zdaje się być w tym przypadku ciekawą propozycją. 

Zmiana nazwy związana jest również z przypadającą w przy-
szłym roku setną rocznicą istnienia japońskiej firmy, której historia 
sięga 1917 roku. To wtedy powstało laboratorium poświęcone 
sprawom lotnictwa Aircraft Research Laboratory, przemianowane 
następnie na Nakajima Aircraft Co., Ltd. Po wielu reorganizacjach, 

w 1953 roku, spółka przyjęła ostatecznie nazwę Fuji Heavy Indu-
stries Ltd. funkcjonującą do dnia dzisiejszego. Pod szyldem FHI 
firma w dalszym ciągu świadczyła usługi dla lotnictwa. Ponadto 
rozszerzyła swoją działalność o segment produktów przemy-
słowych, a w 1958 roku ruszyła z produkcją samochodów, wy-
puszczając na rynek swój pierwszy model – Subaru 360.

FHI niezwykle intensywnie rozwija swoją działalność motoryzacyj-
ną na całym świecie przy wsparciu klientów, którzy zaufali i pozostają 
wierni japońskiej marce. Samochody Subaru jeżdżą po drogach już 
90 krajów. Szacuje się, że w bieżącym roku fiskalnym, który zakończy 
się w marcu 2017 roku, ich łączna sprzedaż po raz pierwszy w historii 
przekroczy milion egzemplarzy! Jesteśmy pewni, że słowo „Subaru”, 
które już niebawem stanowić będzie jeden z członów nazwy japońskiej 
firmy, a które do tej pory kojarzone było tylko z jej segmentem moto-
ryzacyjnym, przyniesie spółce szczęście i niczym magnes przyciągnie 
kolejnych klientów również w innych sektorach jej działalności.

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady 
Dyrektorów FHI, które odbyło się 12 maja 
w Tokio, poza planami dotyczącymi zmiany 

nazwy firmy podano również informację doty-
czącą jej reorganizacji. 1 października bieżącego 
roku połączone zostaną dwa z trzech głównych 
oddziałów spółki, tj. Industrial Products Company 
i Automotive Business. Celem zmiany w struk-
turze organizacyjnej FHI jest zwiększenie jej 
konkurencyjności w branży motoryzacyjnej 
poprzez bardziej efektywne i elastyczne za-
rządzanie tym sektorem działalności firmy. 
Takie podejście pozwoli na osiągnięcie trwa-
łego wzrostu gospodarczego w przyszłości.

Industrial Products Company odpowia-
da obecnie za produkcję szerokiej gamy 
produktów przemysłowych. Są to przede 
wszystkim silniki ogólnego przeznaczenia, 
stosowane między innymi w budownictwie 
oraz do napędu maszyn drogowych, prze-
mysłowych i sprzętu ogrodniczego, a także 
generatory i pompy napędzane silnikami. 
Od października Industrial Products Company 
stanowić będzie integralną część oddziału 
motoryzacyjnego Automotive Business. 
Zgodnie z postanowieniami Rady Dyrek-
torów produkcja, sprzedaż i serwisowanie 
istniejących już produktów przemysłowych 

będą kontynuowane. Projekty badawczo-
-rozwojowe Industrial Products Company będą 
natomiast sukcesywnie wygaszane, co po-
zwoli na stopniowe przygotowanie personelu 
firmy do pracy w branży motoryzacyjnej.

Planowana reorganizacja powinna przy-
nieść pozytywne zmiany w działalności Au-
tomotive Business zajmującego się produkcją 
samochodów spod znaku Plejad. Połączone 
wysiłki i wymiana doświadczenia pracow-
ników dwóch odrębnych dotąd sektorów 
FHI oraz efektywniejsze zarządzanie z całą 
pewnością spowodują umocnienie pozycji 
marki Subaru na rynku motoryzacyjnym.

Zmiany w strukturze organizacyjnej FHI
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W dniach 11–17 lipca na lotnisku 
w brytyjskim mieście Farnborough 
w hrabstwie Hampshire odbyły się 

międzynarodowe pokazy lotnicze. Tradycyj-
nie już Farnborough International Airshow, 
będący jedną z największych imprez tego 
typu na świecie, stanowił wspaniałą oka-
zję do zaprezentowania się największych 
producentów samolotów i fi rm związanych 
z branżą lotniczą, wśród których nie mo-
gło zabraknąć Fuji Heavy Industries.

Na wystawie zorganizowanej w ramach 
tegorocznego salonu FHI, będące członkiem 
Stowarzyszenia Japońskich Firm Lotniczych 
(SJAC), zaprezentowało między innymi dwa 
modele śmigłowców wykonane w skali 1:10. 
Pierwszy z nich przedstawiał helikopter wie-
lozadaniowy nowej generacji (UH-X), opra-
cowywany obecnie we współpracy z amery-
kańską firmą Bell Helicopter Textron Inc. dla 
japońskiego Ministerstwa Obrony, drugi – za-

awansowaną wersję helikoptera 412EPI. Jak 
zapowiada FHI, śmigłowce wielozadaniowe 
UH-X/412EPI będą maszynami niezwykle 
wytrzymałymi, co bezpośrednio przełoży 
się na ich bezpieczeństwo, niezawod-
ność i uniwersalność zastosowania.

W Farnborough FHI zaprezentowało rów-
nież model szkieletowy, tzw. center wing 
box, który jest produkowany przez japońską 
fi rmę dla Boeinga. Kompozytową centralną 
strukturę mocującą skrzydła samolotu, która 
stanowi jeden z najważniejszych elemen-
tów jego kadłuba, wykonano w skali 1:10. 

Na stoisku japońskiego producenta można 
było ponadto zobaczyć model najnowszego 
śmigłowca bezzałogowego przygotowa-
ny w skali 1:5. Helikopter ten opracowany 
został z myślą o wszelkich warunkach 
pogodowych, a czas jego pozostawania 
w powietrzu wynosić będzie do 6 godzin.

Organizowane co drugi rok pokazy w Farn-
borough są niezwykle ważnym wydarzeniem 
w kalendarzu międzynarodowych imprez 
poświęconych lotnictwu i przemysłowi obron-
nemu. Dzięki nim można nie tylko podziwiać 
najnowsze samoloty, ale i zapoznać się z pla-
nami i inwestycjami najważniejszych fi rm 
działających na „skrzydlatym” rynku. 

27 kwietnia FHI oficjalnie za-
kończyło budowę trzeciego 
zakładu montażowego na po-

trzeby Boeinga na terenie swojej fabry-
ki w japońskim mieście Handa. Nowy 
obiekt zajmuje powierzchnię 11 600 m2. 
Już wkrótce zostaną w nim zainstalo-
wane linie montażowe wyposażone 
w nowoczesne automatyczne nitownice, 
urządzenia transportowe i lakiernicze. 
Prace zakładu ruszą pełną parą na początku 
przyszłego roku. Będą w nim budowane 
tzw. center wing boxes, czyli kluczowe, 
kompozytowe centralne struktury 

mocujące skrzydła do kadłuba samolotu, 
które znajdą zastosowanie w najnowszym 
modelu pasażerskim – Boeingu 777X.

Wyżej wymienione struktury, będące 
jednymi z najważniejszych elementów 
kadłuba samolotu, produkowane są na 
terenie obecnych zakładów FHI w mieście 
Handa dla cywilnych modeli Boeinga 777 
i 787, jak również dla morskich samolotów 
zwiadowczych P-1 i samolotów trans-
portowych C-2 na potrzeby japońskiego 
Ministerstwa Obrony. Wraz z oddaniem 
do użytku kolejnego obiektu montażowe-
go zakłady staną się jedynym tego typu 

na świecie kompleksem odpowiedzial-
nym za produkcję center wing boxes.

Oddział FHI, zajmujący się opracowy-
waniem i produkcją elementów samolotów, 
posiada olbrzymie doświadczenie w tej dzie-
dzinie i wciąż doskonali technologie stosowa-
ne na terenie swoich zakładów. Dzięki temu 
z roku na rok umacnia on swoją pozycję na 
światowym rynku przemysłu lotniczego. 
Kolejny zakład montażowy, którego prace 
będziemy mogli obserwować już za kilka mie-
sięcy, z całą pewnością przyczyni się do jesz-
cze większego ugruntowania pozycji japoń-
skiego producenta w branży lotniczej.

FHI otwiera kolejny zakład montażowy dla przemysłu lotniczego

japońskiego Ministerstwa Obrony, drugi – za-

FHI na pokazach lotniczych

facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 3–4/2016
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20 kwietnia brytyjski magazyn 
motoryzacyjny „Auto Express” 
opublikował wyniki badania 

satysfakcji użytkowników samochodów 
– Driver Power. W opinii Brytyjczyków 
jednym z najlepszych modeli dostępnych 
obecnie na Wyspach jest Forester. 
Model Subaru zasłużył na brąz w kategorii 
Off -Road/SUV oraz uplasował się na ósmym 
miejscu w zestawieniu Best cars to own, czyli na 
liście 150 najwyżej ocenionych samochodów, 
za kółkiem których naprawdę warto zasiąść.

Na miejsce Forestera w pierwszej dziesiątce 
ogólnego zestawienia złożyły się noty, jakie sa-
mochód uzyskał od kierowców w dziesięciu 
różnych kategoriach badania dotyczących 

cech pojazdów. Osoby będące właściciela-
mi „Leśnika” bardzo wysoko oceniły przede 
wszystkim jego niezawodność, praktyczność, 
łatwość prowadzenia i jakość wykonania.

Forester jest obecnie najlepiej sprzedającym 
się modelem marki Subaru w Wielkiej Brytanii. 
Tamtejsi kierowcy od dawna cenią go głównie 
za uniwersalność, świetne zachowanie na dro-
dze oraz w warunkach off -roadowych, a także 
oferowany komfort jazdy i wspomnianą jakość. 
Model w tegorocznej specyfi kacji pozwala dodat-
kowo cieszyć się zmodernizowanym wnętrzem, 
poprawioną sylwetką, lepszymi właściwościami 
jezdnymi i jeszcze wygodniejszym prowadzeniem, 
a także nowymi technologiami na pokładzie prze-
kładającymi się na komfort i wygodę podróżnych.

Pierwsze badanie Driver Power prze-
prowadzono w kwietniu 2001 roku. Od tego 
czasu powtarzane jest ono każdej wiosny 
i z roku na rok cieszy się coraz większą po-
pularnością wśród brytyjskich kierowców. 
W jego tegorocznej edycji swoje głosy oddało 
aż 49 702 respondentów. Ich ocenie poddane 
zostały 183 modele samochodów pocho-
dzących od 32 producentów. Świetne noty 
dla Forestera przy takiej konkurencji z całą 
pewnością przyczynią się do jeszcze więk-
szego wzrostu zainteresowania Brytyj-
czyków tym modelem. Kto wie, może za rok 
„Leśnikowi” uda się przesunąć o kolejne 
kilka oczek do góry w prestiżowym i jakże 
ważnym dla kierowców zestawieniu?

Podwójny sukces Forestera w badaniu Driver Power
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7 czerwca brytyjski kierowca rajdowy Mark Higgins za-
siadł za sterami WRX STI i ustanowił swój kolejny rekord 
okrążenia na Wyspie Man. Pokonanie słynnej pętli wyści-

gowej liczącej 60,7 km zajęło mu jedynie 17 minut i 35 sekund, 
co oznacza, że Subaru jechało ze średnią prędkością 207 km/h! 

Samochód, który prowadził Higgins, został specjalnie przy-
gotowany przez specjalistów Subaru w Ameryce i brytyjskiej 
fi rmy tuningowej Prodrive przy wsparciu technicznym Subaru 
Tecnica International (STI). Seryjny WRX STI został zmodyfi ko-
wany i przystosowany specjalnie z myślą o wymagającej trasie 
rajdu Isle of Man TT. Wspólne wysiłki pozwoliły zaprojektować 
i zbudować samochód, który był w stanie pokonać wszelkie 
trudności słynnej pętli, rozwijając przy tym średnią prędkość 
o 18 km/h większą niż w poprzednim starcie w 2014 roku. 
Obdarzone niezwykłą mocą Subaru przemknęło jedną z naj-
ciekawszych tras świata niczym błyskawica. W osiągnięciu 
rewelacyjnego wyniku nie przeszkodziła mu nawet wysoka 
temperatura powietrza, która tego dnia wynosiła około 27°C.

Wyścig, którego historia sięga 1907 roku, uznawany jest 
przez startujących w nim kierowców za jeden z najbardziej 
ekscytujących. Dwa lata temu Mark Higgins pokonał trasę 
rajdu w rekordowym tempie – 60,7 km legendarnej szosy 
udało mu się przebyć w czasie 19 minut i 15 sekund. Śred-
nia prędkość WRX STI, którym jechał wówczas zawodnik, 
wynosiła 189 km/h. Wcześniej wyścigowe Subaru pobiło 
rekord na Wyspie Man w 2011 roku. Kierujący WRX STI Hig-
gins jechał wówczas ze średnią prędkością blisko 186 km/h. 
Jak widać, wyspa, na której rajdowiec mający na swoim 
koncie trzykrotne mistrzostwo Wielkiej Brytanii przyszedł 
na świat, od dawna przynosi mu szczęście. Nie mogło go 
zatem zabraknąć również w tegorocznych zmaganiach!

Higgins pobija własny rekord
na Wyspie Man

Fuji Heavy Industries rozpoczęło wiosną 
współpracę z japońskim oddziałem 
koncernu informatycznego IBM. Firmy 

postanowiły połączyć swe siły w pracach 
nad zaawansowanym systemem wsparcia 
kierowcy, określanym w skrócie jako ADAS 
(z ang. Advanced Driver Assist System). 
Wszystko po to, by osobom zasiadającym 
za sterami samochodów Subaru jeździło się 
jeszcze łatwiej, przyjemniej i bezpieczniej.

W ramach współpracy FHI i IBM zdecy-
dowały skupić się na opracowaniu systemu 
analizy danych, otrzymywanych w formie 
zdjęć rejestrowanych przez kamery systemu 
EyeSight, oraz na ich ocenie z wykorzystaniem 
chmury IBM i technik sztucznej inteligencji.

Dzięki wsparciu informatycznemu ze 
strony IBM, specjalistom FHI udało się 
stworzyć system, który jest w stanie inte-
grować i kompleksowo zarządzać ogromną 
ilością danych w postaci zdjęć testowych. 
Z jego pomocą inżynierowie będą mogli 
z łatwością przeszukiwać i analizować 
ujęcia rejestrowane przez kamery.

W dalszej kolejności FHI i IBM rozważą 
możliwość zbudowania nowego systemu 
z wykorzystaniem tzw. Internetu rzeczy, 
w skrócie IoT (z ang. Internet of Things), 
dla przemysłu motoryzacyjnego, oparte-
go na chmurze IBM. Firmy przeanalizują 
następnie możliwość zastosowania tej 
technologii w systemie ADAS, przyglądając 

się uważnie najnowszym osiągnięciom 
w dziedzinie przetwarzania danych w chmu-
rze i technik sztucznej inteligencji.

Subaru od lat nie ustaje w wysiłkach na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa i niezawod-
ności swoich samochodów. System EyeSight, 
który w codziennej jeździe pomaga kierow-
com unikać przykrych zdarzeń drogowych 
i ich nieprzyjemnych konsekwencji, cieszy się 
nieustannie rosnącą popularnością. Obecne 
wsparcie specjalistów fi rmy IBM oraz czerpanie 
z ich cennej wiedzy i doświadczenia z całą pew-
nością przyspieszą prace japońskich inżynierów 
nad opracowaniem perfekcyjnego, niezwykle 
efektywnego i jeszcze bardziej zaawanso-
wanego systemu wsparcia kierowcy.

Wspólne prace FHI i IBM nad systemem wsparcia kierowcy

facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 3–4/2016
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21 lipca kalifornijska fi rma konsultin-
gowa AutoPacifi c, zajmująca się 
badaniem rynku motoryzacyjnego 

w USA, ogłosiła listę samochodów, którym 
w tym roku przyznano nagrody Ideal Vehicle 
Awards. Subaru triumfowało w trzech kate-
goriach opatrzonych wspólnym mianowni-
kiem „Crossover SUV”. I tak, Outback nie miał 
sobie równych w kategorii „średni crossover 
SUV premium”, Forester okazał się najlep-
szym wśród pojazdów średniej wielkości, 
a XV zasłużył na pierwsze miejsce w gronie 
kompaktów. Tym samym Outback i Forester 
powtórzyły swój sukces z roku ubiegłego.

W tegorocznym badaniu zorganizowanym 
przez AutoPacifi c sprawdzono stopień zado-
wolenia ponad 65 000 właścicieli pojazdów 
w specyfi kacji 2015 i 2016 po 90 dniach ich 
użytkowania. Kierowcy poproszeni zostali 
o wyrażenie opinii na temat swoich samocho-
dów i zasugerowanie ewentualnych zmian, 
które chcieliby w nich wprowadzić, gdyby mieli 
taką możliwość. W tym celu musieli udzielić 
odpowiedzi na 15 kluczowych pytań. Wśród 
poruszonych w ankiecie kwestii znalazły 
się te dotyczące prowadzenia pojazdów, ich 
pakowności, bezpieczeństwa, mocy, przy-
spieszenia i zastosowanych technologii.

Firma AutoPacifi c działa na amerykań-
skim rynku od 1986 roku. Wyniki przepro-
wadzanych przez nią badań dotyczących 
branży motoryzacyjnej stanowią nieoce-
nione źródło informacji dla producentów, 
dystrybutorów, sprzedawców i dostawców 
samochodów na całym świecie. Takim źró-
dłem z pewnością będzie również lista 
tegorocznych zwycięzców rankingu Ideal 
Vehicle Awards, w którym pojazdy oce-
niano w 24 kategoriach. Poprzez zdobyte 
3 pierwsze miejsca japońska marka po raz 
kolejny udowodniła, że „szyje” auta na miarę 
potrzeb i oczekiwań swoich klientów!
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Z linii montażowej amerykańskiej fabryki – Subaru of Indiana 
Automotive – zjechał właśnie trzymilionowy egzemplarz 
japońskiej marki. Był to najnowszy Outback w kolorze 

Lapis Blue Pearl, który w swojej „metryczce” w rubryce 
„data produkcji” ma zapisaną datę 28 lipca 2016 roku. 

Fabryka w Stanach Zjednoczonych Ameryki działa 
od roku 1989, zaczynała jako spółka joint venture 
Subaru-Isuzu Automotive, Inc. Następnie w roku 2003 
Fuji Heavy Industries przejęło całość udziałów w firmie 
i od tamtego roku placówka nosi nazwę Subaru of Indiana 
Automotive (SIA). Z linii montażowych zakładu zjeżdżają 
obecnie Legacy i Outbacki, produkowane głównie na 
potrzeby rynku USA i Kanady. W przeszłości w fabryce 
produkowano również modele Tribeca i Baja.

13

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom Klientów, z dniem 25 lipca 
2016 roku uruchomiliśmy w naszej 

sieci dealerskiej program długoterminowe-
go wynajmu samochodów. Oferta ta zo-
stała przygotowana we współpracy z fi rmą 
Raiff eisen Leasing, która obecnie zapewnia 
produkty leasingowe i kredytowe w sieci 
sprzedaży japońskiej marki w Polsce. 

Klient, który zdecyduje się na długo-
terminowy wynajem Subaru, będzie mógł 
wyjechać z salonu nowym samochodem 
po przejściu minimum formalności (jest ich 
dużo mniej niż w przypadku tradycyjnego 
zakupu lub fi nansowania przez leasing). 
Minimalny czas obowiązywania umowy 
najmu to 24 miesiące, podczas których 
użytkownik nie musi się martwić m.in. o do-
datkowe koszty serwisu bądź przeglądów 
okresowych, ponieważ te obowiązki spo-
czywają na barkach fi rmy wynajmującej.

Co ważne, w odróżnieniu od tradycyj-
nego leasingu, w przypadku naszej oferty 
wynajmu długoterminowego nie jest ko-
nieczne uiszczanie tzw. opłaty wstępnej, 
co minimalizuje koszt, a także sprawia, że 
w łatwy sposób można rozpocząć użyt-
kowanie pojazdu. Po zakończeniu umowy 
wystarczy oddać samochód i można na 
zbliżonych (lub lepszych) warunkach 
wynająć nowszy model Subaru. Wierzy-
my zatem, że oddajemy w Państwa ręce 
ciekawą i dostosowaną do potrzeb dużej 
części naszych Klientów propozycję użyt-
kowania wymarzonego i bezpiecznego 
Subaru! Po więcej szczegółów na temat 
powyższej oferty zapraszamy do naszych 
salonów – lista placówek oferujących 
wynajem długoterminowy znajduje się na 
stronie  subaru.pl/dealerzy.html .

3 miliony wyprodukowanych Subaru 

Wynajmij swoje Subaru! 

Na japońskim rynku 28 lipca rozpo-
częła się przedsprzedaż modelu 
XV Hybrid tS, który wychodzi 

spod „ręki” Subaru Tecnica International, 
oddziału FHI zajmującego się sportami 
motorowymi. Oficjalnie sprzedaż w Ja-
ponii rozpocznie się jesienią tego roku. 

Wersję sygnowaną literami „tS” STI zbudo-
wała na bazie podstawowej wersji XV Hybrid, 
dostrajając nastawy zawieszenia oraz dodając 
mnóstwo wizualnych modyfi kacji w środku i na 

zewnątrz samochodu. Dodatki STI to między 
innymi elastyczna rozpórka oraz sprężyny 
i amortyzatory. W połączeniu z modyfi kacją 
charakterystyki zawieszenia osiągnięto re-
zultat w postaci znakomitego prowadzenia 
„tS-ki”. Widoczne z zewnątrz znaki szczególne 
tej wersji to między innymi akcentowane na 
pomarańczowo felgi oraz pomarańczowa linia, 
podkreślająca dolne kontury pojazdu. Oczy-
wiście nie mogło również zabraknąć obec-
nego w wielu miejscach logotypu STI. 

Subaru XV Hybrid tS do nabycia w Japonii

facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 3–4/2016



RAJDY tekst: WACŁAW STAWIARSKI/SPRT
zdjęcia: TOMASZ KALIŃSKI/SPRT

Idąc za ciosem, zwycięski na Wyspach 
Kanaryjskich Subaru Poland Rally Team 
udał się na drugą rundę Rajdowych 

Mistrzostw Europy (ERC). Rajd Irlandii to 
bardzo specyfi czna asfaltowa eliminacja 
ERC, która 7 lat temu gościła w kalendarzu 
mistrzostw świata. Szybkie, wyboiste drogi 
z dużą liczbą cięć, z których wyrzucany jest 
szuter i błoto, nie pozwalają na chwilę nie-
uwagi, szczególnie w zmiennej jak zawsze 
na Zielonej Wyspie pogodzie. – Oesy są 
śliskie, wąskie, mają wiele podbić. Skupiamy 
się więc na tym, by maksymalnie skoncen-
trować się już od zapoznania i przygotować 
na rajd jak najlepsze notatki. Testy prze-
biegły znakomicie, choć były w trudnych 
warunkach – raportował przed startem 
pilot, Daniel Dymurski. Załoga z marszu 
objęła prowadzenie w klasie i rozpo-
częła nierówną walkę z samochodami 

klasy R5. Na starcie pojawiło się ich aż 30, 
ale krok po kroku co słabsze „jednostki” 
Polacy zostawiali w tyle. – Po irlandzkich 
oesach jedzie nam się bardzo przyjemnie. 
Na pierwszej pętli spodziewaliśmy się 
deszczu i zdecydowaliśmy się na założenie 
miękkich opon. Niestety, była ona zupełnie 
sucha, więc nie był to optymalny wybór. 
Musimy uważać, rajd ma 2 kilometrów 
oesowych i chcemy je przejechać bezpiecz-
nym tempem. Najdłuższy dziś oes był 
wyjątkowo skomplikowany, a mając na 
uwadze mniejszy niż w samochodach R 
skok zawieszenia w naszej Imprezie i sporo 
występujących na odcinku szczytów, dobrze, 
że nie jedziemy go drugi raz – mówił po 
3. odcinku specjalnym Wojtek Chuchała. 
Do końca dnia załoga SPRT pięła się do 
góry, awansując na 15. miejsce w klasyfi ka-
cji generalnej. Co więcej, krótki superoes 

„Newtonwards TT” przyniósł ogromną, 
pozytywną niespodziankę, gdy duet 
Chuchała/Dymurski wywalczył na nim 
rewelacyjne 4. miejsce! – W naszej klasie 
mamy ponad  minuty przewagi, a to było 
naszym głównym założeniem. Staramy 
się również „podpinać” pod auta R. 
Nie jest to łatwe na tych wybijających 
trasach, gdzie troszkę nam brakuje skoku 
zawieszenia, ale robimy, co się da, by być 
jak najbliżej nich. Fantastycznie się przy 
tym bawimy i cieszymy, że nasz Subarak 
dalej jest w stanie walczyć o dobre miejsca 
–  komentował na mecie etapu popularny 
Siemanko. – Nie mieliśmy żadnych przygód, 
a na tak wymagających odcinkach – szyb-
kich, podbijających z dużą liczbą skoków, 
hop, szczytów i niewidocznych zakrętów 
bardzo nas to satysfakcjonuje. Na drugiej 
pętli spadł deszcz, co nas nie zmartwiło, 

Przez deszcz, grad, wiatr i błoto
Gdy staje się na starcie rajdu, a w klasie rywal jest tylko jeden, bardzo łatwo jest zbagatelizować 
trudność wyzwania. Priorytetem Subaru Poland Rally Team jest w tym roku tytuł w ERC 2, 
ale każda runda mistrzostw Europy to więcej niż tylko walka o kolejne punkty. Szybkie, asfaltowe 
trasy Rajdu Irlandii dały Wojtkowi Chuchale i Danielowi Dymurskiemu kolejną szansę na pokazanie 
swojej szybkości i na walkę z nowszymi rajdowymi konstrukcjami.
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a wręcz ucieszyło – na prawidłowo 
dobranych oponach osiągaliśmy dobre 
czasy. Sporządzone przez nas notatki były 
precyzyjne, więc podróżowało nam się 
bardzo wygodnie – dodał Daniel Dymurski.

Drugi etap składał się z aż 8 odcinków 
specjalnych, a przewaga SPRT w klasie 
wynosiła już ponad 3 minuty. Celem było 
więc zdobycie bonusowych punktów za 
etap i wywalczenie jak najwyższej pozycji 
w klasyfi kacji generalnej. Po pierwszej pętli 
załoga pomarańczowo-szarej Imprezy 
awansowała na 12. lokatę i powiększyła 
przewagę w klasie do 5 minut. Pogoda nie 
rozpieszczała i oprócz deszczu pojawił 
się również grad, a gdzieniegdzie i śnieg. 
– Pierwsza dzisiejsza pętla była dla nas 
przyjemna pomimo wielu pułapek i śladów 
innych załóg, które opuszczały drogę. 
Staraliśmy się utrzymywać bezpieczne 
tempo, może jechaliśmy nawet zbyt mało 
energicznie, może zbytnio zwolniliśmy, 
ale czujemy presję zdobycia maksimum 
punktów w ERC 2. Chcielibyśmy się wbić do 
pierwszej dziesiątki klasyfi kacji generalnej, 
ale nie będziemy szaleć, wynik w klasie jest 
najważniejszy – rozsądnie zapowiadał Chu-
chała.  – Cieszymy się jazdą i jednocześnie 
pilnujemy swojego miejsca. Na pierwszym 
odcinku bardzo odpuściliśmy, szczególnie 
w niebezpiecznych miejscach. Odcinek 

„Hamiltons Folly” jest absolutnie fantastycz-
ny. Jest tam tyle akcji, że aż słyszę, jak Woj-
tek się cieszy z każdego skoku, lądowania, 
to rewelacyjny oes – wtórował mu Lopez. 

Aż do samej mety załoga SPRT 
utrzymywała wysokie tempo i notowała 
czasy na granicy pierwszej dziesiątki, 
ostatecznie rozmijając się z 10. lokatą tylko 
o 4,5 s. W swojej klasie Wojtek i Daniel 
byli kompletnie bezkonkurencyjni i po 
doliczeniu kary dla rywala ich przewaga 
wynosiła ponad 23 minuty! – To był dobry 
weekend. Dużo skakaliśmy, dużo lataliśmy, 
sporo się działo na odcinkach specjalnych. 
Paradoksalnie, prowadząc z dużą przewagą 
w klasie, jesteśmy w niełatwej sytuacji, bo 
nie możemy sobie pozwolić na najmniejszy 
błąd, który zaprzepaściłby taki wynik. 
Musimy więc mniej ryzykować 
niż konkurenci. Nie oznacza 
to jednak, że nie wdajemy 
się w walkę, bo dzisiejszy 
pojedynek z Jarkiem Kołtu-
nem był bardzo 
fajny. Cieszy 
nas to, że po-
trafi liśmy 
wykorzy-
stywać 
nasz 
samo-

chód do maksimum, a wśród innych „N-ek” 
Subaru jest bezkonkurencyjne. Założeniem 
zespołu jest zwyciężanie w ERC 2 i to robi-
my. Dziękujemy całemu Zespołowi i naszym 
Partnerom: Keratronik, Eneos, Raiff eisen 
Leasing, Franke oraz SJS – podsumował 
Chuchała. – Po raz kolejny zdobyliśmy 
komplet punktów i jesteśmy z tego powodu 
szczęśliwi. Ostatnia pętla rajdu przyniosła 
nam dużo radości z jazdy, na każdej próbie 
byliśmy zadowoleni zarówno z naszego tem-
pa, jak i „czytania” drogi. W tych trudnych 
warunkach nasze notatki okazały się zna-
komite. Druga wygrana na asfalcie dobrze 
nas nastawia przed rajdami szutrowymi, 

które są następne w na-
szym kalendarzu.

To kolejne wyzwanie 
w tym sezonie – dodał 
Daniel Dymurski.
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RAJDY tekst: WACŁAW STAWIARSKI/SPRT
zdjęcia: TOMASZ KALIŃSKI/SPRT

Nawierzchnia szutrowa to esencja 
rajdów. Luźne, wyboiste trakty, 
z których po przejeździe rajdów-

ki unoszą się tumany kurzu stanowią 
idealny obraz tego sportu, a żółtobrunatne 
odcinki specjalne Rajdu Akropolu są 
klasyką samą w sobie. Wojtek Chuchała 
i Daniel Dymurski lwią część swoich karier 
spędzili w Polsce, stąd ich doświadczenie 
na „luźnym” jest zdecydowanie mniejsze 
niż na asfalcie. To jednak nie ujmowało 
motywacji załodze SPRT. – W Rajdowych 
Mistrzostwach Europy (ERC) ogromna 
różnorodność poszczególnych rund przynosi 
wielkie emocje. W tym cyklu nie ma dwóch 
takich samych zakrętów, nie mówiąc już 

o całych odcinkach specjalnych. Grecja 
bardzo mi się podoba i sądzę, że będziemy 
tu konkurencyjni. Wyjątkowo nie możemy 
patrzeć na rywalizację z autami R, bo 
na tych drogach będą wytrzymalsze od 
samochodu produkcyjnego, ale nie oznacza 
to, że będziemy jechać wolno – zapowiadał 
Wojtek Chuchała.– Cieszę się, że wracam 
na szutry, bo dawno nie ścigałem się na 
tej nawierzchni. Co więcej, są to legen-
darne i trudne trasy Rajdu Akropolu. Na 
rekonesansie czeka nas wytężona praca, 
by nanieść wszystkie potrzebne informacje. 
Musimy wziąć pod uwagę również zmie-
niającą się pogodę. W niektórych miejscach 
mogą utworzyć się błotniste partie, co 

utrudni nam zadanie i zdecydowanie pod-
niesie i tak wysoko postawioną poprzecz-
kę – dodał Daniel Dymurski. Po trzech 
pierwszych odcinkach specjalnych załoga 
SPRT prowadziła w ERC 2, a w klasy-
fi kacji generalnej zajmowała 8. lokatę. 
Nie obyło się bez przygód, ale samochód 
bez znaczących uszkodzeń dotarł do parku 
serwisowego. – Trudno jest znaleźć tempo, 
które jest szybkie i bezpieczne, więc staramy 
się być po tej drugiej stronie – mówił 
Wojtek Chuchała. – Droga nas zaskakiwa-
ła, w jednym miejscu „wyrósł” nam nagle 
na niej kamień, więc żeby go nie uderzyć 
prawym tylnym kołem, podjąłem decyzję, 
żeby zahamować. Obróciło nam samochód 

Najlepsi Polacy w Rajdzie Bogów
Rajd Akropolu jest jednym z najbardziej legendarnych na świecie. Przez lata był rundą 
mistrzostw świata (WRC), teraz jest wybitnie trudnym testem dla zawodników mistrzostw 
Europy. Załoga SPRT spisała się w nim na medal. Rozsądnie pokonywała najbardziej kamieniste 
i wymagające dla samochodu trasy, utrzymując jednocześnie wysokie tempo. Efekt? Trzecie z rzędu 
zwycięstwo i szokująco wysokie, 5. miejsce w klasyfi kacji generalnej. 
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i na pewno straciliśmy czas, ale w tym 
rajdzie najważniejsze jest to, żeby znaleźć 
się na mecie, a nie by na każdym metrze 
drogi jechać najszybciej, jak to jest możliwe 
– dodał. Do końca pierwszego etapu załoga 
Subaru Poland Rally Team powiększyła 
przewagę w swojej „produkcyjnej” klasie 
i z niemal półminutowym prowadzeniem 
zameldowała się na mecie. – Rajd Akropolu 
jest niesamowicie trudny i zaskakujący. 
Niezwykle potrzebna jest tutaj wytrzy-
małość zarówno samochodu, jak i załogi. 
Wielokrotnie byliśmy bardzo zmęczeni, ale 
koncentrację utrzymywaliśmy na najwyż-
szym poziomie. Jest to rajd survivalowy, 
w którym najważniejsze jest to, by dowieźć 
samochód do mety w jednym kawałku. Dziś 
przekonaliśmy się, co to znaczy – w linii 
trafi liśmy na kamień, który uszkodził nasz 
samochód, ale na szczęście dotarliśmy do 
mety. Cieszę się, że wygraliśmy dzisiejszy 
etap w ERC 2 – mówił zadowolony z wy-
niku Siemanko. – Nie spodziewałem się, że 
będzie to aż tak trudny rajd. Na ostat-
nim odcinku drugiej pętli zaskoczył nas 
deszcz, więc jechaliśmy w bardzo trudnych 
warunkach, niełatwo było utrzymać się na 
drodze – dodał pilot, Daniel Dymurski.

Drugi dzień rajdu był – o ile to moż-
liwe – jeszcze bardziej wymagający niż 
pierwszy. Zawierał m.in. bardzo długi 
odcinek „Elatia/Karya”, liczący aż 33,9 km. 
Greckie oesy są pełne niespodzianek, 
o czym przekonała się załoga SPRT. 
– Na drugim dzisiejszym odcinku był „wa-
tersplash” i było w nim trochę więcej wody, 
niż się spodziewaliśmy. Pierwsza fala wzięła 
mnie z zaskoczenia, polała się przez wlot 
powietrza na dachu prosto na moje notatki. 
Musiałem je zasłonić, żeby kolejne krople 
mi ich nie brudziły. -kilometrowy odcinek 
daje nam w kość i nawet jak zerkam czasem 
okiem na liczbę kilometrów pozostałą 
do jego mety, to robi to wrażenie. Trzeba 
na nim stale utrzymywać koncentrację, 
żeby mieć dobre wyczucie i jechać bezpiecz-
nie – mówił Lopez. Do końca rajdu duet 
Subaru Poland Rally Team kontrolował 
przebieg rajdu, triumfując w ERC 2, a po 
karze nałożonej na załogę Kołtun/Pleskot, 
awansował na 5. miejsce w klasyfi kacji 
generalnej. Jednocześnie duet Chuchała/
Dymurski okazał się być najlepszym 
spośród aż pięciu polskich załóg startu-
jących w Rajdzie Akropolu. – Toczyłem 
tutaj walkę przede wszystkim z samym 

sobą, bo to bardzo wymagająca runda ERC, 
trudna dla samochodu i załogi. Przygotowa-
nie fi zyczne było tu bardzo istotne, na mecie 
najdłuższego odcinka byłem naprawdę 
zmęczony, ale nieustannie utrzymywałem 
potrzebny poziom koncentracji. Serwis 
spisał się na medal, a nasz samochód prze-
trwał te mordercze warunki. Wymagały one 
strategicznego podejścia. Trzeba było 
właściwie dobrać miejsca, gdzie należało 
zwolnić, a gdzie przyspieszyć, by zachować 
nasze Subaru w jednym kawałku. Robili-
śmy to odpowiednio, a nagrodą za to jest 
. miejsce w klasyfi kacji generalnej i trzecie 
z rzędu zwycięstwo w ERC 2. Bardzo się 
cieszymy z tego rezultatu i czekamy już na 
kolejny rajd. Dziękujemy całemu Zespołowi 
i naszym Partnerom: Keratronik, Eneos, 
Raiff eisen Leasing, Franke, oraz SJS – pod-
sumował weekend w Grecji Wojtek Chu-
chała. – Cieszę się, że dotarliśmy na metę. 
Niektóre miejsca musieliśmy „przetrwać”, 
ale pomógł nam w tym znakomicie przygo-
towany samochód. W trakcie weekendu nie 
mieliśmy problemów, które by nas spowolni-
ły. Te najtrudniejsze miejsca mieliśmy wła-
ściwie opisane w notatkach, co bardzo nam 
pomogło – dodał Daniel Dymurski.
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SPORT tekst: MACIEJ CYLUPA/POLISHMATCH.PL
zdjęcia: ROBERT HAJDUK/POLISHMATCH.PL

Polish Match Tour – podsumowanie

Zwycięzcą otwierających ten sezon 
regat został zeszłoroczny triumfator 
– Szymon Szymik z zespołu DTP 

PMT Racing, który w fi nale pokonał Tymo-
na Sadowskiego z AZG PG Gdańsk. Był to 
naprawdę dobry powrót po zimowej prze-
rwie – zarówno dla uczestników, jak i dla 
organizatorów. Z niecierpliwością czekali-
śmy na końcówkę kwietnia na powrót regat 
Polish Match Tour na wody rzeki Odry i je-
ziora Dąbie w Szczecinie. Szczecin Match 
Race już od 9 lat jest ważnym punktem na 
mapie światowego match racingu. Co roku 
do stolicy województwa zachodniopomor-
skiego przyjeżdżają wysoko sklasyfi kowani 
sternicy światowego rankingu Między-
narodowej Federacji Żeglarskiej ISAF. 

Przetransportowaliśmy przez całą 
Polskę cały sprzęt (motorówki, jach-
ty) na przyczepach ciągniętych przez 

niezawodne Outbacki. Czterodniowe roz-
grywki w Szczecinie (Double WarmUp 
Match Race) dały uczestnikom szansę 
na zdobycie dwa razy większej liczby 
punktów niż w trakcie klasycznych regat 
matchracingowych. Wyścigi wpisywały 
się w jedną z atrakcji planowanych w ra-
mach otwarcia sezonu w nowej szcze-
cińskiej marinie North East na Wyspie 
Grodzkiej. Mimo kapryśnego wiatru na 
krótkiej trasie ustawionej tuż koło Mariny 
i Trasy Zamkowej udało się rozegrać 
30 widowiskowych wyścigów eliminacyj-
nych. Na czele znajdowała się czołówka 
polskich żeglarzy – Mistrz Polski Marek 
Stańczyk, szczecinianin Patryk Zbroja, 
a także Jeremy Koo z Malezji. Osta-
tecznie do fi nału awansowali Tarnacki 
i Koo, z których lepszym okazał się Polak 
wygrywając pewnie 2-0. W drugich 

regatach doszło do kolejnego polsko-
-malezyjskiego fi nału i tym razem był 
to prawdziwy dreszczowiec. Jeremy Koo 
żeglujący na jachcie TT-Line wygrał 
pierwszy wyścig, drugi i trzeci natomiast 
padły łupem Wosińskiego (Delphia 
Sailing Team) na Subaru, co dało mu 
w rezultacie wygraną w tych regatach.

Po niemal miesiącu rozgrywki powróci-
ły na jezioro Dąbie przy Centrum Żeglar-
skim w Szczecinie. Od początku w dobrej 
formie prezentowała się załoga Wosińskie-
go oraz nieznacznie im ustępujące załogi 
Przemysława Tarnackiego (Energa 
Yacht Racing) i szczecinianina Patryka 
Zbroi (Bakista Team). O czwarte 
miejsce zaciętą walkę do ostatniego 
wyścigu stoczyły załogi Szymona 
Szymika (DTP PMT Racing) i Szy-
mona Jabłkowskiego (Sztorm Regatta 

Tegoroczny, już 10., cykl regat meczowych Pucharu Świata Polish Match Tour rozpoczęliśmy 
nietypowo, bo na południu Polski, od wyścigów po Zalewie Rybnickim – Rybnik Spring Cup Grade 4. 
Po zeszłorocznych, bardzo udanych inauguracyjnych październikowych regatach Rybnik Match Race 
na Zalewie Rybnickim oraz dzięki integracji lokalnego środowiska żeglarskiego, członków KS Górnik, 
udało się zaplanować szereg wydarzeń na Śląsku na rok 2016 – 3 imprezy meczowe, 2 akademie 
regatowe oraz 2 edycje Rybnickiej Ligi Regatowej, czyli łącznie 8 regat. 
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Team). Decydujący wyścig 
padł łupem Szymika i on 

uzupełnił grono półfi na-
listów. Finał był popisem 
załogi Delphia Sailing 

Team, która wygrała 
2-0. Zaskoczeniem 
była słaba postawa 
zaproszonych 
załóg zagranicznych 
z Danii, Niemiec 
i Holandii, 
które w trudnych 
zmiennych 
warunkach 
wiatrowych 
przy bardzo 
silnej pol-
skiej stawce 
nie były 
w stanie 
nawiązać 
równo-
rzędnej 
rywa-
lizacji. 

Po 2 miesiącach od otwarcia se-
zonu ponownie dzięki autom Subaru 
przetransportowaliśmy naszą fl otę do 
Rybnika, gdzie 18 i 19 czerwca roze-
grana została czwarta runda regat 
Polish Match Tour. Finał był dokładną 
powtórką scenariusza z regat kwietnio-
wych. Pierwszy wyścig wygrał pewnie 
Sadowski, ale kolejne 2 wyścigi to popis 
umiejętności i doświadczenia załogi 
DTP PMT Racing w składzie: Szymon 
Szymik, Oskar Śleziona i Adam Komi-
nek. Dla publiczności zorganizowane 
były atrakcje w postaci komentarza regat 
oraz minirejsów na pokładzie dwumasz-
towego jachtu żaglowego oraz koncert 
młodzieżowej orkiestry rozrywkowej. 

Dodatkowo jako Akademia Rega-
towa PMT zorganizowaliśmy specjali-
styczne szkolenia żeglarskie dla załóg 
regatowych z całej Polski. Ponadto 
rozegraliśmy 2 ligi regatowe w Rybniku 
i Szczecinie, z których każda składała się 
z czterech regat dla żeglarzy amatorów, 
lokalnych fi rm i klubów. Obie nowe 
inicjatywy spotkały się z bardzo 
dużym zainteresowaniem. Planowa-
ne są kolejne edycje Ligi w Rybniku 
i Szczecinie oraz szkolenia regatowe.

Najbliższe regaty na Śląsku to 
Rybnik Match Race, które odbędą się 
w dniach 30 września – 2 paździer-
nika. Serdecznie zapraszamy!
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ZLOT tekst: PRZEMYSŁAW KACZMAREK

Turystyczno-terenowa 
sentymentalna podróż na Wybrzeże
Gdy pierwszego kwietnia, po aktywacji strony internetowej Zlotu Plejad, dowiedzieliśmy się, 
że tegoroczna impreza odbędzie się nad morzem, a konkretnie w okolicach Kołobrzegu, 
bardzo się ucieszyliśmy. Wyjazd w ten rejon był dla nas bowiem nie tylko subarową przygodą, 
ale także podróżą sentymentalną. 
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Odkąd poznałem moją żonę (a było 
to ładnych kilkanaście lat temu), 
nie było bowiem wakacji, podczas 

których nie spędzilibyśmy choć tygo-
dnia u jej babci w Koszalinie oraz na 
plażach w pobliskich Mielnie i Mielenku. 
Od zeszłego roku nie mamy już niestety 
tej możliwości, więc wizja spędzenia kilku 
dni nad morzem, w dodatku w dobo-
rowym towarzystwie, wyglądała nader 
zachęcająco, nawet pomimo 750-ki-
lometrowej dojazdówki z Krakowa. 

W tym roku, odmiennie od lat po-
przednich, baza zlotu nie była jednocze-
śnie miejscem noclegu dla uczestników. 
Tak więc bezpośrednio po wypełnieniu 
formularza zgłoszeniowego zarezerwo-
waliśmy noclegi w jednym z pensjonatów 
w pobliskim Dźwirzynie. Po dokona-
niu płatności za uczestnictwo jedyne 
co nam pozostało to… oczekiwanie na 
święto Bożego Ciała, które w tym roku 
wypadało w ostatni weekend majowy. 
Udział w Plejadach miał być też próbą 

generalną dla naszego nowego pojazdu, 
zakupionego i przygotowanego specjalnie 
na wakacyjne wyjazdy Subariadowe. 

Do Dźwirzyna dojechaliśmy późno 
w nocy ze środy na czwartek. Niestety nie 
byliśmy w stanie dołączyć do imprezy 
wcześniaków, choć jak się dowiedzieliśmy 
nazajutrz, impreza o tej porze dopiero się 
rozkręcała. Za to we czwartek, po szybkiej 
rejestracji i odebraniu plejadowych gadże-
tów, obowiązkowych zakupach w sklepiku 
oraz po zaliczeniu badania technicznego 
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naszego Forestera mieliśmy mnóstwo cza-
su na spotkania i rozmowy ze znajomymi 
z forum, Subariad czy poprzednich Plejad. 
Wzięliśmy udział w popołudniowym 
spotkaniu z japońskim przedstawicielem 
z centrali FHI, podczas którego uczestnicy 
próbowali wydusić z gościa cokolwiek 
na temat przyszłości Subaru w Europie. 
Odbyliśmy także obowiązkowe szkolenie 
dla pilotów prowadzone m.in. przez Ojca 
Dyrektora, który w swoim żartobliwym 
stylu poinformował nas o tym, co przygo-
tował dla nas na off -roadowych trasach. 
Informacja o tym, że trasa terenowa 
spędzi cały dzień na poligonie, wzbudziła 
we mnie osobiście małą nutkę zazdrości. 
Z drugiej strony wybrana przez nas trasa 
turystyczno-terenowa lepiej wpisywała 
się w formułę rodzinnego weekendu, 
więc „nutka” szybko wybrzmiała. Wolny 
czas wykorzystaliśmy także na spotkanie 
organizacyjne z uczestnikami Subariady 
tureckiej, których mogliśmy wreszcie 
poznać „na żywo”. Wieczorem też nie 
próżnowaliśmy, oddając się degusta-
cji produktów z lokalnych browarów 
w forumowym towarzystwie. Jednym 
słowem – „pracowity” wolny dzień. 

W piątkowy poranek zwarci i gotowi 
na czekające nas przygody stawiliśmy 
się odpowiednio wcześniej na parkingu, 
vis-à-vis Hotelu Senator, który był jedno-
cześnie startem i metą rywalizacji. Choć 
wszyscy deklarowali, że startują „bez na-
pinki”, u niektórych dało się wyczuć 
niecierpliwe wyczekiwanie. Przed wyru-
szeniem na trasę czekały nas jeszcze dwa 
punkty programu. Pierwszy, przyjemny, 
w postaci prowiantu oraz drugi, budzący 
lekką niepewność, w postaci kontroli 
trzeźwości. Jak się okazało, był on nie-
przyjemny dla jednej drużyny… Gdy wy-
biła nasza godzina, ruszyliśmy według 
wskazówek z książki drogowej w kierunku 
zachodnim, do miejscowości Gryfi ce, 
w której czekała nas wizyta w Muzeum 
Kolejnictwa. Pierwsze kilometry trasy je-
chaliśmy „w konwoju” z załogą SPRT i mo-
gliśmy od tyłu podziwiać nowe szaty i ra-
sowy dźwięk rajdowego WRX STI. Gdy po 
kilku kilometrach nasze drogi się rozeszły, 
mieliśmy okazję po raz pierwszy tego dnia 
zjechać z asfaltu. Podwyższone zawie-
szenie, metalowe osłony oraz opony AT 
o podwyższonym profi lu spra-
wiły, że nie zauważyliśmy 

specjalnie różnicy w zmianie nawierzchni. 
Jedyne co zaobserwowaliśmy, to oddalają-
cą się nam w lusterku wstecznym następną 
załogę jadącą za nami. Choć oni twardo 
twierdzili, że to przez tumany kurzu 
unoszące się za naszym samochodem. 

Muzeum w Gryfi cach, poświęcone 
w całości historii Pomorskich Kolei 
Wąskotorowych, zostało założone 
w 1993 roku. Na jego terenie można podzi-
wiać bogaty zbiór parowozów, wagonów 
osobowych oraz towarowych wyprodu-
kowanych, m.in. w zakładach „Vulcan” 
w Szczecinie oraz w fabrykach w Berlinie 
i Görlitz. Najstarsze eksponaty pocho-
dzą z początku XX wieku. Na terenie 
muzeum znajduje się czynna obrotnica dla 
parowozów, a układ torowy ma łączność 
z torami Gryfi ckiej Kolejki Wąskotoro-
wej. Naszym zadaniem było odnalezienie 
wśród opisów parowo-
zów i wagonów 
odpowiedzi na 
trzy pytania. 
Zadanie nie 
było trudne, 

jednak 
trochę 
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żałowaliśmy, że na zwiedzanie muzeum 
organizator przeznaczył tylko kwa-
drans. Ponieważ jechaliśmy bez napin-
ki, zwiedziliśmy muzeum w tempie, 
jakiego pozazdrościliby nam wytrawni 
japońscy turyści, i trzymając się czasu, 
ruszyliśmy w kierunku Świeszewa. 

Świeszewo to niewielka wioska, 
licząca około 350 mieszkańców. Cen-
tralnym punktem wsi jest malowniczy 
XVII-wieczny, częściowo drewniany, 
kościół pw. M.B. Częstochowskiej. W ko-
ściele zostaliśmy bardzo ciepło powitani 
przez oczekującego nas proboszcza oraz 
kilka gospodyń, które specjalnie dla 
nas przygotowały przepyszne domowe 
wypieki. Po szybkim zwiedzeniu kościoła 
i odnalezieniu odpowiedzi na nurtujące 
nas pytania konkursowe podziękowaliśmy 
za gościnę, zostawiając datek na dalszą 
renowację świątyni, i ruszyliśmy do od-
dalonej o 3 kilometry Kolonii nr 9 (osady 
wchodzącej w obręb wsi Świeszewo, której 
nazwa pochodzi od ilości zagród wybudo-
wanych w 1932 roku, po parcelacji majątku 
ziemskiego). Czekał nas tam pierwszy 
PKC (punkt kontroli czasu) oraz kolejne 
zadanie, polegające na wniesieniu opłaty 

za wjazd do lasu. Opłata miała dość słodką 
formę, ponieważ wiązała się z zakupem 
słoika tutejszego miodu. Po punktualnym 
przekroczeniu PKC wjechaliśmy do lasu 
utwardzoną drogą, by po około kilome-
trze jazdy dosłownie między drzewami 
podążać za niebieskimi strzałkami 
ustawionymi co jakiś czas przez organi-
zatora. Niebieskie strzałki pokrywały się 
początkowo z żółtymi wyznaczającymi 
trasę terenową, jednak w najciekawszym 
momencie „nasze” kazały nam jechać 
inną, dużo łatwiejszą trasą. I tutaj znów 
przez moment zabrzmiała nutka zazdrości. 

W lesie czekała nas pierwsza próba 
sportowa, rozgrywana „na zaliczenie”. 
Był to około dwudziestometrowy stromy 
podjazd między drzewami. I tutaj po raz 
kolejny swoją siłę pokazał reduktor, a także 
nasze „półterenowe” opony. Forester 
żwawo ruszył i bez mniejszego wysiłku 
wdrapał się na szczyt, odrywając nawet na 
moment przednie koła, co uwieczniła na 
fotografi i nasza córka oczekująca nas na 
górze. Po tej próbie przejechaliśmy jeszcze 
po lesie kilka kilometrów, a z uwagi na po-
lodowcowe, pofałdowane ukształtowanie 
terenu liczne zjazdy i podjazdy sprawiały 
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nam dużą frajdę. Po opuszczeniu leśnych 
duktów książka drogowa poprowadziła 
nas do miejscowości Rybokarty, gdzie 
mieliśmy znaleźć odpowiedzi na kolejne 
konkursowe pytania. Pierwsze zapiski na 
temat wsi pochodzą z końca XIV wieku. 
Od tego czasu wieś wielokrotnie zmie-
niała właścicieli, różnie też zapisywano 
jej nazwę, np.: Ribbekard, Rybbekarth, 
Ribcartz, Ribbekardt, a przez krótki okres 
po II wojnie światowej nawet… Piaseczno. 
We wsi znajduje się XV-wieczny kościół 
pw. św. Józefa, zbudowany z kamie-
nia polnego i cegły. Wewnątrz można 
podziwiać dość bogato wyposażone 
wnętrze oraz ołtarz barokowy z XVIII w. 
z obrazami przedstawiającymi „Ostatnią 
Wieczerzę”, „Ukrzyżowanie” i „Złożenie 
do grobu”. Właśnie policzenie warstw 
kamieni w murach kościoła było jednym 
z naszych zadań. Naprzeciw kościoła stoi 
pałacyk z XVIII wieku, przebudowywa-
ny kilkukrotnie, by ostatecznie przyjąć 
styl neogotycki. Po II wojnie światowej 
pałac został splądrowany, następnie 

mieściła się w nim szkoła podstawowa, 
a w latach 90. trafi ł w prywatne ręce 
i powoli odzyskuje dawny blask. 

Po tradycyjnie szybkiej japońskiej 
wizycie udaliśmy się do leżącego nieopo-
dal Wilczkowa, gdzie czekała nas pierwsza 
próba sportowa na czas. Próbę zlokali-
zowano na pochyłej łące. Wyznaczona 
taśmami i drewnianymi pachołkami 
trasa wyglądała dość niewinnie, jednak 
po przejazdach pierwszych załóg okazała 
się dość wymagająca. Mieliśmy obawy, 
że na trawie może być ślisko, ale poprze-
dzające załogi dość szybko wyryły w łące 
odpowiednią linię przejazdu. Z uwagi na 
brak długich prostych, wiele zakrętów 
i nawrotów zdecydowałem, że pojedziemy 
na reduktorze. Był to bardzo dobry wybór. 
Auto było dużo żwawsze, trasę przejecha-
liśmy bezbłędnie i dość dobrym tempem. 
Niestety, niefortunnie umiejscowiona meta 
na wyjściu z jednego z nawrotów, a przede 
wszystkim wypuszczenie nas na trasę pod-
czas gdy poprzednia załoga nie opuściła 
jeszcze mety spowodowało, że straciliśmy 
kilka sekund przez konieczność zwol-
nienia na nawrocie prawie do zera, aby 

uniknąć kolizji. Mimo to próba sportowa 
oraz zachowanie naszego autka dostar-
czyły nam bardzo pozytywnych emocji. 
W dobrych humorach ruszyliśmy dalej. 

Kolejnym punktem programu była 
miejscowość Trzęsacz w gminie Rewal. 
Czekało nas tam poszukiwanie kolejnych 
odpowiedzi na pytania oraz przerwa 
obiadowa. W Trzęsaczu znajdują się 
ruiny kościoła pochodzącego z przełomu 
XIV i XV wieku. Gdy powstał, znajdował 
się na środku wsi, oddalony o około 2 ki-
lometry od morza. Procesy abrazyjne linii 
brzegowej spowodowały, że w 1901 roku 
zawaliła się jego część, a do dziś przetrwała 
jedynie południowa ściana, stojąca na 
brzegu klifu, specjalnie zabezpieczonego 
na początku XXI wieku przed sztor-
mami. Ostatnią mszę św. odprawiono 
w 1874 roku, a wyposażenie świątyni 
trafi ło do katedry w Kamieniu Pomorskim 
oraz do kościoła w Rewalu. Jest to jedyna 
tego typu atrakcja turystyczna w Europie. 
Ruiny kościoła oraz panoramę na linię 
brzegową można podziwiać ze specjalnie 
wzniesionej platformy widokowej góru-
jącej nad tutejszą plażą. Po zwiedzaniu 
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udaliśmy się na obiad do pobliskiego pała-
cu, gdzie na zgłodniałych plejadowiczów 
czekał rosół i udko z kurczaka. Dla we-
getarian przygotowano natomiast rybę. 

Po obiedzie, pełni nowej energii, ru-
szyliśmy, oczywiście bez napinki, zgodnie 
z książką drogową, do miejscowości 
Kajtur. Tam czekał nas kolejny PKC, wie-
le atrakcji zręcznościowych oraz kolejna 
próba terenowa dla naszych aut. Po punk-
tualnym dotarciu na miejsce mieliśmy do 
zaliczenia minutę w „żyroskopie”, musieli-
śmy ułożyć „magiczny kwadrat”, wydobyć 
butelkę z dziurawej rury poprzez napełnie-
nie jej wodą z pobliskiego stawu. Czekała 
nas też wspinaczka po drabince sznurowej, 
aby zadzwonić zawieszonym na drzewie 
dzwonem oraz zaliczenie próby równo-
ważni. Z ulgą pozwoliłem wyszaleć się 
dzieciakom w tych próbach, gdyż z pew-
nością wykonały je dużo sprawniej ode 
mnie. Niestety nie ominęło mnie ostatnie 
zadanie, tzw. cięcie mieczem. Polegało ono 
na dziesięciokrotnym okręceniu się wokół 
miecza, z głową opartą o jego głowicę, 

a następnie przebiegnięciu z tymże mie-
czem, jak najkrótszą drogą, do leżącego na 
trawie około 10 metrów dalej hełmu i zada-
niu mu celnego ciosu. Dla bezpieczeństwa 
próba odbywała się w okręgu ogrodzonym 
płotem z żerdzi. Jak łatwo sobie wyobrazić, 
droga raczej do najkrótszych nie należała. 
Ja po kilku krokach zaliczyłem „rolkę” 
przez prawy bark, po której jednak szybko 
zresetowałem błędnik i w miarę prostą 
linią dotarłem do hełmu. Byli jednak tacy, 
których trajektorię skorygowało dopiero 
odbicie się od drewnianego płotu, a jeden 
uczestnik podobno nawet go sforsował 
i wylądował w pobliskich pokrzywach. 

Po próbach sprawnościowych udaliśmy 
się na pobliski tor, aby zaliczyć kolejną 
próbę sportową. Tor miał kształt z grubsza 
owalny, zawierał jednak kilka krótkich 
stromych podjazdów i kilka hop, które czy-
niły z Foresterów pojazdy „chwilowo” lata-
jące. Bojąc się o zawieszenie, pojechałem tę 
próbę dość zachowawczo, tym razem bez 
reduktora, a mimo to przejazd według ob-
serwatorów był dość widowiskowy, a czas 
jeden z lepszych w stawce. Jak zwykle 
taka próba dostarczyła sporo adrenaliny. 

Bojowo nastawieni ruszyliśmy w kierunku 
Dźwirzyna na ostatnią próbę sportową 
i ostatni PKC, znajdujący się na mecie. 

Ostatnią próbę rozegrano w kanale 
łączącym jezioro Resko z Bałtykiem. 
Polegała ona na przepłynięciu w poprzek 
kanału niewielkimi łódkami, odebraniu 
na drugim brzegu folderu reklamującego 
Kołobrzeg i powrocie do punktu startu. 
Próba odbywała się na czas, a dwuosobowa 
załoga zamiast wioseł czy pagajów miała 
do dyspozycji coś w rodzaju plastikowych 
płetw trzymanych w dłoniach. Ponieważ 
było to ostatnie zadanie po towarzyszącym 
nam cały dzień braku napinki, emocje 
sięgnęły zenitu, a rywalizacja była napraw-
dę poważna. Do tego stopnia, że jeden 
z uczestników przypłacił zakończenie próby 
kąpielą w kanale. Nasza drużyna szczęśliwie 
przebrnęła próbę bez większych proble-
mów i niewiele później dotarliśmy na metę 
pierwszego dnia. Dzień ten dostarczył nam 
tyle wrażeń, że postanowiliśmy zakończyć 
go w gronie znajomych. Najpierw wybra-
liśmy się na spacer na plażę, aby podziwiać 

zachód słońca, a następnie spędziliśmy 
miły wieczór w jednej z dźwirzyńskich 
restauracji, tym razem przy czerwo-
nym winie i wybornej włoskiej pizzy. 

Drugi dzień rywalizacji rozpoczął się, 
podobnie jak pierwszy, od ustawienia się 
w szyku startowym, otrzymaniu prowiantu 
i dmuchnięciu w „balonik”. Tym razem 
jednak po „odbiciu” karty drogowej 
i otrzymaniu sygnału do startu ruszyliśmy 
na wschód, w kierunku Kołobrzegu.

Pierwszym punktem programu była 
wizyta na Dzikim Zachodzie, w parku 
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rozrywki w Zieleniewie. Na wejściu do 
parku przywitali nas pracownicy prze-
brani w stroje z epoki, dalej mogliśmy 
podziwiać m.in. indiańskie namioty oraz 
żywe egzotyczne zwierzęta. Widok tych 
zwierząt wzbudził lekki niepokój, z uwagi 
na czekającą nas tutaj konkurencję o na-
zwie „rodeo”. Na szczęście byk, którego 
mieliśmy ujarzmić, pozbawiony był rogów 
i miał napęd elektryczny. Zaliczenie 
zadania – 8 sekund na byku – wydawało 
się czymś łatwym, jednak już pierwsze 
próby pokazały, że takie nie jest – nie-
którzy „kończyli” już po 6 sekundach. 
Gdy wydawało się, że nikt nie wykręci 
dwucyfrowego wyniku, na byka wsko-
czył nasz 12-letni syn. Bardzo chciał 
spróbować, a ja zbytnio nie oponowałem. 
Utrzymał się 48 sekund. Cóż, młodość 
oraz treningi taekwondo zrobiły swoje. 
Po zaliczeniu próby pożegnaliśmy wester-
nowe klimaty i udaliśmy się w kierunku 
Mariny Solnej w Kołobrzegu, by znaleźć 
odpowiedzi na kolejne pytania konkur-
sowe. Marina Solna to nowoczesny port 
jachtowy, mogący przyjąć i zapewnić 
kompleksową obsługę i komfortowe 
warunki pobytu 100 jachtom. Oddany 
do użytku w 2004 roku, powstał przy 
wsparciu funduszy unijnych. Dodatkową 
atrakcją mariny jest zabytkowy fort 
obronny z XVIII wieku – Reduta Morast. 

Wizyta w porcie tradycyjnie nie trwała 
długo. Po wykonaniu zadania niezwłocz-
nie ruszyliśmy w kierunku Ustronia 
Morskiego, gdzie czekał nas przystanek 
w Skansenie Chleba. Można tam spróbo-
wać chleba wypiekanego według natural-
nych staropolskich receptur, w 120-letnim 
piecu chlebowym. Poza tym w skansenie 
można zobaczyć wiele zabytkowych 
przedmiotów i urządzeń związanych 
z piekarstwem, np.: stare żarna, maślanice, 
krajalnice, dochówki i pługi. Poza zwie-
dzaniem czekało tu na nas zadanie 
polegające na uformowaniu, z przygo-
towanej przez piekarzy porcji ciasta, 
bułeczki, w kształcie takim, abyśmy byli 
w stanie rozpoznać ją po upieczeniu. 
W celu ostatecznej weryfikacji wewnątrz 
bułeczki każda załoga musiała umieścić 
małą karteczkę ze swoim numerem. 
Trzeba przyznać, że niektórzy mieli dużo 
fantazji przy formowaniu ciasta. W naszej 

drużynie kształt ciastu nadała córka, 
lepiąc forumową świnkę. Ja dorobiłem jej 
dłuuuuugi, zwinięty ogonek tak, aby z da-
leka rzucał się w oczy. Upieczone bułeczki 
mieliśmy odnaleźć i odebrać wieczorem 
w Bazie Zlotu. W skansenie zrobiliśmy 
sobie krótką przerwę na kawę i pieczone 
na miejscu ciastka z powidłami, by na-
stępnie udać się w kierunku Dobrzycy 
i znajdujących się tam Ogrodów Hortulus. 

Hortulus to wielkie ogrodnicze przed-
sięwzięcie. Założony w 1992 roku kom-
pleks cały czas się rozwija. Na powierzchni 
4 hektarów utworzono 28 ogrodów tema-
tycznych, w których rośnie ponad 6 tysię-
cy, także egzotycznych, gatunków roślin. 
Oprócz ogrodów jest tutaj również szkółka 
roślin ozdobnych, centrum ogrodnicze, 
gdzie można nabyć sadzonki oraz market 
z artykułami ogrodowymi. Obok ogrodów 
tematycznych znajduje się ogród Hortulus 
Spectabilis, utworzony w 2014 roku na 
powierzchni 5 hektarów. Jego główną 
atrakcją jest największy na świecie labirynt 
grabowy. Do jego wytyczenia wykorzy-
stano 18 tysięcy sadzonek tego drzewa, 
równo przystrzyżonych na wysokość 
około 2 metrów. Na powierzchni 1 hektara 
tworzą one w sumie ponad 3 kilometry 
korytarzy. Nad labiryntem wznosi się 
20-metrowa wieża w kształcie podwójnej 
helisy DNA, z platformą widokową na 
szczycie. Właśnie nieopodal labiryntu 
zlokalizowano pierwszy tego dnia PKC. 
Ponieważ przybyliśmy nieco przed czasem, 
ustawiliśmy się w kolejce, tak aby przekro-
czyć go punktualnie. Zaraz za nim czekała 
nas pierwsza próba sportowa, wytyczona 
na nieco pofałdowanej łące. Była ona dość 
prosta i dzięki temu szybka, więc niektórzy 
mieli kłopoty, żeby zatrzymać się idealnie 
na linii mety. Dodatkową niedogodnością 
dla ekip oczekujących na start były tuma-
ny kurzu unoszące się spod kół, zwłasz-
cza podczas końcowego hamowania. 

Po gładkim zaliczeniu próby spor-
towej zaparkowaliśmy naszego Forka 
i pieszo udaliśmy się w kierunku labi-
ryntu. Robił on niesamowite wrażenie, 
więc nic dziwnego, że stał się miejscem 
kolejnej próby zręcznościowej. Jeden 
z członków załogi miał go pokonać dzięki 
wskazówkom pilota stojącego na wieży 
widokowej. Pilot miał do dyspozycji mapę 

i krótkofalówkę. Oczywiście próba była 
rozgrywana na czas. Żeby nie było tak ła-
two, próbę wykonywały dwie załogi naraz, 
pokonujące trasę w przeciwnych kierun-
kach. Piloci stojący na wieży zagłuszali się 
nawzajem, krzycząc przez radio do swoich 
partnerów. Dodatkowym utrudnieniem 
byli zwiedzający park i korzystający z wie-
ży turyści, albowiem park tego dnia był 
ogólnodostępny. Rozegranie zadania trwa-
ło dość długo, z uwagi na liczbę załóg, oko-
ło 1-kilometrową długość trasy oraz fakt, 
że przed nami tę samą konkurencję miała 
do zaliczenia trasa turystyczno-szosowa. 
Spowodowało to znacznie opóźnienie 
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w naszym planie dnia. Na szczęście, po te-
lefonicznej interwencji jednego z uczestni-
ków w Biurze Zlotu, kolejne PKC-e zostały 
w tym dniu anulowane. Tak więc po za-
liczeniu próby, lekko zdyszani, udaliśmy 
się bez pośpiechu na czekający nas obiad 
w plenerze. Na obiad zaserwowano nam 
tradycyjną pomorską potrawę, czyli udko 
z kurczaka. Dla wegetarian – wiadomo co. 

Po obiedzie ruszyliśmy w kierunku 
Karlina, na kolejną próbę sportową. 
Dojazdówka była bardzo zróżnicowana 
i malownicza. Prowadziła zarówno szutro-
wymi drogami przez łąki, leśnymi dukta-
mi, jak również krętą i pofałdowaną przez 

lodowiec drogą asfaltową. Ostatnią próbę 
sportową wytyczono w wielkiej piaskow-
nicy. Była dla odmiany pełna ciasnych 
zakrętów, z jedną „beczką” w połowie 
trasy. Niepokój budziły koleiny, pogłę-
biające się po przejeździe każdej kolejnej 
załogi. Tym razem postanowiłem, że nie 
pojadę zachowawczo, tylko „pełną dzidą”. 
Zapiąłem reduktor i… to chyba nie była 
do końca trafiona decyzja. Auto zbierało 
się aż za dobrze, co spowodowało, że nie 
wyrobiłem się w jednym z ostatnich 
ciasnych zakrętów, zaliczając „słupek”. 
Mimo że czas przejazdu był bardzo 
dobry, 5-sekundowa kara spowodowała, 

że ostatecznie już taki dobry nie był. 
Cóż, okazuje się, że czasem jest szybciej, 
gdy jedzie się wolniej. Po próbie udaliśmy 
się do Motłowa, gdzie czekała nas wizyta 
w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej 
i kolejne zadanie. Strażacy przygotowali 
nam próbę zręcznościową. Dwie oso-
by z załogi, ubrane w ubrania bojowe 
i hełmy strażackie, miały pokonać slalom, 
a następnie ugasić pożar za pomocą 
ręcznej pompy. Rolę pożaru pełniła tarcza, 
która uruchamiała sygnał dźwiękowy 
po trafieniu w nią odpowiednią objętością 
wody z sikawki. Muszę przyznać, że samo 
noszenie strażackiego uniformu w pełnym 
słońcu może zmęczyć, nie mówiąc już 
o wykonywaniu wysiłku fizycznego, 
np. podczas akcji gaśniczej. Tym większy 
podziw wzbudził w nas kolega z sąsied-
niej załogi, który nie dość, że pompował 
wodę przynajmniej dwa razy szybciej od 
nas, to jeszcze był zmuszony wykonać 
próbę dwukrotnie. Strażacy zapomnieli 
bowiem aktywować tarczę, co spowo-
dowało brak sygnału dźwiękowego 
pomimo zużycia całej wody ze zbiornika. 

Po ugaszeniu pożaru udaliśmy się do 
miejscowości Trzynik na ostatnią próbę 
zręcznościową. Czekał na nas nietypowy 
pojazd, coś w rodzaju skrzyżowania go-
karta i dziecięcego trójkołowego rowerka. 
Przednie koło było źródłem napędu, 
a skręt odbywał się poprzez balansowanie 
ciałem. Do próby jednogłośnie wyznaczy-
łem siebie, w końcu całe życie jeżdżę na 
rowerze, więc zadanie nie wydawało się 
trudne. Okazało się jednak, że przeceniłem 
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swoje umiejętności. Nierówne ułożenie 
stóp na pedałach spowodowało, że pojazd 
nie jechał prosto, a próby korygowania 
kierunku jazdy balansowaniem ciała wy-
wołały efekt odwrotny od zamierzonego 
i spektakularne opuszczenie trasy z wjaz-
dem w pokrzywy. Ostatecznie mój czas 
przejazdu był dwa razy dłuższy od najlep-
szego. Byłem trochę zły na siebie, bo pomi-
mo braku napinki szkoda było tej straty, 
choćby w kontekście wyników uzyskanych 
przez dzieci w poprzednich zadaniach. 
Tak więc z pewnym niedosytem ruszyli-
śmy w kierunku mety, po drodze szukając 
jeszcze odpowiedzi na ostatnie pytania. 
W Unieradzu przystanęliśmy na chwilę 

przy małym, XIII-wiecznym romańskim 
kościółku pw. św. Michała Archanio-
ła. Ten, jeden z najstarszych kościołów 
w powiecie kołobrzeskim, wymurowany 
z kamieni polnych, był niestety zamknięty 
i nie mogliśmy zobaczyć go wewnątrz. 
Ostatnie kilometry trasy prowadziły 
nas rozległymi łąkami. Szutrowa droga 
ustąpiła z czasem wytyczonemu przez 
płyty Jumbo traktowi, który doprowadził 
nas do obwodnicy Dźwirzyna. Kilka 
minut później zakończyliśmy tegoroczne 
zmagania na mecie pod hotelem Senator. 
Oddaliśmy kartę drogową i jedynym, 
co nam pozostało, było przygotowanie 
się do wieczornej imprezy końcowej. 

Impreza zorganizowana została w nie-
samowitej scenerii. Namiot rozłożono 
na plaży, nad samym brzegiem morza. 
Od strony morza namiot był otwarty, więc 
znów mieliśmy okazję podziwiać zachód 
słońca. Wspaniałe towarzystwo, pyszne 
jedzenie i trunki, które o tej porze nie były 
już zakazane, sprawiły, że zabawa trwała 
do białego rana. Atmosferę podgrzewało 
też oczekiwanie na wyniki, które Ojciec 
Dyrektor wraz z Rafałem Martonem ogło-
sili dopiero po północy. Tak dobiegły koń-
ca kolejne udane Plejady. Teraz pozostało 
tylko czekać cały rok na następny zlot. I za-
stanawiać się, którą trasę wybrać: czy tury-
styczną, czy może jednak terenową. 
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ZLOT PLEJAD

Konkurs zdjęciowy na XIII Zlocie

2
miejsce fot. Justyna Kowalska (404)

1
miejsce fot. Tomasz Książek (304)

30

NAGRODY JURY kategoria KRAJOBRAZY:

2
miejsce fot. Alicja Plewińska (208)

3
miejsce fot. Mirosław Bułdo (322)

3
miejsce fot. Bartosz Tylman (400)

1
miejsce fot. Konrad Bagiński (206)

NAGRODY JURY kategoria ZLOT:



Polskie Wybrzeże przywitało uczestni-
ków XIII Zlotu Plejad piękną pogodą. 
Taki stan sprzyjał nie tylko mocno po-

zytywnej atmosferze, ale także pozwolił roz-
wijać po raz kolejny kreatywność uczestników 
w tegorocznym konkursie fotograficznym. 

Atrakcyjność miejsc oraz zróżnicowanie 
terenu zaowocowały powstaniem sporej liczby 
fotografii różniących się do tego stopnia, 
że nawet Jury obradujące nad tymi fotografia-
mi było momentami pod wielkim wrażeniem 
pomysłowości. Poligon w Drawsku, polskie 

Wybrzeże pełne gorącego piasku, tańczące 
fale, dynamiczne sceny zamknięte w mgnie-
niu chwili i mnóstwo pozytywnej atmosfery 
to tylko niektóre z elementów, które udało 
się uczestnikom uchwycić obiektywami 
aparatów fotograficznych i smartfonów.

2
miejsce fot. Zofia Wagner (409)

31

NAGRODY JURY kategoria ZABYTKI:

1
miejsce fot. Jacek Kozłowski (407)

NAGRODY JURY kategoria LUDZIE:

3
miejsce fot. Robert Miklaszewski (343)

fot. Dominik Kaźmierczak (214)
2

miejsce fot. Tomasz Sikorski (209)
3

miejsce
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NAGRODA PUBLICZNOŚCI kategoria ZLOT:

NP fot. Zuzanna Deredas (215) NP fot. Ewa Habryn-Chojnacka (334) 

NAGRODA PUBLICZNOŚCI kategoria KRAJOBRAZY:

NP fot. Aleksandra Jankowska-Góral (212)

ZLOT PLEJAD
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NP fot. Dominik Kaźmierczak (214)

NAGRODA PUBLICZNOŚCI kategoria ZABYTKI:

NAGRODA PUBLICZNOŚCI kategoria LUDZIE:

NP fot. Zofia Wagner (409)
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ako SJS rocznie organizujemy blisko 
300 zajęć w różnych częściach 
kraju – treningi bezpiecznej jazdy, 

imprezy integracyjne, zloty. Ale to wła-
śnie Wielkie Starcie jest jednym z tych 
magicznych, elektryzujących nie tylko 

pasjonatów motoryzacji, lecz bardzo 
szerokie grono zainteresowanych. 
Idea Wielkiego Starcia oparta została na 
długotrwałej rywalizacji dwóch rajdowych 
samochodów legend: Subaru Imprezy oraz 
Mitsubishi Lancera. Odwieczne pytanie, 

który z nich jest lepszy, to jedno z tych, 
jakie od lat rozpalają emocje milionów 
motomaniaków na całym świecie. Dla nas 
jednak najbardziej liczy się przyjemność 
z jazdy, rywalizacji w gronie uśmiechnię-
tych i pozytywnych ludzi – pasjonatów 

IMPREZY tekst:  IRENEUSZ DANCEWICZ/SJS
zdjęcia: FOTO-RAJDOWO.PL

Wielkie Starcie III
– Subaru Impreza vs Mitsubishi Lancer
Za nami już trzecia edycja „Wielkiego Starcia” właścicieli najmocniejszych modeli Subaru Impreza 
oraz Mitsubishi Lancer, które w tym roku odbyło się 23 kwietnia. Tak jak w latach ubiegłych, 
areną zmagań stał się Tor Wyścigowy „Kielce”. Impreza, jak co roku, miała charakter motoryzacyjnego 
święta dla pasjonatów tych kultowych modeli. Kto tym razem okazał się szybszy?



motorsportu. Niezależnie „po której stronie 
mocy” są uczestnicy, fantastyczna atmosfe-
ra od zawsze była na pierwszym miejscu. 
Zawodnicy przystępowali do rywalizacji 
przy stanie 1:1, co dodatkowo podnosiło 
emocje. Na starcie pojawiło się 40 załóg po 
równo reprezentujących obydwa zespo-
ły. Na tegorocznej bardzo wymagającej 
trasie przejazdu znalazły się zarówno 
bardzo techniczne wolniejsze partie, 
szybkie odcinki przez pętlę leśną, jak i to 
co kochają kibice – nawroty wokół beczki. 
Najbardziej widowiskowe przejazdy tuż 
przed licznie zgromadzoną publicznością 
nagradzane były gromkimi oklaskami! 
Po sześciu seriach sesji treningowej 
nadszedł czas na rywalizację. Pomiar cza-
su od zawsze budził największe emocje. 

Z przejazdu na przejazd wszystkich pięciu 
pętli widać było poprawę wyników, ale po 
jednej z serii zaczęła się rysować niewiel-
ka przewaga „Ciemnej strony mocy”. 
Zgodnie z regulaminem, na koniec dnia 
zsumowaliśmy czasy najszybszych 10 za-
wodników każdej z drużyn. Łączny czas 
EVO wyniósł 46 minut, 27 sekund i 50 set-
nych natomiast kierowcy STI wykręcili 
czas na poziomie 49 minut, 10 sekund 
i 90 setnych. Przewagą 2 minut i 43 sekund 
zwycięstwo w III Wielkim Starciu przy-
padło drużynie Mitsubishi Lancer EVO. 
Stan rywalizacji do przyszłego roku wynosi 
zatem 2:1. Pora na rewanż Subaru!
– Wspaniale jest uczestniczyć w tej impre-
zie. Widzieć na starcie coraz to nowe twarze 
i samochody. Czuć ten niesamowity klimat, 

w którym bez napięcia spotykają się ludzie 
wyznający inne „motoryzacyjne wartości”. 
A jednak zawsze uśmiechnięci, sympatyczni 
i pełni energii, godzinami wymieniający 
argumenty, dlaczego to właśnie ich samo-
chód jest tym najlepszym. Podczas III edycji 
wyśrubowaliśmy kilka rekordów: naj-
większa liczba przejazdów, największa 
liczba uczestników i… najlepsza pogoda. 
Jak co roku rywalizacja była bardzo zacię-
ta. Tym razem lepsi okazali się kierowcy 
z ekipy EVO. Gratulujemy! Ale jestem prze-
konany, że załoga Subaru nie powiedziała 
jeszcze ostatniego zdania i w przyszłym 
roku będzie się starała wyrównać stan 
rywalizacji na 2:2. Zatem – do zobacze-
nia! – powiedział Ireneusz Dancewicz, 
pomysłodawca Wielkiego Starcia.

35



36

Ten sezon rozpoczął się dla Moniki 
dobrą passą: 3. miejsce w swojej klasie 
(samochodów o pojemności powyżej 

2000 cm3) w KJS-ie Wiosenny Super OeS; 
3. miejsce w klasyfi kacji generalnej i 3. miej-
sce w klasie w KJS-ie Letni Super OeS Jasło 
i w końcu 3. miejsce w klasie w Wakacyj-
nym Super OeS-ie Jasło. Imprezy te były 
kolejno I, II i III rundą Mistrzostw Galicji.

MONIKA URBAŃSKA-DUDZIC: 
Gratuluję Pani wiosennych wyników, 
przed Panią jeszcze co najmniej 

kilka ważnych startów w drugiej 
połowie tego roku. W jaki sposób 
przygotowuje się Pani do każdego 
biegu, a może to tylko samochód 
jest przygotowywany, a Pani 
po prostu wsiada i jedzie?

Monika Ryndak: Na etapie raj-
dów amatorskich to głównie kierow-
ca wymaga dobrego przygotowania, 
dlatego też nieustannie trenuję, ćwicząc 
odpowiedni tor jazdy oraz pogłębiam 
zaufanie do maszyny i swoich umiejęt-
ności oraz możliwości. Ten sezon jest dla 

mnie pewnym wyznacznikiem – biorę 
bowiem udział w dwóch eliminacjach 
okręgowych – w sumie 7 imprez i obie 
klasyfi kacje końcowe w jakiś spo-
sób odpowiedzą mi na pytanie, czy 
jako kobieta jestem konkurencyjnym 
kierowcą. W tak zwanym międzyczasie 
udzielam się jako „funkcyjna” w niektó-
rych rundach wyścigowych Górskich 
Samochodowych Mistrzostw Polski, 
co daje mi możliwość przejazdu moim 
samochodem tuż przed pierwszym 
zawodnikiem. Jest to również świetny 

IMPREZY rozmawiała:  MONIKA URBAŃSKA-DUDZIC
zdjęcia: JACEK KUTTA/RAJDOWY.BLOGSPOT.COM

Kobieta za kierownicą
– rozmowa z Moniką Ryndak 
Monika Ryndak – młoda, wyjątkowa kobieta, która kontynuując rodzinne tradycje, od zeszłego roku 
próbuje swoich sił w amatorskich rajdach samochodowych. Pojazd do nauki wybrała nie najprostszy... 
Jest nim Subaru Impreza GT z 1996 roku. Wybór uwarunkowany był długoletnią miłością do dźwięku 
silnika bokser oraz absolutnie niesamowitej linii nadwozia tej klasycznej rajdówki.



trening, ponieważ nasze wyścigowe 
trasy są techniczne i wymagające, 
muszę więc być skupiona i nie ma tu 
miejsca na najmniejszy błąd – wypad-
nięcie z trasy samochodu funkcyjnego 
– większego wstydu chyba nie można 
sobie narobić… Zrobię też wszystko, 
co w mojej mocy, aby być samochodem 
funkcyjnym na tegorocznym Rajdzie 
Rzeszowskim – stanowiącym elimi-
nację do Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski, ale i Europy (ERC 
– European Rally Championship).

M.U-D.: Ma Pani duże wsparcie ze 
strony rzeszowskiego Automobilklubu, 
z którym bardzo długo współpracował 
Pani tata (Marek Ryndak – świetny 
kierowca rajdowy, ośmiokrotny 
wicemistrz Polski). Czy tata ma duży 
udział w Pani karierze i decyzjach?

M.R.: Tata na początkowym etapie 
mojej przygody za kierownicą miał 
ogromny wpływ na moje zaaklimaty-
zowanie się w rajdach w roli kierowcy. 
Zanim zdobyłam uprawnienia, bardzo 
dużo czasu spędzałam na fotelu pasażera, 

podglądając tatę, który na okrągło pełnił 
rolę kierowcy. Może z uwagi na jego 
rajdowy, lecz bezpieczny styl jazdy dziś 
podróż na prawym fotelu (jako pasażer) 
niestety z mało kim sprawia mi przyjem-
ność – jak na razie bezgranicznie jako 
kierowcy ufałam tylko ojcu. Dziś tata nie 
czuje się najlepiej, ale na pewno jest ze mną 
myślami. Bardzo wiele zawdzięczam panu 
Andrzejowi Lenczowskiemu, bez którego 
nie rozwinęłabym się tak bardzo w jeździe, 
szczególnie sportowej. Jest świetnym 
instruktorem, ale i moim mentorem, 
a także, jeśli zachodzi czasem taka 
potrzeba, jest dla mnie jak drugi ojciec.

M.U-D.: Jest Pani współzałożycielką 
amatorskiej Podkarpackiej Grupy 
Rajdowej. To ma być sposób na życie 
czy kontynuacja głęboko zakorzenionej 
pasji do sportu motorowego?

MR: Grupa ta pozwala na spędzanie 
wolnego czasu ludziom zainteresowa-
nym jazdą sportową, ale i doskonaleniem 
umiejętności jazdy codziennej w miejscach 
odpowiednio zabezpieczonych. Dzięki 
niej można dotknąć świata rajdowego, 

wymienić się doświadczeniami, a także 
miło spędzić czas i nawiązać nowe znajo-
mości. Moim marzeniem jest, aby aPGR 
była swego rodzaju rajdową rodziną, 
skupiającą ludzi, których hobby i stylem 
życia jest motosport oraz pasja do samo-
chodów. Chciałabym, abyśmy wspólnie 
trwali w tej pasji, uczyli się od siebie 
wzajemnie oraz świetnie się razem bawili.

M.U-D.: Myślę, że kobiety w tym sporcie 
nie mają łatwo. Jakie jest Pani zdanie? 

MR: Nie chciałabym się zastanawiać, 
czy kobiety mają łatwiej, czy trudniej 
– urodziłam się w rodzinie rajdowej 
i nie wyobrażam sobie mojego życia 
bez uprawiania tego sportu. Gdy kiedyś 
uda mi się wspiąć na poziom wyższy 
niż amatorski, być może będę w stanie 
odpowiedzieć na pytanie, czy kobieta 
ma łatwiej, czy trudniej. Na pewno jest 
wiele przeszkód, jak choćby sama wy-
trzymałość fizyczna, lecz uważam, że na 
świecie we wszystkim istnieje harmonia 
– toteż na pewno za każdą przeszkodą 
kryje się jakiś pozytyw bycia kobietą 
w motorsporcie – tak dla równowagi.
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DZIAŁ tekst: 
zdjęcia: 
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DZIAŁ tekst: 
zdjęcia: PODRÓŻE

tekst:  MAGDA „MANDALENKA” MARCINKOWSKA
zdjęcia:  MAGDA „MANDALENKA” MARCINKOWSKA, 

ADAM „APE” PECZOT
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Emil Frey Polska S.A.

Budapeszt
Bratysława

Kraków

VoineasaTimisoara
RUMUNIA

BUŁGARIA

WĘGRY

POLSKA

SŁOWACJA

Bukareszt

Widyń

Prohodna
Trjawna

Stara Zagroda

Melnik

Saloniki

Szipka
So�a

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

 > DYREKCJA
 > DORKA (NASZ OFICJALNY KORESPONDENT PRASOWY Z MAGAZYNU OFF ROAD)
 > SUBARY I ARLETA
 > APE I MANDALENKA
 > MUKA, MAGDA ORAZ WERONIKA Z MATYLDĄ
 > URABUS FAMILY TEAM – CZYLI GRZEGORZ, GOSIA, MICHAŁ I MACIEK
 > JASTAZEN I PABLO
 > PPMARIAN Z IRENĄ I MATYLDĄ
 > EKIPA CARTA – CZYLI ARTUR, OLA, AGNIESZKA I MICHAŁ
 > SEBEKIAN Z KLAUDIĄ I KONRADEM
 > MARHOF
 > PRZEWODNIK: MIŁOSZ „RZEŹNIK”Z „PRZYGODY 4X4” W ASYŚCIE NIEOCENIONEJ BEATY
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Subariada 2015 
– bułgarska przygoda /cz. 3/

Środa, 17 VI 2015
Rano pobudka o 7:00, wyjazd o 9:00. 

Miłosz bezlitośnie informował, ile jeszcze 
minut zostało do startu. Studenci chyba 
przepadli w czeluści jaskiń, bo Łada stała 
pusta, kiedy odjeżdżaliśmy. Żaby milczały, 
żegnały nas tylko dzwonki owiec pasących 
się nieopodal. Czekał nas głównie asfalt 
i sporo wycieczek pieszych, a nocleg zapo-
wiedziano w wyjątkowym miejscu – w ży-
wym skansenie. Pogoda nas rozpieszcza, 
są 23°. Krajobrazowo i widokowo podobnie 
do poprzedniego dnia, choć bardziej 
ludnie w miasteczkach – ludzie przesiadują 
gromadami na chodnikach. Generalnie 
bieda aż piszczy i boli od samego patrzenia. 

Mijamy Lukovit i 12 km później idziemy 
na wycieczkę do Geoparku Iskar-Zlatna 
Panega. Stworzony z dotacji UE minire-
zerwat przyrody z licznymi miejscami 
do odpoczynku i grillowania znajduje się 
wzdłuż rzeki Zlatna Panega. Oprowadził 
nas pan pilnujący geoparku, któremu bar-
dzo spodobały się nasze koszulki. Spacer 
urzekał oczy: trasa to wiła się obok rzeki, 
to prowadziła z jednego jej brzegu na drugi 
przez urokliwe drewniane mostki, to znów 
między skałami, przecinała łąki, tonąc 
raz w słońcu, a raz w cieniu. Warto było 
mieć buty trekkingowe, bo w sandałach na 
skalistych odcinkach było trochę trud-
no. Co chwilę spotykaliśmy gigantyczne 

ślimaki, wysokie ponad głowy dziewanny, 
hipnotyzujące chabrowokobaltowym ko-
lorem setki ważek. Pluszcze i szumi rzeka, 
stukają nasze buty po drewnianych przej-
ściach i mostkach, żaby rechoczą, świersz-
cze świerszczą, roślinność cudna i widać, 
że człowiek ingeruje w nią minimalnie. 
Sporo jest powalonych drzew, obrośnię-
tych bluszczem, omszałych głazów, ledwo 
widocznych ścieżek wśród ziół i polnych 
kwiatów. Jest kilka altanek z ławkami, sto-
łami i miejscami do grillowania, są nawet 
wybudowane specjalne grillo-kominki, 
gdzie można spędzić czas na biesiadach 
w otoczeniu przyrody. Słońce grzeje, 
ziemia pachnie wilgocią i roślinami. 

Ciąg dalszy z poprzedniego numeru
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Marsz w obie strony zajął nam 
ok 2,5 godziny i był kwintesencją 
przyjemności. Kolejna atrakcja czeka 
na nas za ok. 80 km. Wracamy przez 
Lukovit, potem Yablanitsa, gdzie obok 
opuszczonych budynków widać całkiem 
nowe – wszędzie pieniądz przeplata się 
z ubóstwem. Jedziemy w stronę Varna, 
po drodze w małym miasteczku sebekian 
wypatrzył wulkanizatora i zatrzymał się 
w nadziei na zakup opony. Więcej tu aut, 
otwartych sklepików i zamieszkanych do-
mów. Czekamy na sebekiana na parkingu 
obsadzonym lipami (jak one pachną… 
– jak słoiki z miodowymi perfumami!). 
Klaudia melduje przez CB, że opona się 
znalazła i nawet zostanie założona na 
felgę! W sumie kosztowało to 40 lewów, 
choć pan był przedsiębiorczy i zaczął targi 
od 400, mimo że opona nowa nie była. 
O 11:50 ruszamy dalej. Muka odkrywa, 
że na parkingu pod geoparkiem zostawił 
okulary, ale Miłosz nie wyraża zgody 
na powrót po nie, a jeszcze ku przestro-
dze opowiada kilka historyjek o innych 
klientach, którzy w trasie w podobny 
sposób pozbyli się swoich czapek, bluz, 
okularów, rękawiczek i innych sprzętów. 

Drogowskazy pisane alfabetem 
łacińskim i grażdanką (przypominającą 

cyrylicę). Przejeżdżamy przez maleńki 
Sopot, kierując się na Lovech, mijamy 
pole kolektorów słonecznych i po półgo-
dzinie jesteśmy w mieście. Krótki postój 
na opróżnienie bankomatu, błyskawiczne 
zakupy spożywcze i pędzimy do nieto-
perzowej Jaskini Devataska. Docieramy 
tam o 13:00, kupujemy bilety (za 1 lewa od 
osoby) i maszerujemy w chłód i pół-
mrok bardzo malowniczym szlakiem. 

Jaskinia ma ponad 20 tys. m² po-
wierzchni i jest jedną z największych 
w Bułgarii. Odkryta w 1921 r., wykorzy-
stywana była na magazyny wojskowe, 
gdzie do lat 90. przechowywano broń, 
ropę i żywność. Widać ślady tych maga-
zynów w postaci kręgów, które począt-
kowo budzą nasze zdumienie – póki nie 
poznajemy historii tego miejsca. Tutaj 
kręcono sceny do „Niezniszczalnych 2”. 

40
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Jaskinie zamieszkują nietoperze i węże 
– mają tu swoje siedliska i gniazda 
lęgowe. Wszystkie korytarze jaskini 
mają ok. 2,5 km długości, jednak ze 
względu na okres lęgowy, który trwa 
od 1 czerwca do 31 lipca, większość tych 
korytarzy jest zamknięta dla turystów. 
Zadowalamy się obejrzeniem dużej groty 
blisko wejścia, przeciętej strumykiem 
i oświetlonej delikatnie przez dziury 

w sklepieniu. Wcale nie jestem rozcza-
rowana brakiem węży czy nietoperzy 
i wystarcza mi obejrzany fragment 
jaskini. W tej części można chodzić nawet 
w sandałach, jak jest dalej – nie wiemy. 

O 13:40 ruszamy do Wodospadów 
Krushuna. Mijamy Aleksandrovo, 
gdzie są duże pasieki i pojedyncze opusz-
czone domy, a 20 minut później jesteśmy 
na parkingu. Wodospady układają się 

tarasami krasowymi jedne nad dru-
gimi, aż do źródła rzeki. Szlak jest 
przyjemny i łatwy po zbudowanej 
ścieżce i mostkach. Pełne roślinności 
wodne tarasy przybierają cudowną 
paletę barw niebiesko-zielonych i są po 
prostu urzekające. W XIII i XIV wieku 
istniał tu klasztor Krushuna skupiający 
mnichów Hesychastów, którzy spę-
dzali życie w samotności, modlitwie 
i medytacjach w celach i szczelinach 
skalnych. Obok parkingu kusi nas 
zapachem tutejsza odmiana fast foodu. 
Pieczone na gorącej płycie placki, mięso 
i warzywa w ceramicznych garnkach, 
pieczone ziemniaczki oraz tarator – buł-
garski napój na bazie kwaśnego mleka 
z ogórkiem i ziołami – wyglądają tak 
zachęcająco, że postanawiamy zjeść tu 
obiad. Problemów w komunikacji nie ma 
– po prostu pokazujemy palcem, co chce-
my zjeść i ile, i po chwili wszystko ląduje 
na talerzach. Jest pysznie i niedrogo. 
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O 15:30 ruszamy na nocleg, pokonujemy 
ostatnie 90 km tego dnia. Mijamy Gorsko, 
Silvovo w połowie opustoszałe, pełne za 
to owiec, kóz i osłów. Stad pilnują pasterze 
z workami na plecach. Podobnie puste jest 
kolejne – Kramolin – ze zdziczałymi sada-
mi, dziewannami i chwastami. Jedziemy 
niby asfaltem, ale to najbardziej dziurawy 
asfalt w historii tej wyprawy. Przejeżdżamy 
przez Sevelievo, gdzie nawet działa Billa i jest 
salon Peugeota. Mijamy zaniedbane bloki, 
pod którymi z przyczepek samochodowych 
sprzedają arbuzy, i obrzeża zaniedbane 
i przygnębiające, pordzewiałe barierki 
i mostki. Za to asfalt się poprawił. Dalej jest 
Gabrovo usiane kwitnącymi kasztanami. 
To chyba centrum sprzedaży kiczu ogródko-
wego – aż tchu brakuje, kiedy wzrok zawiesi 
się na tych wynalazkach w postaci łabąd-
ków, nimf, rusałek, krasnali, krów, jeleni, 
łani i faunów, i nie wiadomo jeszcze czego. 
Potem kilka małych miasteczek – jedne bo-
gatsze, inne biedniejsze i różnie zaludnione. 

Wreszcie o 17:00 docieramy do celu 
i parkujemy po kolei w maleńkim żyją-
cym skansenie Bozenci. Powstał on dzięki 
funduszom z UE. Sama wioska korzeniami 
sięga 1393 r. – według miejscowych legend 
miasteczko założone zostało wówczas przez 
bojarkę Bożannę, która właśnie tutaj scho-
wała się ze swoimi dziećmi przed wojskami 
tureckimi okupującymi znajdujące się w po-
bliżu Wielkie Tyrnowo (historyczna stolica 
Bułgarii). Bozenci rozwijała się aż do XIX w., 
wtedy działało tu wiele warsztatów rze-
mieślniczych, pracowali garncarze, tkacze, 
rymarze i kowale. Dobrze się miał handel. 
O tym, jak niegdyś pracowali i żyli bogaci 
kupcy, można się przekonać, zaglądając do 
wnętrz odrestaurowanych dwukondygna-
cyjnych (na dole warsztat lub sklep, na górze 
pomieszczenia mieszkalne) domków. 

Do dziś zachowało się ich tu przeszło sto 
(30 z nich zaadoptowanych zostało na 
hotele). Potem wioska zaczęła wymierać. 
Gdyby nie inicjatywa przekształcenia jej 
w żywe muzeum, które chętnie odwiedzają 
turyści, dziś byłaby kolejną opustoszałą 
i rozpadającą się bułgarską osadą. W tej 
chwili na stałe mieszka tu ok 20 osób. 
Działają domy rzemieślnicze oraz sklepi-
ki z pamiątkami i tawerny. Pensjonaciki 
stworzone ze starych chatek są malutkie, 
ale urocze. Zielone trawniczki, kamien-
ne dachówki, malutkie okna, mnóstwo 
kwiatów. Pnące róże, pelargonie. Biel ścian 
i czerń drewnianych wykończeń. Drew-
niane bramy, stare studnie z kołowrotkami 
i daszkami, rzeczka Bozanka przecinająca 
wioskę, kamienne płyty służące za chodni-
ki. Jest pięknie, malowniczo i zachwycająco. 

Domki nie są w stanie pomieścić tak 
dużej grupy – więc nocujemy w 2 różnych 
miejscach – praktycznie na przeciwnych 
krańcach wsi. Nocleg jest opłacony wraz ze 
śniadaniem. Kolację możemy zjeść według 
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uznania w różnych knajpkach, których na 
terenie skansenu jest kilka. Niemniej jednak 
nasz gospodarz dwoi się i troi, zachwalając 
zestawy przygotowane specjalnie dla nas 
na kolację (baranina, wieprzowina i królik) 
i zachęcając do pozostania u niego. Po 
krótkiej dyskusji postanawiamy, że damy 
panu zarobić i zostajemy na kolacji. Sałatka 
szopska ze świeżych i niemarketowych 
warzyw oraz tutejszego sera Sirene jest 
wyśmienita. Ten sam ser zapiekany z mio-
dem i orzechami – palce lizać. Podobnie 
nadziewane papryki w panierce. Placek 
czosnkowy, królik, dania z warzywami 
i mięsem – wszystko faktycznie świeże 
i smakuje nam ogromnie. Rozczarowaliśmy 
się jedynie baraniną. Samo jedzenie niezbyt 
drogie, za to gospodarz nie żałuje sobie za-
robku na winach i piwach. Urabusy świętują 
20. rocznicę ślubu i impreza się rozkręca. 
Wspominamy Plejady i rozważamy na 
wesoło nowe rodzaje konkurencji w kolej-
nych edycjach. I tak np. kręcenie hula-hop 
wywołuje salwy śmiechu, bo wyobraźnia 
podsuwa nam humorystyczne zestawie-
nia z barwnymi postaciami z Forum. 

W końcu opuszczamy imprezę, a pozo-
stała część grupy postanawia zrobić nocny 
obchód wioski, masakrując po drodze setki 
wielkich ślimaków. Gospodarz też poszedł 
spać, zezwoliwszy na częstowanie się 
piwem, byle tylko odkładać butelki celem 
rozliczenia podczas śniadania. W nocy 
zaczyna padać, i to porządnie. Nasz domek 
nie ma ogrzewania i jest trochę chłodno 
(tzn. ma piec, ale przecież nie będziemy 
w nim rozpalać w środku nocy). Jeśli ktoś 
chciałby cofnąć się w czasie i przenocować 

w sypialni z czasów prababci – to w Bozenci 
ma szansę. Ręcznie robione koronkowe 
fi ranki, drewniane ciężkie meble, chodniki 
na drewnianych podłogach. W powietrzu 
unosi się dziwny stary zapach, który wraz 
z wilgocią na dworze nasila się i atakuje 
nam nosy. Wykrochmalona pościel chrzęści 
i jest zimna. Łóżko skrzypi. Przez malut-
kie okna nie widać księżyca. Ale to nie 
przeszkadza nam natychmiast zasnąć.

Czwartek, 18 VI 2015
Poranek wita nas zimnym, gęstym 

deszczem. Zbieramy się na śniadaniu 
u naszego gospodarza. Otwarta „restau-
racja”, w której wczoraj całkiem miło 
się siedziało, jest teraz okropnie zimna 
i nieprzyjazna. Czekamy w kurtkach na 
śniadanie i przeżywamy szok po jego po-
daniu. Każdy dostał kawałek ciasta – dość 
dziwnego, bo z tutejszym serem – ale ani 
ono słodkie, ani słone. Trochę jak fran-
cuskie, bo się „listkuje”. Do tego szklanka 
zimnej maślanki! Na ciepło jest tylko 
kawa lub herbata, która okazuje się być 
rumiankiem. Za zwykłą czarną herbatę 
trzeba dopłacić. Potem się okazuje, że za 
kawę chyba też. Mimo naszego wyraźnego 
niezadowolenia gospodarz zdecydowanie 
twierdzi, że nic innego nie ma i niczego nie 
można domówić, bo „kuchnia nie działa”. 
Miłosz odmawia jednak spożycia owego 
cudu sztuki kulinarnej i dostaje gorące 
placki, które wyglądają jak skrzyżowanie 
naszych racuchów z naleśnikami. No i są 
gorące! Do tego słodki dżem. Jego śniada-
nie budzi naszą zazdrość. Trwa też dys-
kusja nad zmianą trasy. Pierwotnie plan 
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przewidywał jazdy po górach i nocleg 
w terenie, jednak wszechobecny deszcz nie 
sprzyja ani jednemu, ani drugiemu. W gó-
rach będzie ciężko przejechać, a widoków 
żadnych nie doświadczymy przy takiej 
aurze. Perspektywa rozbijania namiotów 
w górach, w zimnym deszczu, też nie 
wywołuje w nas zachwytu. Za to prognozy 
na kolejny dzień są bardziej optymistycz-
ne. Postanawiamy więc zostać jeszcze dziś 
na kolejny nocleg w skansenie i przezna-
czyć czas na zwiedzanie okolicy, a biwak 
odłożyć na kolejny dzień. Gospodarz jest 
zadowolony z naszej decyzji – dzięki niej 
ma ponownie pełne obłożenie w pensjo-
nacie. Znów chce dla nas przygotować 
kolację, na co łaskawie się zgadzamy. 

Po śniadaniu leniwie zwiedzamy wio-
skę – z wnętrza Forka. Bozenci wydaje się 
małe tylko na pierwszy rzut oka. Tak na-
prawdę mała jest tylko część reprezentacyj-
na – odrestaurowana i oddana turystom 
na uciechę. Kilka dróżek prowadzi w górę, 
znajdujemy przy nich kolejne pensjonaty 
i mexany (restauracje), kafeny (kawiarnie) 
i hoteliki. Jest opuszczony duży kościół, 
ledwo widoczny zza wysokiego płotu, 
wyłamana brama ukazuje zarośniętą 
i zachwaszczoną posesję i prawdopodob-
nie jakiś stary, zapomniany cmentarz. 
Jest bardzo wiele domów w gorszym 
i lepszym stanie, wszędzie murki i płotki. 

O 11:00 ruszamy do Gabrova na zakupy 
w Kaufl andzie. Mijamy salon Subaru. 
Ciągle pada i kilka razy konwój plącze się 
i gubią się jego części. Odnajdujemy się 
na stacji OMV i jedziemy do Monastyru 
Sokolskiego, który oglądamy w deszczu 
i tylko z zewnątrz, bo batiuszka gdzieś 
wyjechał, a nikt inny nam nie otworzy. 
Potem kierujemy się do skansenu rzemieśl-
niczego w Etyr (8 km od Grabova, nad 
rzeką Siwek). W 1964 roku miejscowość 
ta została przekształcona w malowniczy 
skansen „pod gołym niebem”, obrazują-
cy warunki życia XVIII- i XIX-wiecznej 
bułgarskiej wsi. Wejście za opłatą. 
Na prawie 7 ha powierzchni skupiono 
kilkadziesiąt różnego rodzaju dawnych 
domostw, budynków (jak np. suszarnia 
śliwek, dojrzewalnia serów, młyn), sklepów 
i działających rzemieślniczych warsztatów. 
Pracują tu m.in. piekarze, rymarze, mły-
narze, garncarze, kowale, tkacze, złotnicy, 

cukiernicy, kaletnicy, kuśnierze, stolarze 
i wielu innych. Na miejscu – na oczach 
turystów wytwarzają gliniane i drewniane 
naczynia, powrozy, noże, tkaniny, kożuchy 
i futrzane czapy, ubrania, pasy, pieczywo, 
słodkości, zabawki, biżuterię, instrumenty 
ludowe, tradycyjne bułgarskie dzwonki 
i dzwoneczki (wyklepywane z blachy), 
drewniane meble, deski kuchenne i masę 
innych. Wszystkie mechaniczne urządze-
nia pracujące w warsztatach napędzane 
są energią wodną, która pozyskiwana 
jest z miejscowego strumienia. Dzięki 

temu, że pada – wody jest dużo, strumień 
płynie wartko i wszystkie koła pracują 
„pełną parą”. Widok jest fantastyczny. 

Zaglądamy po kolei do warsztatów 
i podglądamy pracę rękodzielników. Wielu 
niechętnie reaguje na robione zdjęcia, a je-
den złotnik wręcz nas wyprosił z warszta-
tu. Kupujemy sobie ręcznie robiony nożyk 
z kościaną rękojeścią i miskę toczoną z jed-
nego kawałka drewna. Muka nabył zaś fu-
trzaną czapę do złudzenia przypominającą 
bermycę, jaką noszą do dziś np. gwardziści 
brytyjscy. Widzimy wieżę zegarową, 
cerkiew, karczmę (z miejscowym piwem), 

kafejkę i tradycyjne bułgarskie czeszmy 
(obmurowane ujęcia wody źródlanej). 
Na terenie wioski znajduje się także hotel 
oraz restauracja, w której z przyjemnością 
siadamy do obiadu. Po tym obiedzie zresz-
tą otrzymujemy od Miłosza tytuł Najwięk-
szych Żarłoków Subariady, bo postanowi-
liśmy zrobić przegląd menu… Ale jak nie 
jeść, kiedy wszystko jest obłędnie smaczne 
i do tego jeszcze doskonale wygląda? 

Deszcz powoli zamiera, a my o 15:45 
ruszamy do Tryavna, gdzie na starym 
mieście jest mnóstwo klimatycznych, 

odrestaurowanych zakładów rękodzielni-
czych. Podobnie jak w Etyr – także tu od 
ręki można kupić mnóstwo przedmiotów 
wytwarzanych na miejscu. To fantastyczna 
odmiana po całej ofercie pamiątkar-
skiej „made in China”, która krzyczy do 
turystów w całej Bułgarii. Można zamówić 
sobie zrobienie czegoś konkretnego u rze-
mieślnika, a potem – patrząc mu na ręce 
– czekać aż skończy pracę i wyjść z takim 
cudem, które jednak dość drogo kosztuje. 
Można też zajrzeć do wielu sklepów ze 
starociami i nabyć sobie żelazko z duszą, 
młynek, moździerz, stare maszyny, zegary, 
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zastawę stołową, książki i setki innych. 
Tradycyjny ręcznie robiony nóż bułgarski 
(którym w przeszłości obcinano uszy!) 
kosztuje 500 lewów. Ale jego współczesna 
replika już tylko 80 lewów. W rynku jest 
sklepik z bułgarskimi słodkościami, mio-
dami, dżemami, chałwą, różanymi mydeł-
kami i innymi specjałami. Obok kafejka, 
w której parzą kawę na piasku, a po jej 
wypiciu otrzymuje się specjalny certyfi kat 
poświadczający konsumpcję. Kawa jest 
tak drobno zmielona, że na dnie ledwie 
zaznacza się miałki osad. Za to herbaty 

czarnej dostać tam nie można – jedynie 
rumianek z anyżkiem, słodzony miodem. 

Moją uwagę podczas zwiedzania 
zwracają porozwieszane na drzewach 
biało-czerwone nitki. Widziałam je już 
wcześniej, ale dopiero tutaj, w Tryavna, jest 
ich zatrzęsienie. To pozostałość z 1 marca, 
kiedy to Bułgarzy świętują Martenicę 
– uroczystość obchodzoną od 681 r., pod-
czas której na znak przyjścia wiosny i po-
żegnania zimy obdarowuje się wzajemnie 
czerwono-białymi plecionkami, nitkami, 
pomponami, wstążkami czy chwosta-
mi. Niektórzy robią też biało-czerwone 

gałganki czy laleczki. Czerwień jest sym-
bolem słońca i budzącego się życia, biel 
– symbolem zdrowia i długowieczności. 
Według wierzeń – obdarowywanie się 
tymi plecionkami ma przekupić złośli-
wą Babę Marta, by nie zatrzymywała 
zimy. Martenice wiesza się na drzewach 
i dekoruje nimi domy, by przyciągnąć do 
siebie dobry los, zdrowie i pomyślność.

Podczas spaceru po mieście widzimy 
wiele starych aut w zadziwiająco dobrym 
stanie – jeżdżących i nawet nie mocno 
zardzewiałych. Wypatrzyliśmy też starego 

dużego Fiata. Opuszczamy miasteczko, 
wracając na nocleg. Przy wyjeździe mija 
nas Legacy, które nas radośnie obtrąbia. 
Oczywiście nie pozostajemy dłużni i przez 
chwilę produkujemy klaksonową pory-
kiwankę. W pobliży Dryanovo mijamy 
gigantyczny autoszrot – cała łąka i pobocze 
pokryte starymi autami i ani żywego ducha 
wokół tego złomowiska. O 19:00 jesteśmy 
umówieni z naszym gospodarzem na kola-
cję. Docieramy sporo wcześniej. Gospodarz 
tymczasem zaczyna pokazywać rogi. Kiedy 
nie ma w pobliżu Miłosza – wszystko 
temu żwawemu okrągłemu człowieczkowi 

przeszkadza. A to grozi palcem i kręci 
nosem na chodzenie po trawniku (Klaudia 
została „Madame NU NU”), a to ma 
zastrzeżenia co do spożywania własnego 
jedzenia przez nas, a to biega z paragonem 
i żąda zapłaty za dopisane kawy i herbaty, 
do których nikt się nie przyznaje. Jest niski, 
grubiutki i prędko się porusza, co w sumie 
daje komiczne wrażenie. Część grupy 
jest tak oburzona, że zastanawiamy się, 
czy nie pójść na kolację do innej restauracji. 
Miłosz jednak załagodził sprawę i zosta-
liśmy. Dowiadujemy się, że mieszkańcy 

Gabrova i okolic postrzegani są w Bułgarii 
jak w Europie Szkoci – słyną z przesadnej 
oszczędności, jeśli nie skąpstwa. Gabrovo 
(jest tam muzeum humoru i satyry) jest 
obiektem licznych bułgarskich żartów 
(jak nasz Wąchock). Jeden z żartów mówi, 
że symbolem miasta jest czarny kot bez 
ogona, który stracił, żeby można szybciej 
zamykać za nim drzwi i zaoszczędzić na 
ogrzewaniu. To oczywiście wiele nam 
wyjaśniło. Śmiech rozładował nieco 
atmosferę, choć kolację zamówiliśmy 
„oszczędną” i pilnowaliśmy wydatków.

(ciąg dalszy w następnym wydan iu)
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Tym razem postanowiliśmy spróbo-
wać czerwonych win z południa Wę-
gier, a konkretnie z dwóch znanych 

regionów: Villany i Szekszard. Wyjazd 
zaplanowaliśmy w dość nietypowym ter-
minie, bo w Wielkim Tygodniu, więc grupa 

była bardziej kameralna niż poprzednio. 
Dodatkowym punktem programu był Bu-
dapeszt, w którym postanowiliśmy zrobić 
pierwszy przystanek na nocleg, poprze-
dzony wieczornym spacerem po starym 
mieście. Organizacją degustacji zajął się 

tym razem Wiesiu, który zwiedził te rejony 
już wcześniej. Jedną z degustacji zaaranżo-
wał dla nas Piotr „Dionizos”, a rezerwację 
noclegów wziąłem na swoje barki ja. 

Ruszyliśmy w Wielki Czwartek, 
z Krakowa i Poznania, a punktem zbornym 

2nd Subaru Wine Cruise
– Villany i Szekszard
Podczas naszego pierwszego „winnego” wyjazdu na Węgry uczestnicy 
wyrazili chęć kontynuacji pomysłu i już wtedy pojawiły się pewne 
propozycje dotyczące kolejnych rejonów wartych odwiedzenia. 
Niestety podstawowym problemem był termin wyjazdu, 
który pasowałby przynajmniej części chętnych. I tak upłynęło prawie 
pół roku, zanim udało nam się zorganizować kolejną wyprawę. 

PODRÓŻE tekst: PRZEMYSŁAW KACZMAREK
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był hotel na przedmieściach Budapesztu. 
Tuż przed wyjazdem okazało się, że w kon-
woju z Krakowa pojedzie jedno nie-Subaru. 
W przeddzień wyjazdu Forester Przemka 
i Marzenki „stracił” przednią szybę od ude-
rzenia kamienia na autostradzie A4 i nie 
było szans, żeby Przemek zdążył ją wymie-
nić. Musieli więc pojechać swoim drugim 
autem, które, choć 4×4, miało jednak nie 
japońskie, lecz bawarskie korzenie. Napęd 
na cztery koła okazał się zresztą przydatny 
już na Słowacji, gdyż w okolicach Bańskiej 
Bystrzycy tak sypnęło śniegiem, że na 
drodze szybko zrobiła się kilkucentymetro-
wa warstwa. Do hotelu dotarliśmy późnym 
popołudniem, więc po szybkim zamel-
dowaniu ruszyliśmy w miasto. Nie było 
z tym większego problemu, gdyż hotel 
znajdował się tuż przy stacji metra. 

Budapeszt to miasto, którego nie 
trzeba chyba nikomu przedstawiać. 

Jedno popołudnie to jednak zdecydowanie 
za mało, by choć po części je poznać. Posta-
nowiliśmy zatem choć trochę poczuć jego 
atmosferę, udając się na spacer połączony 
z ciepłą kolacją. Po pokonaniu kilku przy-
stanków linią metra biegnącą od naszego 
hotelu do centrum dotarliśmy do stacji 
Deak Ferenc tér, gdzie przesiedliśmy się do 
drugiej linii, aby przejechać nią zaledwie 
kawałek, do przystanku Vörösmarty tér. 
Przejażdżka jednak była atrakcją samą 
w sobie, jechaliśmy bowiem najstarszą linią 
metra w kontynentalnej Europie, oddaną 
do użytku w 1896 roku. Stara żółta kolejka 
zrobiła na nas niesamowite wrażenie, 
podobnie jak utrzymana w oryginalnym 
stylu stacja początkowa. Po wyjściu na po-
wierzchnię udaliśmy się promenadą wzdłuż 
Dunaju w kierunku Mostu Łańcuchowego, 
po którym przedostaliśmy się z Pesztu do 
Budy. Most ten powstał w latach 1839–1849 

roku i jako pierwszy połączył obie części 
miasta. Następnym punktem wycieczki 
było wzgórze zamkowe. Można dostać się 
na nie piechotą lub korzystając z XIX-wiecz-
nej kolejki torowej, zwanej Siklo. Początko-
wo mieliśmy nawet ochotę na tę „atrakcję”, 
jednak gdy poznaliśmy cenę biletów, nasze 
krakowsko-poznańskie pochodzenie dało 
o sobie znać i zgodnie stwierdziliśmy, 
że spacer będzie… zdrowszy. Zamek Kró-
lewski zobaczyliśmy tylko z zewnątrz, 
podobnie jak gotycki kościół Macieja pod 
wezwaniem Najświętszej Marii Panny, 
miejsce koronacji królów węgierskich. 
Dalsze zwiedzanie trochę pokrzyżowała 
nam pogoda i na dłuższą chwilę musieliśmy 
schronić się przed burzą w Baszcie Rybac-
kiej. Mogliśmy stamtąd jednak podziwiać 
imponującą panoramę Pesztu, z wiszącymi 
nad nią granatowymi chmurami burzo-
wymi. Gdy deszcz prawie ustał, ruszyliśmy 
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uliczkami starej Budy w kierunku stacji 
metra. Nasze zdziwienie i pewien niesmak 
wzbudził wybudowany tuż obok kościoła 
Macieja nowoczesny szklany budynek ho-
telu Hilton. Cóż, nie tylko w Polsce decyzje 
architektów i konserwatorów miejskich 
są czasem „kontrowersyjne”. Do Pesztu 
wróciliśmy „pod Dunajem” i nieco wy-
głodniali po kilkukilometrowym spacerze 
udaliśmy się na kolację do restauracji.  

Następnego ranka, po śniadaniu 
i wymeldowaniu się z hotelu, ruszyliśmy 
na południe, do miejscowości Villany. 
Po nieco ponad dwóch godzinach jazdy 
autostradą, na której panował taki ruch, 
że spotkane auta można było policzyć na 
palcach jednej ręki, dotarliśmy do pierw-
szego punktu naszej winnej wyprawy. 

Region Villany to najbardziej na po-
łudnie wysunięty rejon winiarski Węgier. 
Charakteryzuje go nie tylko doskona-
ły klimat, będący mieszanką klimatu 
kontynentalnego i śródziemnomorskiego, 
z dużą ilością słonecznych dni, ale tak-
że ukształtowanie terenu chroniące od 
zimnych północnych wiatrów, wspaniale 
eksponowane do uprawy winorośli połu-
dniowe zbocza, jak również iłowo-lessowe 
gleby pokrywające wapienne skały. 

Istnieją nieliczne dowody na produkcję 
wina w Villany już w czasach rzymskich. 
Jednak prawdziwy rozkwit winiarstwa wią-
że się z serbskim oraz niemieckim osadnic-
twem w XVIII wieku. Sprowadzono wtedy 
w te rejony takie szczepy jak bałkańska 
Gamza (czyli Kadarka), niemieckie Por-
tugesier, Kekoporto, Kekfrankos, Zweigelt 

czy francuskie Cabernet, Merlot i Syrah. 
Osadnicy wprowadzili również nowe me-
tody uprawy i produkcji wina. Dzięki temu 
już w XIX wieku Villany było znane w całej 
Europie z doskonałych win. Odegrało także 
wielką rolę podczas epidemii Filoksery, 
amerykańskiej mszycy, która zniszczyła 
w tamtym czasie większość europejskich 
upraw, atakując korzenie krzewów. Villany 
stało się głównym eksporterem „zrazów”, 
czyli fragmentów winorośli używanych 
do szczepienia na tzw. podkładkach, czyli 
dolnych częściach krzewów, pochodzących 
z amerykańskich odmian winorośli, których 
korzenie były odporne na tego szkodnika. 

Okres komunizmu, tak jak w innych 
rejonach Węgier, doprowadził do obniże-
nia jakości produkowanych win. Ponadto 
wysiedlono wtedy znaczną część ludności 
pochodzenia niemieckiego. Wystarczyło 
jednak zaledwie kilka lat po jego upadku, 
aby region ten odrodził się w wielkim 
stylu. Spory udział odegrała tu pomoc Unii 
Europejskiej w postaci funduszy, które 
skrzętnie wykorzystali obrotni winiarze.

Po zameldowaniu się w pensjonacie, 
należącym zresztą do miejscowego winia-
rza, oraz po wypiciu powitalnej lampki 
Kekfrankosa udaliśmy się na pierwszą, 
zaplanowaną przez Wiesia degustację, 

do Wunderlicha. Nie mieliśmy zresztą 
specjalnie daleko, gdyż jego winiarnia leżała 
po drugiej stronie ulicy. Prezentowała się 
ona okazale już z zewnątrz i była ucztą dla 
oczu naszego architekta Przemka. Wnętrze 
też robiło niesamowite wrażenie. Oczeku-
jący nas gospodarz przywitał nas kolejną 
lampką, tym razem białego musującego 
wina, i zaprosił na zwiedzanie. Zjechaliśmy 
więc szklaną windą do piwnic, gdzie oprócz 
części produkcyjnej oraz sal z leżakującymi 
beczkami zobaczyliśmy olbrzymią salę 
bankietowo-konferencyjną, kameralne 
salki do kontemplowania spożywanych win 
oraz salę z przygotowanymi do wynajęcia 

skrytkami na wino. Według informacji od 
gospodarza jest to obecnie dość popularne 
źródło dodatkowego dochodu dla winiarzy. 
Skrytkę mieszczącą kilkadziesiąt butelek 
można wynająć za około 500 euro rocznie 
i przechowywać w niej zarówno wina 
produkowane przez winiarnię, jak również 
własną kolekcję. Taka skrytka daje pewność, 
że wino jest przechowywane w optymal-
nych warunkach oraz że… nasze zapasy nie 
zostaną zbyt szybko skonsumowane. Pod-
ziemia, mimo że w większości nowo wybu-
dowane, nawiązywały do dawnych czasów 
zarówno stylem, jak i materiałami użytymi 
do budowy. Piękne murowane z cegły łuki 
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i krzyżowe sklepienia tworzyły urzekającą 
atmosferę. Po zwiedzeniu piwnic gospodarz 
zaprosił nas do sali degustacyjnej. Z uwagi 
na Wielki Piątek poprosiliśmy, żeby obiad 
miał charakter postny, więc przygotowa-
no dla nas specjalnie bezmięsny posiłek 
składający się jednakże aż z czterech dań, 
z dobranymi czterema gatunkami win. 
Jedno z nich, Kekfrankos, szczególnie 
przypadło nam do gustu, tak więc po 
zakończonym obiedzie złożyliśmy stosowne 
zamówienie, które odebraliśmy następne-
go dnia. Podziękowaliśmy gospodarzowi 
za uroczyste przyjęcie, pożegnaliśmy się 
i udaliśmy się na kolejną degustację. 

Piękna słoneczna pogoda z towarzy-
szącym chłodnym wiaterkiem zachęcała 
do spaceru, więc w dobrych humorach 
dotarliśmy pieszo do winiarni Bocka, która 
znajdowała się na drugim końcu miastecz-
ka, czyli jakieś 500 metrów dalej. Bock to 
winiarz uważany nie tylko w tym rejonie, 
ale także w całych Węgrzech za jedną ze 
znaczących postaci winiarskich. Nie mie-
liśmy jednak okazji poznać go osobiście. 
Degustacja u niego miała także zupełnie 
inny charakter. Odbywała się w restauracji 
należącej do winiarni, a zwiedzanie piwnic 
nie było obowiązkowe i przypominało 
trochę zwiedzanie muzeum z przewod-
nikiem. Chętni na zwiedzanie zbierali 
się w wyznaczonym miejscu o określonej 
godzinie, następnie cała grupa ruszała 
za przewodnikiem, który opowiadał 
o historii winiarni, o szczegółach doty-
czących procesu produkcji wina. Z uwagi 
na międzynarodowy skład grupy infor-
macje przekazywał w trzech językach: 

węgierskim, angielskim i niemieckim. 
Zwiedziliśmy kilka sal, w których stały 
stalowe silosy i wielkie dębowe beczki 
używane przy wstępnych etapach produk-
cji wina, a następnie przeszliśmy przez 
długie korytarze, wzdłuż których ułożone 
były na specjalnych stojakach niezliczo-
ne barriques z dojrzewającym winem. 

Na koniec zwiedzania piwnic prze-
wodnik pokazał nam niesamowitą salę 
degustacyjną, tzw. kaplicę. Wybudowana 
na planie koła, przykryta półkolistą kopułą, 
wymurowana z pełnej cegły, z symbolem 
słońca, otoczonego znakami zodiaku na 
kamiennej posadzce kojarzyła się nam 
trochę z klimatem alchemii i astrologii. 
Sala posiadała także szczególne właściwo-
ści akustyczne. Gdy dwie osoby ustawiały 
się na przeciwległych znakach zodiaku 
i rozpoczynały z sobą rozmowę, ich 
głosy wzmacniały się tak, że powstawało 
wrażenie, jakby mówiły do siebie przez 
mikrofon. Efekt znikał, gdy jedna z osób 
zrobiła choć pół kroku poza wyznaczone 
miejsce. Co jeszcze bardziej ciekawe, roz-
mowa nie była zagłuszana przez rozmowę 
innej pary osób stojących na sąsiednich 
znakach. Oglądając tę „świątynię”, mie-
liśmy wrażenie, że winiarze chyba lubią 
budować sobie takie winne sanktuaria. 

Po zakończeniu wycieczki udaliśmy 
się do restauracji, gdzie czekał na nas 
wcześniej zarezerwowany stolik. Degusta-
cja u Bocka miała zupełnie inny przebieg 
od poprzedniej. Najpierw należało wybrać 
z menu „wersję” degustacji. Do wyboru 
były warianty z czterema, sześcioma 
i dziesięcioma gatunkami win. Wybraliśmy 

oczywiście wersję „na bogato”, zważyw-
szy, że ta najbogatsza wersja zawierała 
także najlepsze wina. Następnie między 
stolikami krążyli kelnerzy, którzy sukce-
sywnie napełniali kieliszki odpowiednimi 
winami, według „rozpiski”. Mieliśmy 
więc okazję spróbować zarówno białego 
Hárslevelű, różowego Rosé Cuvée, jak 
również całej palety win czerwonych: 
Portagéza, Ermitage, Cabernet Franc, Pinot 
Noir, Royal Cuvée, Bock Cuvée, Cabernet 
Sauvignon Selection i Syrah. Ponieważ 
jako jedyni na sali wybraliśmy najbogatszą 
wersję, ostatnie, najlepsze butelki w całości 
trafi ły na nasz stolik. Ta degustacja była 
dla nas naprawdę dużym wyzwaniem, 
nie mniejszym niż powrót do domu, 
gdyż nasze humory były więcej niż dobre. 

Następnego dnia, po mocno spóźnio-
nym śniadaniu, udaliśmy się na północ do 
oddalonego około 60 km miasta Szekszard, 
będącego stolicą kolejnego regionu winiar-
skiego. Leży on na wschodnich zboczach 
niewysokich Gór Szekszardzkich, na 
prawym brzegu Dunaju. Uprawie sprzyja 
słoneczny klimat z długim, ciepłym latem 
i łagodną zimą oraz charakterystyczne 
gleby, tzw. czerwona ziemia, czyli żelazisto-
-wapienna glina, przykryta warstwą lessu. 
Historia produkcji wina w Szekszard także 
sięga czasów rzymskich. Pierwsze ślady wi-
niarstwa związane są z zamieszkującymi tu 
wtedy Celtami. W średniowieczu tradycje 
kultywowali Benedyktyni z szekszardz-
kiego opactwa. Produkcję czerwonych win 
zapoczątkowali tu w XV wieku bałkańscy, 
głównie serbscy, uchodźcy, którzy sprowa-
dzili ze sobą Kadarkę. W XVI–XVIII wieku 
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rozkwit winiarstwa zahamowała turecka 
okupacja. Dopiero wyparcie Turków przez 
wojska habsburskie oraz sprowadzenie nie-
mieckich osadników, a wraz z nimi nowych 
metod upraw i szczepów, spowodowało 
powtórny rozkwit regionu. Oprócz Ka-
darki zaczęli oni uprawiać nowe szczepy: 
Kekfrankos, Kekoporto, Medoc Noir 

i Cabernet. Do kolejnego wzrostu udziału 
czerwonych odmian przyczyniła się 
epidemia Filoksery w 1875 roku, niszcząca 
uprawy białych szczepów. Kadarka straciła 
dopiero swoją dominującą pozycję w okre-
sie komunizmu, kiedy zwłaszcza w dużych 
winnicach wprowadzono masową uprawę 
przy użyciu maszyn. Trudna, wymagająca 
niskiego prowadzenia krzewów Kadarka 
była zastępowana szpalerowymi uprawami, 
głównie Kekfrankosa, który jest aktualnie 
najczęściej występującą tu odmianą obok 
szczepów: Zweigelt, Merlot, Cabernet 
Sauvignon, i Franc oraz Kekoporto. Upra-
wa Kadarki zajmuje obecnie około 60 hek-
tarów. Szekszard jest drugim obok Egeru 
rejonem, w którym produkuje się Bikavera, 
czyli Byczą Krew. Dzięki tutejszej Kadarce 
ma on jednak bardziej pikantny charakter. 

W planach mieliśmy odwiedzenie 
dwóch winiarzy, jednak najpierw udali-
śmy się do zarezerwowanego wcześniej 
pensjonatu, oddalonego kilka kilometrów 
od miasteczka. Pensjonat położony był 
nad stawem, w otoczeniu starych drzew, 
u podnóża wzgórza, kryjącego z pewnością 

winne korytarze. Wnętrza pensjonatu 
oraz pokoje gościnne urządzone były 
w rustykalnym stylu. Jednym słowem 
urocze miejsce, w sam raz na spędzenie 
leniwego weekendu. My jednak udaliśmy 
się zamówionymi taksówkami do miasta, 
na spotkanie z kolejnym winiarzem. 
Po kilkunastu minutach jazdy dotarli-

śmy do winnicy Merfl esz, gdzie już nas 
oczekiwał właściciel w towarzystwie żony. 
Po przywitaniu winiarz zabrał nas od 
razu do piwnicy z leżakującymi beczkami 
i rozpoczął opowieść głównie na temat jego 
fi lozofi i tworzenia wina. Produkcja jest 
relatywnie mała, około 30–40 tys. butelek 
rocznie, jednak są to wina wyjątkowe 
nie tylko z uwagi na wysoką jakość, ale 
także oryginalny charakter. Są sygnowane 
jako „Nectar Sexardique”. Właśnie tak 
nazwał tutejsze wina Franciszek Liszt, gdy 
spróbował ich po raz pierwszy, przebywając 
w gościnie u barona Augusza. Merfelsz 
sprytnie wykorzystał to określenie, robiąc 
z niego znak zastrzeżony. O jakości jego 
wina świadczy popyt, jakim się cieszą. 
Jedną trzecią produkcji wykupują najlepsze 
budapesztańskie restauracje, kolejną jedną 
trzecią nabywają drogą wysyłkową stali 
klienci winiarza, a reszta sprzedawana jest 
bezpośrednio w winnicy. Tak więc próżno 
szukać tych win na półkach sklepowych. 
Po krótkiej prelekcji przenieśliśmy się do 
małej salki degustacyjnej, gdzie w oto-
czeniu wiszących na ścianach licznych 

dyplomów i nagród mogliśmy poznać smak 
Merfelszowych Nektarów. Degustacji towa-
rzyszył poczęstunek przygotowany przez 
żonę winiarza. Na przystawkę zjedliśmy 
pasztet z gęsi, zapieczony a’la Creme Brule, 
a następnie gulasz z dziczyzny z zapiekany-
mi ziemniakami. Wina były rzeczywiście 
wyjątkowe nie tylko w smaku, ale także 
z nazwy. Rzadko bowiem pije się Czekola-
dę, Agenta Prowokatora czy Nero. Mieli-
śmy okazję skosztować także miejscowego 
specjału, wina Fuxli. Jest to wino pośrednie 
między winem różowym a czerwonym 
i jest produkowane według przyjętej przez 
tutejszych winiarzy procedury. Prawo do 
użycia apelacji „Fuxli” może posiadać tylko 
określona ilość producentów, a uzyskiwane 
jest co roku na nowo, na podstawie oceny, 
którą winiarze wystawiają we własnym 
gronie podczas „ślepej” degustacji. 
Degustację zakończyły tradycyjnie zakupy, 
po czym wróciliśmy do pensjonatu. 

Tego wieczoru czekała nas jeszcze 
jedna degustacja. Miała ona ukorono-
wać naszą wyprawę. Dzięki pomocy 
Piotra „Dionizosa” spędziliśmy wieczór 
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w winiarni jednego z najbardziej znanych 
węgierskich winiarzy, Ferenca Takle-
ra. Część z nas miała okazję poznać go 
osobiście kilka miesięcy wcześniej, gdy 
na zaproszenie Piotra gościł w Krakowie. 
Opowiedział nam wtedy o swojej burzliwej 
winiarskiej historii. Rodzina Taklerów 
trafi ła do Szekszardu z niemieckiego Pa-
latynatu w XVIII wieku, w ramach akcji za-
siedleńczej inicjowanej przez księżną Marię 
Teresę. Od tego też czasu rodzina Taklerów 
zajmowała się produkcją wina w tym 
rejonie. Niestety po II wojnie światowej 
rodzina utraciła majątek, który został 
znacjonalizowany. Dopiero w 1987 roku Ta-
klerom udało się odzyskać niewielką część 
majątku i powrócić do rodzinnej tradycji. 
Pomimo kilkudziesięcioletniej przerwy 
w produkcji wina oraz braku wykształ-
cenia enologicznego już po kilku latach 
wina Ferenca Taklera zdobyły uznanie nie 
tylko na Węgrzech, ale również poza nimi. 
W 2004 roku zdobył on prestiżowy tytuł 
węgierskiego Winiarza Roku. Stopniowo 
także powiększał powierzchnię winnic, 
jak również zaangażował w winny interes 

swoich dwóch synów. Każdy z nich pełni 
dziś inną rolę. Ferenc junior, enolog, pilnuje 
produkcji wina, natomiast Andras zajmuje 
się szeroko pojętym marketingiem i zarzą-
dzaniem. Harmonię, jaką tworzy rodzinny 
team, można poczuć pijąc ich wino Trio, 
w produkcji którego każdy z nich ma swój 
udział. Właśnie Andras, w towarzystwie 
narzeczonej, pełnił tego wieczoru honory 
gospodarza. Oprowadził nas po posiadło-
ści, po starych piwnicach, z niewielką salą 
muzealną, zawierającą sprzęty i naczynia 
służące niegdyś do produkcji wina. Pokazał 
nam również nowo wybudowane piwnice, 
z nowoczesnym sprzętem oraz, a jakże, 
„świątynię degustacyjną”. Następnie 
zwiedziliśmy nowo powstający pensjonat, 
z pokojami gościnnymi nawiązującymi 
stylem do czasów austro-węgierskich. 

Andras opowiadał nam przy tym 
o zawiłościach prawno-biurokratyczno-
-podatkowych, które – jak mieliśmy 
okazję się przekonać – są nie tylko 
polską specjalnością. Między innymi to 
one spowodowały, że pensjonat nie był 
jeszcze ukończony. Na koniec czekała nas 

prawdziwa uczta. Byliśmy pierwszymi 
gośćmi, którzy spożyli kolację w nowej sali 
bankietowej, co więcej – kolacja była swego 
rodzaju testem dla kucharza i jego zespołu. 
Szef kuchni nie zawiódł ani gospodarza, 
ani nas, a daniem popisowym był comber 
z jelenia. Oprócz wina Trio mieliśmy 
okazję skosztować także m.in. Kekfran-
kosa, Bikavera, Pinot Noir, by zakończyć 
Primariusem. Biesiada trwała do późnych 
godzin nocnych, towarzyszyła jej dyskusja 
na różne tematy, nie tylko związane 
z winem, i szczerze żałowaliśmy, że nocu-
jemy w innym miejscu. Na zakończenie 
zrobiliśmy tradycyjnie winne zakupy.

Nazajutrz, w Niedzielę Wielkanocną, 
nasza grupa uległa rozczłonkowaniu. 
Po śniadaniu udaliśmy się w drogę po-
wrotną, tak aby zdążyć przed wieczorem 
do naszych rodzin, i z nimi  kontynuować 
świętowanie. Byliśmy jednak pewni, że już 
niedługo znów gdzieś razem wyruszymy. 
Wiesiu zaoferował siebie w roli 
organizatora kolejnej wyprawy, a nam 
pozostało tylko czekać na informacje od 
niego. Zresztą, nie czekaliśmy długo…
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PRODUKTY ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Czym charak-
teryzują się 
urządzenia 
hybrydowe, 
tzw. 2w1

Rynek urządzeń 
elektronicznych przepełniony 
jest różnorodnymi propozycjami. Sprzętu 
jest tak dużo, jak różnych potrzeb klien-
tów, a wśród nich najczęściej wymienia 
się mobilność. W czasach, w których 
właśnie ten aspekt odgrywa ważną, o ile 
nie najważniejszą rolę, warto skierować 
swe zainteresowanie ku urządzeniom 
hybrydowym, czyli 2w1, które są uni-
wersalne – idealnie nadają się zarówno 
do konsumpcji treści, jak i do pracy.

Różnorodność 
sprzętowa, czyli dla 
każdego coś miłego

Rozmiar wyświetlacza urządzeń, 
z których korzystamy, jest kwestią zupełnie 
indywidualną – jedni preferują mniejsze 
ekrany, drudzy – większe. Doskonale zdają 
sobie z tego sprawę producenci hybryd, 
które dostępne są z ekranami o przekątnej 

od 10,1” do nawet 
15,6”, czyli roz-
miarowo mogą 
być zbliżone do 
popularnych 
notebooków. 
To sprawia, że po-
tencjalny klient 
ma szerokie pole 
wyboru i może 
zdecydować 
się na sprzęt 
najbardziej od-
powiadający jego 
preferencjom.

Urządzenia 
hybrydowe za-
stąpiły netbooki, 
które były często 
ciężkie, grube 
i wydajnością 
mocno od-

biegały od 
dostępnych wtedy na rynku 
notebooków. Dzięki postępowi technolo-
gicznemu, w sprzęcie 2w1 udało się znacznie 
obniżyć wagę produktów tego typu, a ich 
obudowy nie dość, że zaczęły wyglądać 

www.plejady.subaru.pl

Sezon na zakupy – urządzenia 2w1
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dużo lepiej niż netbooków, to jeszcze 
stały się nieco mniejsze (głównie dzię-
ki stosowaniu węższych ramek wokół 
ekranu i mniejszych podzespołów) i dużo 
smuklejsze, zwiększając przy tym kom-
fort pracy i samą mobilność, na której tak 
bardzo zależy nam w dzisiejszym świecie.

Wielorakie zastosowania
Rozróżniamy kilka odmian urzą-

dzeń hybrydowych. Można je podzielić 
głównie na dwie grupy: z odpinanymi 
ekranami (dotykowy ekran + klawiatura) 
lub z obracanymi ekranami. Pierwsze 
z nich są o tyle ciekawe, że pozwalają 
użytkownikowi korzystać ze sprzętu 
jak z tabletu, gdy potrzebuje wyjątkowo 
mobilnego urządzenia lub jak z laptopa, 
gdy niezastąpiona staje się klawiatura. 
Obracany ekran natomiast ma dużo 
więcej zastosowań. Sprawia, że dzięki 
niemu można dowolnie manewrować 
pozycją sprzętu. Produkty z serii Yoga 
od Lenovo charakteryzują się czte-
rema trybami pracy: laptop, namiot, 
prezentacja i tablet, dzięki czemu są 
niezawodne w każdych warunkach.

Urządzenia hybrydowe to uniwersalny 
sprzęt, od którego można wymagać wiele. 
Zwłaszcza od modeli droższych, które pa-
rametrami nie ustępują najlepszym notebo-
okom dostępnym w sprzedaży. Niestraszne 
są im zaawansowane tabelki w Excelu, 
mnogość otwartych kart w przeglądarce 

czy, jak trzeba, nawet ostatnio wydane 
gry – w części urządzeń są już przecież 
najnowsze procesory Intela, szóstej gene-
racji. Tak popularne niegdyś stwierdzenie, 
że hybrydy są dla niewymagających, nie 
znajduje już zatem potwierdzenia w rzeczy-
wistości. Polecamy się o tym przekonać!

Największe zalety urządzeń 
hybrydowych

Nie sposób wymienić wszystkich 
zalet sprzętu 2w1 – zwłaszcza że każdy 
użytkownik doceni inne cechy tych 
urządzeń. Ale wśród uniwersalnych 
koniecznie trzeba wspomnieć o róż-
norodności dostępnych produktów, 
dzięki czemu każdy może wybrać coś 

dla siebie, mobilności hybrydowych 
rozwiązań oraz ich wadze czy wresz-
cie o wysokiej wydajności, zamkniętej 
często w bardzo małych obudowach.

Nie sposób zapomnieć również 
o dwóch bardzo istotnych aspektach: 
długim, często zaskakującym czasie 
pracy akumulatora oraz wygodzie 
płynącej z możliwości obsługi urzą-
dzenia dzięki dotykowemu ekranowi.

Dostępne dla każdego
Ciągle pokutuje stwierdzenie, że hybry-

dy muszą być drogie. Warto wiedzieć, że jest 
ono wyssane z palca. Cena urządzeń 2w1 za-
czyna się bowiem od zaledwie 699 złotych, 
dzięki czemu każdy może sobie na nie po-
zwolić. Im wyższe parametry i konfiguracja 
sprzętowa, tym wyższa cena, ale i więk-
sze możliwości danego urządzenia.

Rynek urządzeń hybrydowych jest na 
tyle szeroki, że każdy jest na nim w stanie 
znaleźć coś dla siebie. Wszystkich mają-
cych jakiekolwiek wątpliwości odnośnie 
sprzętu 2w1 zapraszamy do salonów Sferis, 
w których nasi eksperci podpowiedzą 
i doradzą, który produkt jest najbardziej 
odpowiedni dla konkretnych wymagań 
i zastosowań. Na zakupy zapraszamy do 
salonów Sferis oraz na  sferis.pl/2w1 .
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Karaiby to grupa większych i mniej-
szych wysp położonych w Ameryce 
Środkowej, między Oceanem Atlan-

tyckim a Morzem Karaibskim i Zatoką 
Meksykańską. W 1492 roku przypłynął 
na Karaiby Krzysztof Kolumb, biorąc je 
za wybrzeże Indii. Karaiby to wiele wysp 
różnej wielkości, stanowiących kilka 
państw, o różnej historii, kulturze, religii 
oraz obowiązującym języku. Na niektó-
rych dominuje język angielski, na innych 
francuski. Uzależnione jest to od wpływów, 
pod jakimi były te wyspy przez wiele lat, 
często przechodziły z rąk Anglików do 
Francuzów i odwrotnie. Różnią się również 
sytuacją gospodarczą i infrastrukturą, 

w tym turystyczną. My odwiedziliśmy 
w trakcie rejsu wyspy o różnym poziomie 
rozwoju. Sezon turystyczny trwa tu od 
grudnia do maja, od czerwca do listopada 
zdarzają się tu gorsze warunki pogodo-
we, w tym huragany. Większość wysp 
to wyspy wulkaniczne i koralowe, są tu 
piękne piaszczyste plaże, turkusowa woda, 
pochylające się nad nią palmy, słońce, a dla 
amatorów sportów wodnych jest tu bogac-
two miejsc do nurkowania lub kitesur-
fi ngu, oczywiście idealne do żeglowania. 
To również dobre miejsce dla wędkarzy.

Karaiby, jak wiadomo, słyną ponadto 
z muzyki, tańca oraz rumu. Karaibskie 
rytmy i muzyka znane są na całym świecie 

i mają wpływ na muzyków z całego świata. 
Będąc tutaj koniecznie trzeba spróbować 
karaibskiego rumu , jak i miejscowej kuch-
ni. Karaiby to przede wszystkim kuchnia 
kreolska, czyli mieszanka europejskiej tra-
dycji kulinarnej z miejscowymi przepisami. 
Można tu spróbować pysznych dań z ryb 
lub z kurczaka oraz wspaniałych deserów 
i drinków przygotowanych na bazie egzo-
tycznych owoców, między innymi ananasa 
i kokosa. Karaiby są również znane z gałki 
muszkatołowej, której są sporym eksporte-
rem. W rzeczywistości ma ona intensyw-
niejszy aromat od tej, którą znałam do tej 
pory. Jestem jej wielką fanką, przywio-
złam więc sobie jej odpowiedni zapas.

Subaru na Karaibach /cz. 1/ 
Karaiby jeszcze tak niedawno były dla mnie czymś nieosiągalnym, odległym tak bardzo, 
jakby znajdowały się co najmniej na Marsie. Kojarzyły mi się oczywiście z turkusową wodą, 
plażą, palmami, ciepłem i rajem. I to wszystko (a nawet sporo więcej) tam znalazłam.

PODRÓŻE
tekst:  AGNIESZKA PALKA
zdjęcia:  AGNIESZKA PALKA ,

MARCIN WALUKIEWICZ
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Pomysł na pierwszy wyjazd tego typu, 
nazwany później Subarsail, zrodził się na 
XI Zlocie Plejad, będącym, jak powszech-
nie wiadomo czytelnikom „Plejad”, 
kultową dla większości Subarumaniaków 
imprezą. Dzięki niemu wielu z nas roz-
winęło zwykłe internetowo-forumowe 
relacje w znajomości i przyjaźnie o różnym 
stopniu zażyłości, a nawet małżeństwa. 
Uczestnictwo w zlotach pozwala poznawać 
najpiękniejsze zakątki Polski. W przypad-
ku idei Subarsaila pomysłodawcy poszli 
nieco dalej, wpadli bowiem na koncepcję 
wspólnej podróży gdzieś na „drugi koniec 
świata”. Tak rozpoczęło się wydarzenie, 
które odbyło się dwa razy na Karaibach 
i raz na Seszelach.Niestety nie udało mi się 
za pierwszym razem dołączyć do karaib-
skiej załogi, ale moje myśli coraz częściej 
wracały do pomysłu, żeby tam pojechać.

Pomysł na trzeci Subarsail zrodził się 
nieśmiało, kiedy to na jednym z trój-
miejskich spotkań „rodziny Subaru” 
w styczniu 2015 roku zapytałam AnYę 
(Anię) czy nie chciałaby pojechać na rejs 
na Karaiby. Ustaliłyśmy, że za rok bardzo 
chętnie się tam wybierzemy. Pomysł na 
zorganizowanie kolejnego Subarsaila na 
Karaibach przekazałam kosmitowi (Mar-
cinowi), który zaproponował nam termin 
w 2015 roku, w grudniu. Okazało się, że na 
rejs chętni są jeszcze Margo (Małgosia) 
z Urabusem (Grzegorz) i Bartekfi  (Bartek). 
I tak w pięć osób stworzyliśmy zalążek 
wspaniałej i wyjątkowo zgranej, jak się 
później okazało, załogi. W poszukiwaniu 
kolejnych załogantów założyłam wątek na 
Forum Subaru i dzięki temu znalazły się 
jeszcze kolejne osoby, mianowicie Olusia 
(Olga) z Beavisem (również Grzegorz) oraz 
marhof (drugi Marcin). Bardzo różnorodni 
ludzie stworzyli naszą załogę, ale jednak 
wszyscy mamy wspólne to coś, co pozwo-
liło się nam dogadywać i fajnie spędzać 
czas. To chyba ten pierwiastek Subaru. 
Byliśmy bardzo zgraną i wesołą ekipą.

W skład naszej załogi wchodzili Foru-
mowicze z różnych stron Polski: AnYa, Aga, 
kosmit i marhof z Trójmiasta, Margo i Ura-
bus z Łodzi, Olusia i Beavis ze Szczecina 
i Bartekfi  z Warszawy. Dla ekipy z Trójmia-
sta wyprawa zaczęła się w przeddzień wylo-
tu z Warszawy. Samolot z Warszawy wyla-
tywał skoro świt, dlatego zdecydowaliśmy 

się przyjechać do stolicy dzień wcześniej. 
Poszliśmy na przepyszną pizzę, mając w pla-
nie skorzystanie z gościny forumowicza 
Adiego. Postanowiliśmy jednak pojechać 
do hotelu, który zarezerwowałam tuż obok 
lotniska. Kosmit spakował się w pośpiechu 
(jak się później okazało pośpiech przydaje 
się tylko przy łapaniu pcheł…), zapakowa-
liśmy nasze wszystkie bagaże do Forestera 
marhofa (o dziwo, wszystko się zmieściło 
bez problemu) i pojechaliśmy do hotelu… 
grubo po północy. Na miejscu okazało się, 
że cena za parking jest taka, jak się umawia-
liśmy, ale za kilka godzin w hotelu musieli-
śmy mocno przepłacić w stosunku do ceny 
ofi cjalnej. Byliśmy już jednak tak zmęczeni, 
że nawet nie chciało nam się dyskutować, 
wzięliśmy klucze do pokoi i poszliśmy się 
zdrzemnąć dwie godziny przed wylotem.

Dopiero co zamknęłam oczy, a już 
budzik mnie próbował wyrwać ze snu. 
Na dodatek padał deszcz ze śniegiem, 
ale perspektywa dotarcia do raju za kilka-
naście godzin trzymała nas w doskonałych 
nastrojach. Na Okęcie dotarliśmy na czas, 
gdzie spotkaliśmy się z Margo i Urabu-
sem oraz z Bartkiemfi . Olusia i Beavis 
mieli do nas dołączyć w Paryżu. Połączeń 
bezpośrednich na Martynikę z Polski nie 
ma, dlatego lecieliśmy przez Paryż. Lot 
do Paryża minął nam bardzo szybko, nie-
stety samolot wyleciał mocno opóźniony 
z powodu odladzania go na Okęciu, a my 
mieliśmy mało czasu na przejazd na drugie 
lotnisko. Poddenerwowani czekaliśmy na 
bagaże, by jak najszybciej wydostać się na 
przystanek autobusu, który nas miał szyb-
ko przetransportować z lotniska Charles 
de Gaulle na Orly. Niestety szybko było 
tylko teoretycznie, ponieważ po drodze 
pojawiły się oczywiście korki. Beavis był 
już na lotnisku i był z nami w kontakcie, 
w międzyczasie ustalał z obsługą lotniska 
co tylko można było zrobić, zanim się po-
jawimy. Szczęśliwie dotarliśmy jednak na 
lotnisko na czas, nadaliśmy szybko bagaże 
i wtedy pojawiły się schody, ponieważ 
okazało się, że ta najdłuższa kolejka do hali 
odlotów to oczywiście nasza. Na szczęście 
w kolejce czekali już nasi znajomi, którzy 
również lecieli na Martynikę, a my po kolei, 
w miarę dyskretnie i (mieliśmy nadzieję) 
niezauważalnie dołączyliśmy do nich. 
Zrobiliśmy to na tyle subtelnie i bezczelnie 

zarazem, że nikt z czekających za nami 
w kolejce się nie oburzył. Na szczęście!

Po przejściu przez kontrolę i skano-
wanie – szał! Szał, bo kosmit nastraszył, 
że to ostatni moment na zakupienie alko-
holu oraz coli, które będą niezbędne pierw-
szego wieczoru na łajbach. Przylot na Mar-
tynikę był późno wieczorem, więc wszyscy 
się rzucili na stoisko bezcłowe, konkretnie 
na dział z rumem. „Gdzie cola?!?” – słychać 
było co rusz. „Nie ma!” – wypowiadane 
z przerażeniem. Wreszcie oblężony został 
barek z kanapkami, gdzie były też napoje. 
Wykupiliśmy chyba cały zapas coca-coli 
w tym barku. Jeszcze nigdy wcześniej nie 
płaciliśmy tak dużo za kilka litrów coli...

W samolocie było bardzo wesoło, nie-
którzy co prawda odsypiali brak snu przed 
lotem, niektórych zmogło wino podane na 
pokładzie, bardzo smaczne zresztą. W każ-
dym razie w czasie tych ośmiu godzin lotu 
nastąpiła już lekka integracja załogi. Mnie 
się spać nie chciało, poziom adrenaliny 
miałam tak wysoki, że nie zmrużyłam oka 
przez całą podróż. W końcu, po 8 godzi-
nach lotu, za oknami samolotu, który 
podchodził już do lądowania, ukazały się 
światła Martyniki na tle pięknego zachodu 
słońca. Wylądowaliśmy w raju, mocno 
zmęczeni. Po wyjściu z lotniska uderzyła 
nas fala gorącego powietrza i mimo tego, 
że większość z nas przebrała się w letnie 
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ciuchy w samolocie i tak mieliśmy wraże-
nie, że mamy ich na sobie za dużo. Przed 
lotniskiem czekał na nas autobus, który 
zabrał nas do mariny. Na miejscu w końcu 
dotarliśmy na katamaran „Rascasse”, 
który stał się naszym wspólnym domem 
przez najbliższe dwa tygodnie. Domem, 
jak się później okazało, całkiem zgranej, 

wesołej i cudownej ekipy. Nastąpił szybki 
podział kajut, częściowe rozpakowanie się 
i poszliśmy na kolację do pobliskiej restau-
racji. Byliśmy wszyscy bardzo zmęczeni 
podróżą, a że następnego dnia czekało 
nas trochę pracy i emocje w związku 
z wyruszeniem w wymarzony i długo 
oczekiwany rejs, biesiadę zakończyliśmy 

stosunkowo wcześnie. Na szczęście nasz 
skipper postarał się o odpowiednie wypo-
sażenie naszego katamaranu. Ukochanym 
sprzętem, który nas nigdy nie zawiódł 
i pracował dla nas bardzo ciężko, była… 
kostkarka. Mała niepozorna skrzyneczka, 
która dostarczała nam na bieżąco kostki 
lodu, tak pożądane przez całą załogę.

Rano się zaczęło dość pracowicie, skip-
perzy poszli nas odprawić, a reszta załogi 

udała się na zakupy do pobliskiego (taaa… 
jasne, pobliskiego) Carrefoura. Podzielili-
śmy się wspólnie zrobioną listą zakupów 
i w podgrupach ruszyliśmy na poszukiwa-
nie prowiantu. Mnie najdłużej zeszło na 
poszukiwaniu przypraw – teraz już wiem, 
że takie rzeczy trzeba zabierać z Polski. 
Na miejscu były tylko podstawowe przypra-

wy, ale dobre i to. Kupiliśmy, na polecenie 
naszego kapitana, całą masę coli… Jak się 
później okazało – dużo za dużo, bo dość 
szybko nam się znudziła i wykorzystaliśmy 
ją później w ramach handlu barterowego. 
Ale o tym w swoim czasie. Jak się okazało, 
jako zgrana ekipa ogarnęliśmy zakupy 
bardzo sprawnie, szybko i bez zbędnych 
dyskusji co i w jakiej ilości było nam po-
trzebne… „Oby to była zapowiedź na dalszą 

57facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 3–4/2016



część podróży” – pomyślałam. Nie wszyscy 
wzajemnie się znali, ale ja akurat wcześniej 
znałam się ze wszystkimi i miałam nadzieję, 
że dość dobrze się dobraliśmy. W końcu 
będziemy musieli ze sobą wytrzymać dwa 
tygodnie na dość małej, mimo wszystko, 
powierzchni, jaką zapewniała nam nasza 
łajba. Męska część załogi zabrała się do 
mariny z prowiantem sklepowym busem, 
a gdy kobiety dotarły z powrotem pieszo, 
wszystko już było na miejscu. Po drodze 
z AnYą weszłyśmy zobaczyć miejscowy 
cmentarz, który wyglądał zupełnie inaczej 
niż nasze, polskie cmentarze. Znajdowały 
się tam mniejsze lub większe grobowce, 
wszystkie w kolorze białym, oraz dużo 
sztucznych kwiatów, co, biorąc pod uwagę 
tamtejszy klimat, w ogóle nie dziwi.

Wspólnie uzgodniliśmy również, 
że chcemy pobawić się w wędkowanie, 
po tym jak zgłosiłam się na pomoc w spra-
wianiu ryby, Beavis wybrał się z Bartkiemfi 
po wędkę. Okazało się, że Bartek jest docie-
kliwy i skrupulatny, z czym najpierw zderzył 
się Beavis podczas wypożyczania wędki, 
a później mieliśmy wszyscy okazję poznać 
się nawzajem, a Bartek przez cały rejs trosz-
czył się o nasze wydatki. W każdym razie 
udało się chłopakom wynegocjować jakiś 
rabat, chociaż i tak wrócili do pierwszego 
odwiedzonego sklepu, bo w innych nie było 
szans na wypożyczenie sprzętu do łowienia 
ryb, a sprzęt nam się w czasie rejsu bardzo 
przydał – opiekował się nim właśnie Bartek.

W tym czasie postanowiłam zadzwonić 
do Polski, nie wiem, co mnie podkusiło, 
by wykonać tę rozmowę na pomoście. 

W momencie schodzenia z katamaranu, 
pomost postanowił mnie zaatakować 
prosto w udo… katamaran z pomostem 
się od siebie oddaliły i moja noga nie trafiła 
tam, gdzie powinna. Runęłam z gracją do 
wody, uderzając się solidnie w udo, ratując 
japonki, telefon oraz siebie – od razu mogę 
odradzić poruszanie się w takich oko-
licznościach w sukience. Na szczęście nic 
poważnego mi się nie stało, chociaż przez 
pół rejsu siniak na pół uda wzbudzał niezłą 
sensację. Później już wszyscy przeszli nad 
nim do porządku dziennego, ponieważ 
przestałam utykać. Szczęściem również ura-
towałam telefon i klapki, a siniak zniknął 
już po przybyciu z powrotem na Martynikę.

Przed wypłynięciem Beavis z Urabusem 
postanowili jeszcze skorzystać z możli-
wości, jakie daje marina i umyli pięknie 
pokład, który mocno się zabrudził podczas 
naszych wycieczek z jachtu na ląd i z 
powrotem, w trakcie rozpakowywania się 
oraz rozpakowywania zakupów. Żeńskiej 
części załogi bardzo się ta aktywność 
z mopem spodobała i wiadomo już było, 
kto będzie sprzątał pokład Rascasse.

Po zaprowiantowaniu i załatwieniu 
wszystkich formalności w końcu wyruszyli-
śmy z mariny w naszą przygodę z Karaiba-
mi. Nareszcie wypłynęliśmy, wszyscy pod-
ekscytowani, chętni do pomocy naszemu 
kapitanowi, który manewrował dość dużym 
katamaranem w ciasnej marinie, jakby to 
była bułka z masłem. W zawiązku z nie-
wielkim opóźnieniem wypłynęliśmy po 
południu i na nasz pierwszy postój dopłynę-
liśmy wieczorem. Była to zatoka Marigot na 

wyspie St. Lucia, gdzie rano powitał nas wi-
dok zatopionych masztów starego żaglowca. 
Celem naszej wyprawy na ląd był bank, mu-
sieliśmy zaopatrzyć się w miejscową walutę, 
którą jest dolar wschodniokaraibski, swoją 
drogą jedne z najpiękniejszych banknotów 
i monet na świecie. Z kolei Martynika jest 
zamorskim terytorium Francji i częścią 
Unii Europejskiej, pozostałe wyspy Kara-
ibów stanowią odrębne państwa (w sumie 
jest ich na Karaibach 27) oddzielnie lub 
w grupie wysp. Chętnego na przygotowanie 
pierwszego wspólnego śniadania długo nie 
było, aż głodny jak wilk Beavis zgłosił się 

na ochotnika i zaproponował, że przygo-
tuje nam omleta. Tak narodził się zwyczaj 
wspólnego przygotowywania posiłków 
i pracy w kambuzie. Później okazało się, 
że w kuchni tańczyć lubią też m.in. Aga 
(dosłownie i w przenośni) czy kosmit. 
Gosha wstawała wcześnie i ogarniała, 
nazwijmy to delikatnie, nieład po poprzed-
nim wieczorze. Anya, Bartek, Olusia nie 
pozostawali dłużni. Nawet Marhof dawał 
się czasami ponosić nielubianym przez 
siebie zajęciom. Fajnie było w kambuzie.

Saint Lucia (Wyspa św. Łucji) to nieza-
leżne państwo w regionie Morza Karaib-
skiego w Ameryce Środkowej ze stolicą 
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w mieście Castries, jednak angielska 
królowa w dalszym ciągu pozostaje głową 
państwa. Wyspa ma pochodzenie wulka-
niczne i w dalszym ciągu występują tu go-
rące mineralne źródła. Wulkan Qualibou, 
którego ostatnia erupcja nastąpiła pod ko-
niec XVIII w., wraz ze swoimi źródłami 
siarkowymi (Sulphur Springs) promowany 
jest jako jeden z nielicznych, do których 
można wjechać samochodem (droga 
dochodzi do samej kaldery). Natomiast 
najbardziej charakterystycznym elementem 
krajobrazu są dwa, leżące po zachodniej 
stronie wyspy, szczyty zwane Les Pitons, 

składające się z Gros Piton (771 m n.p.m.) 
i Petit Piton (743 m n.p.m.). Zostały one 
wpisane na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO, a na terenie wokół nich 
utworzono park narodowy. Wyspę otaczają 
typowe w tym rejonie świata rafy koralowe.

Po krótkim pobycie na St. Lucii wyru-
szyliśmy w dalszy rejs na południe. Naszym 
celem była stolica Saint Vincent, King-
stown. Karaibskie państwo Saint Vincent 
i Grenadyny składa się w sumie z 32 wysp 
pochodzenia wulkanicznego, przy czym 
zamieszkałe jest tylko dziewięć najwięk-
szych. Stolica Saint Vincent i Grenadyn leży 
na południu największej wyspy. Również 

tutaj głową państwa w dalszym ciągu pozo-
staje królowa Elżbieta II. Lotniska na Saint 
Vincent i pozostałych trzech większych 
wyspach, czyli na wyspie Bequia, Musti-
que oraz Union Island, obsługują jedynie 
loty lokalne. Saint Vincent i Grenadyny to 
przepiękne wyspy pochodzenia wulka-
nicznego, otoczone lazurowym morzem 
z pięknymi piaszczystymi plażami, 
porośnięte tropikalnym lasem. Na wyspie 
Saint Vincent znajduje się czynny wulkan 
– La Soufrière (1234 m n.p.m.), którego 
ostatnia erupcja miała miejsce w 2009 roku. 
W Kingstown pojechaliśmy najpierw 
na lotnisko w celu dokonania odprawy 
paszportowej, następnie zrobiliśmy zakupy 
na rynku, zaopatrzyliśmy się w ryby, owoce 
i warzywa. Orzeźwiło nas lokalne piwo 
Hairoun, drugie oprócz Cariba karaibskie 
piwo, które znikało w ilościach hurtowych 
z naszych przepastnych lodówek. W dalszą 
podróż wybraliśmy się w stronę wyspy 
Bequia, znowu niestety żeglując po ciemku. 
Kosmit tak dobrze zna te rejony, że nikt nie 
miał żadnych wątpliwości i obaw. Mnie że-
glowanie po ciemku za każdym razem 
usypiało i niewielki był ze mnie pożytek, 
bo zamykałam się w kajucie i odsypiałam. 
Późnym wieczorem dopłynęliśmy na 
Bequię. Rano zaopatrzyliśmy się w karty 
SIM (zapomnianych przez kosmita w po-
śpiesznym pakowaniu), które miały nam 
posłużyć do kontaktu ze światem, między 
innymi poprzez Facebooka. Szybkie zaku-
py, wymiana waluty w bankomacie i ruszy-
liśmy dalej, ponieważ zwiedzanie wyspy 
kosmit przewidział na drogę powrotną, 
a było tam co oglądać… Ale o tym później.

Za każdym razem, gdy ruszaliśmy 
w morze, Bartekfi z Beavisem dbali o to, 
by dać szansę rybom na złapanie się na 
naszą wędkę. Niestety bezskutecznie. 
Podczas gdy wiara załogi w to, że złowimy 
cokolwiek, co nada się do zjedzenia, mocno 
podupadła, w drodze z Bequi na Moustique 
coś się złapało i kołowrotek kręcił się jak 
oszalały. Tym czymś była przepiękna ryba, 
którą wszyscy podziwialiśmy, ciesząc się 
na myśl o jej skonsumowaniu. Oczywiście, 
wszyscy zrobiliśmy sobie z nią pamiątkowe 
zdjęcia. Dość długo próbowaliśmy zidenty-
fikować rybę, którą złowiliśmy, była trochę 
podobna do barakudy, trochę do makreli, 
a trochę do tuńczyka. Okazało się, że to wa-
hoo z rodziny makrelowatych. Przepiękna, 
o aksamitnej skórze i… doskonała 
w smaku. Tak bardzo polubiliśmy naszą 
rybę, że nadaliśmy jej imię Zenek. Zenek 
dopłynął z nami na Moustique, ale na 
to by się nim zająć, musiał poczekać do 
wieczora. Mieliśmy bowiem plan, by zejść 
na ląd i wybrać się na wycieczkę po wyspie 
w drodze na jedną z najpiękniejszych plaż 
na świecie, Macaroni Beach. Słońce na Ka-
raibach zachodzi wcześniej i bardzo szybko 
robi się ciemno, a że było już późne popo-
łudnie, na plażę znajdującą się po drugiej 
stronie wyspy wybraliśmy się taksówkami. 
Moustique to w zasadzie prywatna wyspa, 
gdzie każdy odwiedzający ma szansę spo-
tkać Micka Jaggeraa z Rolling Stones, który 
dość często przebywa na wyspie. Mają tam 
swoje rezydencje również słynny projek-
tant Tommy Hilfiger, bywa tam również 
sporo gwiazd i celebrytów, na przykład 
Johny Depp… czyli Jack Sparrow z serii 
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fi lmów „Piraci z Karaibów”. Nie udało się 
nam nikogo spotkać, ale kierowca pojechał 
z nami pod rezydencję T. Hilfi gera, którą 
można wynająć za odpowiednio wysoką 
kwotę. Przejechaliśmy również niedaleko 
domu M. Jaggera, ale wszystko wskazy-
wało na to, że gospodarza tej rezydencji 
również nie ma na wyspie. Natomiast 
plaża Macaroni Beach zaparła nam 
dech w piersiach. To była nasza pierwsza 
wizyta na karaibskiej plaży i od razu tak 
wspaniała i przepiękna. Plaża doskonale 
się nam ukazała w blasku zachodzącego 
słońca. Macaroni Beach znajduje się po 
oceanicznej stronie wyspy, a co za tym 
idzie – wieje na niej dość solidnie, widać 
to po wygiętych palmach, są na niej silne 
i duże fale, które robiły z nami, co chciały. 
Jako jedyna z dziewczyn, wiedząc, co nas 
czeka, ubrałam się w strój jednoczęściowy 
i nie pożałowałam tej decyzji. W wodzie 
było cudownie, bawiliśmy się jak dzieci. 
Plaża doskonale nadaje się też do biegania 
– sprawdziłam osobiście. Po tym, jak słońce 
opuściło nas na plaży, postanowiliśmy 

wracać, bo zaczynało się robić ciemno. 
Część drogi powrotnej pokonaliśmy pieszo, 
narażając się na nieprzyjemne ukąszenia 
małych, niewidzialnych muszek. Na pokła-
dzie Rascasse wciąż czekał na nas Zenek.

W związku z tym, iż na Martynice 
tylko Beavis zgłosił się na ochotnika do 
oprawiania złowionej ryby, a ja nieśmia-
ło zgłosiłam się na ewentualną pomoc, 
nam przypadła rola zajęcia się Zenkiem. 
Beavis doskonale dał sobie radę i podzielił 
go na części, które natychmiast zostały 
zamarynowane. Z części ryby zrobiłam 
razem z kosmitem doskonałe ceviche, 
a głowa i części ryb kupionych przez 
nas w Kingstown wylądowały w garnku 
z przeznaczeniem na ugotowanie zupy 
rybnej. Tylko jak ugotować dobrą zupę, 
jak się nie ma żadnych warzyw i przypraw? 
Wtedy postanowiłam, że następnym 
razem zamiast budyniów zabiorę z Polski 
podstawowe przyprawy. Udało nam się 
jednak zorganizować cebulę i liść laurowy, 
do tego sól, pieprz i serce Beavisa (z moją 
niewielką pomocą) pozwoliły stworzyć 

przepyszną zupę rybną. Bardzo było nam 
żal, kiedy zupa już się skończyła, a ugoto-
waliśmy jej naprawdę wielki gar, najwięk-
szy, jaki był na jachcie. Chwaliły ją nawet te 
osoby, które zupy rybnej nie jadają w ogóle.

Następnego dnia ruszyliśmy w stronę 
słynnego Mayreau, malutkiej, cudownej 
wyspy, która okazała prawdziwym rajem. 
Wyspy o niepowtarzalnej cudownej aurze, 
w której się można zakochać po uszy. 
Po drodze na chwilę „wpadliśmy” do 
pobliskiego Tobago Cays… Tak turkuso-
wej wody, jak z ociekających Photoshopem 
folderów reklamowych, nie marzyłam 
nawet zobaczyć… A to wszystko na wycią-
gnięcie ręki! Przypłynął do nas miejsco-
wy rybak i zaproponował nam lobstera, 
czyli langustę. Podziękowaliśmy, ponieważ 
na Mayreau czekała na nas uczta przygo-
towana przez Blackboya. Nie zwlekając za 
długo (żeby zdążyć na homara z grilla na 
Mayreau), wybraliśmy się na pobliski ląd, 
czyli wyspę Baradal, a w zasadzie wysepkę. 
Malutka wyspa, na której można było 
spotkać jaszczurkę, kraby, pościgać się 
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z żółwiem, przyjrzeć się z bliska podpi-
sanym przez turystów na każdym liściu 
agawom, muszlom po morskich ślima-
kach, a przede wszystkim napawać oczy 
soczystym turkusem, który rozpościerał 
się dookoła… Mnie bardzo spodobały 
się kolorowe ślimaki żyjące na skałach na 
drugim brzegu wyspy. Chętni do nurko-
wania skorzystali z okazji, by podziwiać 

tamtejszą rafę koralową. Czas nas gonił 
i kosmit zarządził ewakuację z wyspy na 
katamaran. Z żalem opuszczałam prze-
piękny skrawek Karaibów. Nasz skipper 
spieszył się bardzo i tuż przed zachodem 
słońca naszym oczom ukazała się oczeki-
wana Mayreau, z przepiękną zatoką i pal-
mami pochylającymi się nad plażą…

(ciąg dalszy w następnym wydaniu)
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To my trzeci Subarsail,
Co u Antka pije hej!
Przywiódł tutaj nas Kosmita,
Z nim załoga znakomita:
Aga, którą nie na niby,
Pokochały Karaiby,
Anya z morskiej co choroby,
Wyrwał rumpunch ją miejscowy,
Margo która z kitką mysią,
Zapoznała się z Marysią,
I Olusia co przemożnie,
Znakomicie węzły wiąże,
BartekFi co nie bez racji,
Uczy wszystkich demokracji,
Beavis co jest marynarzem,
Więc nad niczym się nie maże,
Marhof zwykle w górach bywał,
Więcej chodził więc niż pływał,
I Urabus, strasznie szalał,
Nie gotował a zajadał*.
Tak więc Antku z tą drużyną,
Za Twą tęsknim już gościną!

Urabus

* edycja moderatora
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Corinne i Jess wpadły na pomysł podbi-
cia Sahary zainspirowane przez znajo-
mego, który na Facebooku pochwalił 

się swoim startem w Maroc Challenge. On 
co prawda rajdu nie ukończył, ale Corinne 
zażartowała sobie, że może w tym roku 
udałoby się to jej i Jess. Ta luźna dygresja 
rzucona została na miesiąc przed po-
czątkiem całego wydarzenia i mało kto 
potraktowałby ją poważnie. A jednak! Żart 
przerodził się w realny projekt. Wspomnia-
ny znajomy skontaktował Corinne z orga-
nizatorem rajdu w Maroku – Rui Cabaco. 

Ten utwierdził ją w przekonaniu, że na 
nic jeszcze nie jest za późno, ona z kolei 
zdołała namówić Jess do towarzyszenia jej 
w roli pilota. Do rozważenia pozostawała 
jeszcze najważniejsza kwestia – samochód. 

Dziewczyny, które wcześniej odbyły 
trzy długie wyprawy Subaru, nie brały pod 
uwagę żadnej innej marki. Do modelu XV 
miały stuprocentowe zaufanie. Sprawdziły 
go w Europie, Azji i Ameryce Północ-
nej i wiedziały, że jeśli podbijać Afrykę, 
to tylko za jego kółkiem. Naprędce ułożyły 
kilka zdań do szefa europejskiej siedziby 

Subaru w Brukseli, przesłały je mailem 
celem wybadania jego zainteresowania 
marokańską imprezą i w napięciu czekały 
na odpowiedź. Kolejnego dnia otworzyły 
wiadomość zwrotną – mogły pakować 
plecaki! Wsparcie dziewczyn przez Subaru 
było jedną z najradośniejszych informacji, 
jakie otrzymały w tym roku. W Bruk-
seli miał czekać na nie dokładnie ten 
samochód, którym wcześniej podró-
żowały przez Azję w ramach Mongolia 
Charity Rally: białe, napędzane na cztery 
koła XV wyposażone w 1,6-litrowy silnik 

Maroc Challenge
– Off trax na saharyjskim piasku
Subaru Winter Adventure, czyli alpejska przygoda Corinne Copreni i Jess Watt, trwała blisko miesiąc 
i zakończyła się pełnym sukcesem. Przedstawicielki ekipy Off trax z plecakami pełnymi wrażeń 
i resztkami śniegu topniejącego pod butami wróciły do Toronto pod koniec stycznia i… zabawiły 
tam wyjątkowo krótko. Na horyzoncie pojawił się bowiem nagle pomysł wystartowania w rajdzie 
Maroc Challenge, a kochające adrenalinę Kanadyjki po bardzo krótkim namyśle podjęły wyzwanie 
i postanowiły już w marcu zmierzyć się z piaskiem największej pustyni świata.

WYDARZENIA tekst: AGNIESZKA JAMA
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i manualną skrzynię biegów. W ciągu 
kolejnych trzech tygodni samochód musiał 
przejść błyskawiczne przygotowanie do 
rajdu. Nowe opony przystosowane do jaz-
dy po piasku, specjalne podkładki TRED 
ułatwiające „wygrzebywanie się” z wydm, 
liny holownicze czy porządny komplet 
narzędzi stanowiły zaledwie ułamek 
ekwipunku, o który trzeba było zadbać.

Corinne i Jess z dużym entuzjazmem 
przystąpiły do przygotowań do egzotycz-
nej podróży, zdołały dopiąć wszystko na 
ostatni guzik i już 3 marca zameldowały 

się na pokładzie samolotu na lotnisku 
w Toronto. Dzień później stawiły się po 
odbiór Subaru w stolicy Belgii i udały się 
na zakupy, nabywając między innymi 
pojemniki na wodę i gaz. Po upewnieniu 
się, że wszystko, co niezbędne, jest już 
w samochodzie, mogły udać się w podróż 
mającą na celu „rozruszanie” auta przed 
kluczowym wydarzeniem. Dziewczyny za-
planowały blisko dwa tygodnie zwiedzania 
Francji i Hiszpanii. 5 marca udały się przez 
Lille, Amiens, Rouen i Caen do niezwy-
kłego miejsca, jakim jest skalista wyspa 

pływowa Mont Saint-Michel. Położona jest 
ona w Zatoce Wzgórza Świętego Michała, 
w południowo-zachodniej Normandii, 
a połączona z kontynentalną Francją gro-
blą o długości 1800 metrów. Wzniesiono na 
niej robiące ogromne wrażenie sanktu-
arium Michała Archanioła. Urok i nie-
zwykła architektura mieszczącego się na 
wyspie miasteczka sprawiają, że rocznie 
odwiedza je średnio 3,2 mln turystów. 
Tym samym plasuje się ono na drugim 
miejscu, po Paryżu, na liście najwięk-
szych atrakcji turystycznych Francji. 
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Następnego dnia podróżniczki prze-
mknęły przez Rennes, Nantes i Bordeaux, 
by późnym popołudniem przekroczyć 
granicę z Hiszpanią i zatrzymać się na noc-
leg w malowniczo położonym nad Zatoką 
Biskajską i nazywanym „perłą północy” 
mieście Kraju Basków – San Sebastián. 
Sztorm o poranku i pokryte chmura-
mi niebo nie zachęcały do zwiedzania. 
Dziewczyny postanowiły zatem udać się 
do oddalonego o nieco ponad 100 km na 
zachód Bilbao. W największym mieście 
Kraju Basków uczciły Dzień Kobiet – z tej 
okazji sprezentowały sobie wizytę w Mu-
zeum Guggenheima. Ciekawe dzieła sztuki 
współczesnej zgromadzone zostały w bar-
dzo oryginalnym budynku wykonanym 
między innymi z blachy tytanowej i szkła. 
Dodatkowym upominkiem z okazji 8 mar-
ca było słońce, które na chwilę postanowiło 
wyjrzeć zza chmur. Następnego dnia ekipa 
Offtrax przemierzyła nieco ponad 150 km 
na wschód, do Pampeluny. Każdego roku 
w lipcu organizowana jest tam fiesta na 
cześć patrona miasta, św. Fermina, w czasie 
której na ulicach odbywają się słynne na 
cały świat gonitwy byków i ludzi. Corinne 
i Jess podczas swojej przechadzki uroczymi 
uliczkami starały się wyobrazić sobie, jak 
owe ryzykowne biegi wyglądają w rzeczy-
wistości. Same również natknęły się na 
jednego byka, łypiącego na nie spode roz-
wścieczonego łba z… przydrożnego graffiti. 

Kolejny poranek przywitał Kanadyjki 
śniegiem! Co prawda nie były to jakieś 
jego nieprzebrane ilości, niemniej jednak 
śnieg na ulicach hiszpańskiego miasta 
w marcu stanowił nie lada zaskoczenie 
nie tylko dla podróżniczek, lecz i dla jego 
mieszkańców. Z Pampeluny dziewczyny 
skierowały Subaru na południowy wschód. 
Przemknęły przez Saragossę i, omijając 
Barcelonę, odbiły na północny wschód 
w kierunku granicy z Francją. Na nocleg 
postanowiły zatrzymać się w okolicy 
katalońskiego miasta Figueres będącego 
miejscem urodzenia i śmierci Salvadora 
Dali. I tak, po pokonaniu tego dnia około 
600 km, ekipa Offtrax znalazła się w słyn-
nym regionie turystycznym Costa Brava. 
Od tego momentu Corinne i Jess zwiedzać 
miały śródziemnomorską część Hiszpanii, 
z każdą chwilą czując coraz wyraźniej 
powiew marokańskiego powietrza. 

Kolejnego dnia, po wizycie w Muzeum 
Salvadora Dali, dziewczyny opuściły 
Figueres i pomknęły do Barcelony, gdzie 
w końcu mogły nacieszyć się bezchmur-
nym, słonecznym niebem. W mieście 
postanowiły spędzić kilka kolejnych dni, 
dzieląc czas na zwiedzanie i relaks. Wśród 
odwiedzonych przez nie miejsc była 
oczywiście przepiękna Sagrada Fami-
lia. Secesyjna świątynia będąca dziełem 
Antoniego Gaudiego w promieniach 
hiszpańskiego słońca prezentowała się 
imponująco i nie dawała oderwać od siebie 
wzroku. 15 marca dziewczyny udały się do 
Walencji. Tego dnia każdego roku na jej 
ulicach wystawia się dziesiątki kolorowych 
rzeźb i ciekawych konstrukcji wykonanych 
z papieru i wosku, rozpoczynając tym 
samym słynny festiwal Las Fallas. W nocy 
z 19 na 20 marca dzieła te są uroczyście 
spalane, a przed nastaniem kulminacyj-
nego momentu w klubach i na ulicach 
trwa jedna wielka zabawa. Corinne i Jess 
miały okazję przyjrzeć się temu radosne-
mu świętowaniu i wczuć się w festiwalowy 
klimat. Dodatkową atrakcją podczas poby-
tu w Walencji była możliwość zobaczenia 
korridy. Obserwacja rytualnej walki z roz-
drażnionym bykiem była dla Kanadyjek 

bardzo emocjonującym przeżyciem, które 
z pewnością na długo pozostanie w ich pa-
mięci, lecz którego – jak zapewniały – ra-
czej nie chciałyby jeszcze raz doświadczyć.

Ostatni dzień przed Maroc Challenge, 
czyli 17 marca, ekipa Offtrax spędziła na 
plaży w gminie Jávea w prowincji Alicante. 
Corinne i Jess poświęciły tam nieco czasu 
na studiowanie wytycznych i współrzęd-
nych otrzymanych od organizatorów 
rajdu. Osiem dni przygotowanej przez 
nich imprezy zostało „streszczonych” na… 
58 stronach! Było zatem co przeglądać. 
Po ostatnim dniu odpoczynku można było 
rozpocząć przygodę w ramach wiosennej 
edycji Maroc Challenge, której pierwszym 
etapem było zameldowanie się w piątek 
18 marca w gminie Jumilla celem poddania 
samochodu opcjonalnej weryfikacji tech-
nicznej i administracyjnej. XV przeszedł ją 
bez zarzutów. Następnego dnia dziewczyny 
musiały przejechać z Jumilli około 400 km 
do portu Motril, gdzie późnym popołu-
dniem auto przeszło pomyślnie jeszcze 
jedną, tym razem obowiązkową weryfika-
cję. Ekipa Offtrax z numerem startowym 
111 mogła teraz zameldować się na promie 
płynącym nocą do marokańskiego miasta 
Al-Husajma. Organizowany od 2011 roku 

WYDARZENIA

fo
t. 

K 
Ph

ot
o



65facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 3–4/2016

Maroc Challenge jest jednym z najpopu-
larniejszych międzynarodowych rajdów 
amatorskich, co nie oznacza, że jest wyzwa-
niem łatwym. Wystartować może w nim 
praktycznie każdy samochód poddany 
lekkim modyfikacjom i praktycznie każdy 
kierowca, który ma w sobie odrobinę spor-
towego zacięcia i odczuwa chęć sprawdze-
nia swoich umiejętności i orientacji w tere-
nie. Marokański rajd jest świetną zabawą za 
stosunkowo nieduże pieniądze, niezwykle 
urozmaiconą pod względem ilości prze-
szkód i trudności na trasie, zapewniających 
sporą dawkę emocji jego uczestnikom. 
Piękno otaczającego krajobrazu i unoszący 
się w suchym powietrzu duch konku-
rencji są kolejnymi czynnikami, które 
niczym magnes z każdą edycją przyciągają 
kolejnych śmiałków. Impreza jest przy 
tym doskonale zorganizowana, a zawod-
nicy na każdym jej etapie mogą liczyć na 
fachową pomoc medyczną i techniczną.

W niedzielę 20 marca nastąpił wielki 
start. Corinne i Jess około godziny 11 ruszy-
ły z Al-Husajmy w kierunku miasta Midelt. 
Był to pierwszy odcinek trasy wytyczony 
przez organizatorów rajdu, liczący blisko 
500 km. Offtrax była jedną ze 107 drużyn 
(uformowanych z 214 śmiałków, w tym 

71 kobiet), które zgłosiły swój udział 
w Maroc Challenge. Wszystkie ekipy 
podzielono na trzy kategorie: klasyczną, 
przygodową i rajdową, a te dodatkowo na 
mniejsze grupy. Kanadyjki zgłosiły chęć 
uczestnictwa w przygodowej odsłonie 
imprezy i przypisane zostały do grupy 
o nazwie Adventure TT1 liczącej 20 samo-
chodów. Tego dnia trasa wieść miała przez 
Atlas, czyli najwyższe pasmo górskie Afry-
ki. Przed wyruszeniem w drogę wszyscy 
uczestnicy zabawy poinstruowani zostali 
przez organizatorów rajdu, na co należy 
szczególnie uważać. Po zyskaniu  tej wiedzy 
kolejno ustawiali się na linii startu. Corinne 
i Jess wyposażone były w trzy niezależ-
ne narzędzia ułatwiające znalezienie się 
w terenie, tj. aplikację Two Nav premium 
na iPhone’a do nawigacji i namierzania 
punktów odniesienia, urządzenie inReach 
Explorer do nawiązywania łączności 
w sytuacjach awaryjnych oraz urządzenie 
SPOT wręczone przez organizatorów 
Maroc Challenge, które dzięki aplikacji 
trace MyWay pozwalało na bieżące śledze-
nie pozycji ekipy i jej postępów na trasie. 

Udało się! Pierwszy etap jazdy zakoń-
czył się sukcesem w miejscu położonym 
około 30 km od Midelt. Mocno zmęczone 

Kanadyjki znajdowały się teraz w środ-
kowej części kraju. Od tej pory przez 
kolejnych kilka dób ich grafik wyglądać 
miał następująco: wieczorne rozbija-
nie namiotu, nocleg w dość surowych 
warunkach, pobudka o godzinie 6:00, 
zimny prysznic, składanie namiotu, kubek 
gorącej kawy na dobudzenie się, odczyt 
wyników z dnia poprzedniego (czas przy-
jazdu na metę, liczba naliczonych punktów 
karnych i miejsce w klasyfikacji), około 
godziny 7:30 przyjęcie na śniadanie poran-
nej porcji wskazówek i wytycznych od Rui 
Cabaco, start i kilkugodzinna jazda przez 
trudny afrykański teren, zameldowanie 
się na mecie i… powtórka z rozrywki. 

W poniedziałek celem podróży był 
Arfud, miasto w południowo-wschod-
nim Maroku słynące z obróbki czarnego 
marmuru. Teoretycznie z Midelt można 
dojechać do niego, pokonując nieco ponad 
200 km. Uczestnicy rajdu musieli jednak 
zmierzyć się z dłuższą drogą wiodącą przez 
miasteczko Gourrama, a następnie miasto 
Ar-Raszidijja. Wymagająca trasa wydłu-
żała podróż i w okolicy Arfud dziewczyny 
zameldowały się dopiero o godzinie 17:00. 
Jak się później okazało, wielogodzinne wy-
siłki zostały nagrodzone – ekipa Offtrax < 
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w drugim etapie rajdu zajęła pierwsze 
miejsce wśród wszystkich drużyn kobie-
cych! We wtorek 22 marca XV pokonać 
miał tor przeszkód przez wydmy i dowieźć 
bezpiecznie Corinne i Jess na nocleg 
w pobliżu małego miasteczka Tafraoute 
Sidi Ali. Już na starcie, a dokładnie po 
przejechaniu pierwszego kilometra przez 
ruchome piaski zwane przez miejscowych 
„fes fes”, kanadyjska ekipa znalazła się 
w małych tarapatach. Otóż (z do końca 
niewyjaśnionych przyczyn) z samochodu 
odpadł tylny zderzak, który wleczony był 
za nim do momentu, kiedy można było się 
wreszcie bezpiecznie zatrzymać i… scho-
wać go do środka. Ów zderzak powrócił 
na swoje miejsce dopiero pod koniec rajdu, 
gdyż dziewczyny uznały za zbędne jego 
natychmiastowe prowizoryczne mocowa-
nie, skoro przed sobą miały do pokonania 
wciąż nieprzebrane ilości wydm i góry. 

Po domknięciu klapy bagażnika ekipa 
Offt  rax najpierw udała się przez miasto 

El Jorf na północny zachód po to, by koło 
południa zawrócić na południowy wschód, 
przemknąć przez Ksar Touroug i dojechać 
do ruin miasteczka Sijilmassa. Stamtąd 
przez całe popołudnie dziewczyny kiero-
wały się na południowy zachód i wyczer-
pane dotarły do wyznaczonej na ten dzień 
mety, gdy już się ściemniało. Zgodnie przy-
znały, że jak dotąd był to najtrudniejszy 
etap. Stało się jasnym, dlaczego profesjo-
nalni kierowcy rajdowi wybierają na swoje 
treningi właśnie marokańskie bezdroża. 
Skala trudności była naprawdę duża, 
o czym świadczyć może fakt, że w ciągu 
ponad 10 godzin Subaru pokonało jedynie 
300 km, a aż 90% jazdy tego dnia stanowiła 
jazda off -roadowa. Do tego samochód 
momentami tonął w miękkim piasku 
i dziewczyny sporo się natrudziły, by nie 
ugrzązł w nim na dobre. Obroty docho-
dziły do 7000! Reduktor sprawiał jednak, 
że w pustynnych zmaganiach XV nie miał 
sobie równych. Nocleg na najprawdziwszej 

Saharze przyniósł ukojenie i zasłużony 
odpoczynek. Nagrodą za trudy podróży 
była też poranna wiadomość – Corinne 
i Jess nadal zajmowały pierwsze miejsce 
wśród wszystkich załóg kobiecych! 

23 marca upłynął pod znakiem dużej 
dawki adrenaliny z uwagi na wspomniane 
„fes fes”. Trasa czwartego etapu wiodła 
przez takie miejscowości jak: Ramlia, 
Ouzina, Taouz i Ksar Tanamouste do odda-
lonej zaledwie o 50 km od algierskiej grani-
cy Merzougi. Następnie przez Hassilabied 
Kanadyjki udały się jeszcze do Ar-Risani, 
a z niej z powrotem do Hassilabied, na 
nocleg. Miasteczko to położone jest 5 km na 
północ od Merzougi, a obie miejscowości 
przyciągają turystów możliwością wybrania 
się na wielbłądach na pustynię piaszczystą 
Irk asz-Szabbi (fr. Erg Chebbi) zlokalizowa-
ną w obrębie Sahary. Rozciąga się ona na 
długości 50 km z północy na południe oraz 
5–10 km ze wschodu na zachód, a wydmy 
dochodzą tu nawet do 150 m wysokości. 
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Przemierzając ją na grzbiecie wielbłąda, 
można poczuć się jak prawdziwy Berber, 
czyli przedstawiciel rdzennej ludności Afry-
ki Północnej. Przed wyruszeniem na piąty 
odcinek trasy Corinne i Jess dowiedziały się, 
że nadal prowadzą wśród wszystkich pań 
biorących udział w imprezie. Taka wiado-
mość mogła tylko dodać im skrzydeł i z całą 
pewnością pomogła zmobilizować się 
i zebrać siły na przedostatnim etapie rajdu, 
który szacowany był na 9 godzin jazdy. 
Faktyczny czas przejazdu tego dnia wyniósł 
ostatecznie 12 godzin! Najpierw dziewczyny 
zjechały kawałek na południe, a następnie 

na wysokości Taouz odbiły na północ. 
Trasa wiodła przez Aoufous, Zoualę, Ksar 
Tazougart, Beni Tajjite i Talsinnt. Był to 
zdecydowanie najtrudniejszy odcinek 
na trasie Maroc Challenge. Niezliczone 
przeszkody, góry, rzeki i istne GPS-owe 
szaleństwo – tak należałoby podsumować 
ten etap. O odpoczynku nie było czasu 
nawet pomyśleć. Ostatecznie wszystkie 
trudności udało się pokonać i późnym 
wieczorem kanadyjski team dojechał na 
nocleg w okolicy miejscowości Mahirija. 

26 marca Corinne i Jess miały przed 
sobą ostatnią prostą. Tego dnia dziewczyny 

i XV dały z siebie naprawdę wszystko, by jak 
najszybciej znaleźć się na mecie. Przez Melga 
El Ouidane, Hassi Berkane i Selouane gnały 
w kierunku miasta Nador. Następnie omi-
nęły je, podążając wydłuż wybrzeża Morza 
Śródziemnego do miejscowości Tazaghine 
po… zwycięstwo!  Wczesnym popołudniem 
Kanadyjki wjechały na metę jako pierwsze 
spośród wszystkich startują cych kobiet. 
Sahara przyniosła im szczęście, a smak 
zwycięstwa w Maroku na zawsze będzie 
się im kojarzył z jej gorącym piaskiem. 
W kategorii Adventure TT1 ekipa Offt  rax 
uplasowała się ostatecznie na 8. miejscu. 
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Jeszcze tego samego dnia uradowane 
Corinne i Jess udały się do Al-Husajmy, 
gdzie nazajutrz odbyła się uroczysta 
ceremonia wręczenia nagród. Medal z nu-
merem 1 to było coś! Duma, jaka rozpierała 
serca Kanadyjek, była przeogromna. 

Pozostali uczestnicy rajdu nie mogli 
natomiast wyjść ze zdumienia, jakim 
cudem Subaru pokonało wszystkie sześć 
etapów Maroc Challenge, a do tego 
ukończyło go z takim wynikiem! 
Brawom nie było koń-
ca. Ponad 2800 km 
pustynnych bezdroży 

przemierzonych w zaledwie kilka dni, 
a na całej tej trasie tylko jedna interwen-
cja organizatorów polegająca na wycią-
ganiu XV z 50-metrowej wydmy przy 
użyciu liny – to potwierdzenie świetnej 
wytrzymałości samochodu i jego możli-
wości. Przygoda z Saharą w ten oto spo-
sób dobiegła końca. Z Al-Husajmy ekipa 
Offt  rax ruszyła do Tangier nad Cieśniną 
Gibraltarską, przez którą przeprawiła się 

28 marca. Tego 
samego dnia 

Corinne 
i Jess 

udały się na Gibraltar, a stamtąd po-
mknęły w kierunku Lizbony. Na nocleg 
zatrzymały się w miejscowości Cascais. 

Dzień później niespokojne podróż-
niczki cieszyły się widokiem niesamowicie 
wysokich fal Atlantyku w miejscowości 
Nazaré. 30 marca kontynuowały podróż 
portugalskim wybrzeżem na północ, 
przekroczyły granicę z Hiszpanią i przez 
Salamankę, Valladolid i Burgos udały się 
do San Sebastián. Kolejnego dnia trasa 
wiodła przez Francję. Przez Bordeaux 
i Poitiers dziewczyny dotarły na nocleg 
w Tours. 1 kwietnia przez Paryż dotrzeć 
miały do Brukseli, co nieuchronnie 

nastąpiło. W stolicy Belgii ze łzami 
w oczach żegnały się ze swoim 
czterokołowym japońskim 
przyjacielem. Miejmy nadzieję, 
że czyniły to tylko na krótką 
chwilę. Lecąc do Toronto, ukła-
dały już przecież plan kolejnej 

wielkiej wyprawy… fo
t. 

K 
Ph

ot
o



70

WYDARZENIA tekst: MARCIN KLEJDYSZ/OAB



71

Bajkowo i fi lmowo 
„Ogromnie się cieszę, że mogłam się 

spotkać z muzyką z fi lmów Disneya, ona 
się wcale nie starzeje! Występ na żywo 
jest czymś niesłychanym, to ogromne 
emocje. Dla mnie tym większe, że po raz 
drugi, po dwudziestu latach od premiery, 
wykonałam tę piosenkę w oryginalnej, 
fi lmowej aranżacji” – powiedziała tuż po 
swoim występie Edyta Górniak, wykonaw-
czyni piosenki „Kolorowy wiatr” z fi lmu 
„Pocahontas”. Artystka była jedną z boha-
terek „Gali Muzyki Filmowej: Animacje”, 
za sprawą której najmłodsi (ale też starsi) 
melomani udali się w niezwykłą podróż 

do świata baśni. Z wykonywaną na żywo 
muzyką przypomniane zostały fragmenty 
kultowych fi lmów dla dzieci, takich jak: 
„Kraina Lodu”, „Piękna i Bestia”, „Sindbad: 
Legenda Siedmiu Mórz”, „Książę Egiptu”, 
„Epoka lodowcowa”, „Minionki”. Były też 
światowe premiery ścieżek dźwiękowych 
do fi lmu „Shrek” czy „Angry Birds”. 

Muzyczne przeboje animowanego kina 
wykonała Orkiestra Akademii Beetho-
venowskiej oraz Chór Polskiego Radia. 
Za pulpitem dyrygenckim stanął związany 
z kinem od wczesnego dzieciństwa maestro 
Frank Strobel oraz kompozytorzy – Diego 
Navarro i Harry Gregson-Williams. 28 maja 

Klasyka
na światowych
scenach
Od przebojów muzyki fi lmowej po muzykę Fryderyka Chopina, 
Ludwiga van Beethovena i Ryszarda Wagnera, od występów 
w kameralnych salach Małopolski po wielkie festiwale 
w Warszawie, Istambule, Bawarii i Gruzji. Wraz ze swym 
motoryzacyjnym partnerem – Subaru Import Polska – Orkiestra 
Akademii Beethovenowskiej podbija muzyczny świat! 
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koncertu w TAURON Arenie Kraków wy-
słuchało ponad jedenaście tysięcy widzów!

A niespełna tydzień później Orkie-
stra zagrała w nowej, pięknej siedzibie 
NOSPR w Katowicach, gdzie blisko 
4 tysiące najmłodszych melomanów 
podziwiać mogło wspaniały multime-
dialny koncert „Reksio symfonicznie”, 
poświęcony kultowej polskiej bajce. 

Podbój międzynarodowych scen 
Tuż przed rozpoczęciem sezonu wa-

kacyjnego Orkiestra Akademii Beetho-
venowskiej ruszyła w kolejne, niezwykle 
ważne tournée, by zagościć na jednym 
z najstarszych i najważniejszych festiwali 
muzycznych w Turcji – Międzynarodo-
wym Festiwalu Muzycznym w Stambule 
(Uluslararası İstanbul Müzik Festivali).

Organizatorzy cieszącego się olbrzymią 
międzynarodową renomą wydarzenia od 
kilku lat współpracują z Instytutem Adama 

Mickiewicza, dbając o stałą obecność pol-
skich artystów w swoim programie. W Sali 
Koncertowej Centrum Kultury İş Sanat 
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej 
wystąpiła dwukrotnie. Pod batutą swojego 
pierwszego dyrygenta maestro Jacka Kasp-
szyka zaprezentowała m.in. arcydzieła mu-
zyki polskiej: „Wesołe kumoszki z Windso-
ru” Stanisława Moniuszki oraz I Symfonię 
g-moll op. 10 Mieczysława Weinberga 
(tureckie prawykonanie). Zespołowi towa-
rzyszyli światowej klasy soliści: wybitny 
wiolonczelista Gautier Capuçon oraz 
równie wspaniały pianista Herbert Schuch. 

Ale to nie jedyny występ Orkiestry 
Akademii Beethovenowskiej na między-
narodowych scenach. Wiosną zespół był 
jednym z bohaterów wielkiego jubileuszu 
20-lecia Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga 
van Beethovena. Na scenie Filharmonii 
Narodowej w Warszawie wraz Chórem 
Polskiego Radia i Górecki Chamber 

Choir, a także grupą międzynarodowych 
solistów (m.in. kapitalną sopranistką 
Simoną Šaturovą i mezzosopranistką 
Lucią Duchoňovą) zaprezentował „Stabat 
Mater” Gioacchina Rossiniego i oratorium 
„Chrystus na Górze Oliwnej” Ludwiga van 
Beethovena. Zespołami dyrygował słynny 
niemiecki chórmistrz Rolf Beck. Warszaw-
ski koncert wzbudził nie tylko wielkie emo-
cje, ale też wspomnienia. Pamiętać bowiem 
trzeba, że Orkiestra Akademii Beethove-
nowskiej debiutowała jedenaście lat temu 
właśnie na Wielkanocnym Festiwalu 
Ludwiga van Beethovena, gromadząc wy-
śmienite recenzje, ale też otrzymując wiele 
zaproszeń do udziału w prestiżowych festi-
walach w kraju i za granicą. Od tego czasu 
sława młodej orkiestry z Krakowa nieustan-
nie rośnie, zakreślając coraz większe kręgi 
na światowych arenach muzyki poważnej. 

12, 13 i 14 sierpnia na zaproszenie wy-
bitnego niemieckiego śpiewaka Thomasa 
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Bauera Orkiestra Akademii Beethovenow-
skiej zagościła na Festiwalu Kulturwald, 
odbywającym się w malowniczej miejsco-
wości Aldersbach w Bawarii. Był to kolejny 
niezwykle ważny sprawdzian w historii 
młodej Orkiestry. Pod batutą światowej 
sławy dyrygenta Andreasa Speringa 
przyszło jej bowiem trzykrotnie zagrać 
jedno z najsłynniejszych dzieł niemieckiej 
opery – „Złoto Renu” Ryszarda Wagnera. 

W październiku zespół wystąpi zaś 
podczas jednego z najważniejszych festiwa-
li muzycznych w Gruzji – Telavi Festival. 
Wraz z dyrygentami Jackiem Kaspszykiem 
i Mirian Khukhunaishvili zaprezentuje 
m.in. dzieła Fryderyka Chopina, Ludwiga 
van Beethovena i Piotra Czajkowskiego. 
Wśród solistów, którym towarzyszyć będzie 
orkiestra, znajdą się m.in. Kolja Blacher 
(skrzypce), Eliso Virsaladze (fortepian) 
oraz pianista Dmitry Shishkin, doskonale 
znany polskiej publiczności z ostatniej 
edycji Konkursu Chopinowskiego. 

Jeszcze polska muzyka... 
Na marginesie warto też wspomnieć 

o niezwykle cennym cyklu koncertowym 
pt. „Jeszcze polska muzyka...”. To autor-
skie przedsięwzięcie Orkiestry Akade-
mii Beethovenowskiej, którego ideą jest 

prezentacja najbardziej wartościowych, 
choć niejednokrotnie zapomnianych, 
utworów polskiej muzyki symfonicz-
nej w zderzeniu z arcydziełami muzyki 
europejskiej. Celem tego programu jest 
zachowanie polskiego dziedzictwa kultu-
rowego jako wyznacznika kształtowania 
tożsamości narodowej. Właśnie dlatego 
koncerty, do udziału w których zaproszeni 

zostali znakomici soliści i dyrygenci, od-
bywają się na terenie całej Polski. Również 
w niewielkich miastach i miasteczkach, 
oddalonych od wielkich metropolii, a tym 
samym skazanych na ograniczony dostęp 
do kultury i sztuki najwyższego poziomu. 

7. edycję tego przedsięwzięcia Orkiestra 
Akademii Beethovenowskiej zainaugu-
rowała 23 lutego w Krakowie wspólnym 
występem z wybitną skrzypaczką Kają 
Danczowską. Kolejne odsłony cyklu miały 
miejsce w Małopolskim Centrum Kultury 
SOKÓŁ w Nowym Sączu (9 marca) oraz Sta-
lowej Woli (3 kwietnia) i ponownie w Kra-
kowie (11 maja), gdzie Orkiestrze Akademii 
Beethovenowskiej towarzyszyli tak znako-
mici artyści, jak: Charles Richard-Hamelin 
(laureat II nagrody ubiegłorocznego, 
XVII Międzynarodowego Konkursu Piani-
stycznego im. Fryderyka Chopina), amery-
kański pianista polskiego pochodzenia Mar-
tin Labazevitch, młody irański kompozytor 
Mohammad Hadi Ayanbod oraz znakomita 
polska dyrygentka Ewa Strusińska. 

Najbliższe koncerty z cyklu „Jeszcze 
polska muzyka...” odbędą się w Centrum 
Sztuki w Mościcach (6 września) oraz 
Sobolowie (25 września). Gorąco polecamy! 
Szczegółowy harmonogram występów 
Orkiestry Akademii Beethovenowskiej 
znajdą Państwo na stronie  www.oab.com.pl.  
Polecamy także profil facebookowy zespołu:
 facebook.com/BeethovenAcademyOrchestra .
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Autoryzowany salon oraz serwis 
Subaru dynamicznie rozpo-
czął działalność w kwietniu 

2016 roku. Budynek mieści się przy 
ul. Zjednoczenia 117A w Zielonej Górze 
– jest to jedna z większych ulic w mie-
ście, łącząca obwodnicę z centrum.

Odpowiadający za japońską markę 
z 6 gwiazdami w logo syn pana Kazi-
mierza – Waldemar Fiałkowski, już od 
najmłodszych lat interesował się moto-
ryzacją, a od 1990 roku zaczął pomagać 
i zdobywać doświadczenie w zakładzie 
ojca we wszystkich kwestiach związa-
nych z pracą blacharni, lakierni i zakładu 

mechanicznego. – Tata zawsze 
powtarzał, że jeśli chcę kiedyś 
prowadzić serwis, muszę umieć 
samodzielnie wszytko zrobić 
– mówi pan Waldemar.

Nowym kierunkiem rozwo-
ju było wybudowanie salonu 
i serwisu BMW otwartego 
w 1994 roku. W roku 2002 roku 
Waldemar Fiałkowski przejął 
prowadzenie rodzinnej fi rmy, 
podpisując umowę dealerską 
z Nissanem, jednocześnie 
utrzymując współpracę z BMW 
jako autoryzowany serwis.

P.H.U. Fiałkowski
– nowa placówka w Zielonej Górze
Firma P.H.U. Fiałkowski istnieje od 1978 roku. 
Założyciel fi rmy, Kazimierz Fiałkowski, rozpoczął działalność 
od serwisu mechanicznego powiązanego z warsztatem 
blacharsko-lakierniczym. Dziś, po niemal 40 latach, 
fi rma prowadzona przez jego syna, Waldemara, zatrudnia 
ponad 70 osób. Nadążając za potrzebami lubuskiego rynku, 
ma pod swoimi skrzydłami cztery marki oraz Subaru.
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Budowa kolejnego nowego salonu 
w roku 2009 to poszerzenie oferty handlo-
wej o samochody Mazdy. Wysoki standard 
obsługi zapunktował już po pół roku, po-
nieważ wtedy fi rma Fiałkowski jako dealer 
Mazdy otrzymała nagrodę za najlepszy de-
biut. To nie koniec tytułów, które przypadły 
w udziale fi rmie, gdyż jako dealer Nissana 
zdobyła ona dwie pierwsze nagrody NSSW 
dla najlepszego dealera w naszej strefi e 
czterech państw oraz cztery drugie nagrody.

Ciężka praca całego zespołu zo-
stała zauważona przez General 
Motors i wkrótce działalność fi rmy 
została rozszerzona o salon Opla. 

Naturalnym następnym krokiem było 
pozyskanie Subaru. – Od dłuższego czasu 
przyglądałem się marce Subaru, która ko-
jarzy mi się z japońską solidnością, wysoką 
jakością, bezpieczeństwem i sportowym 
charakterem – zapewniając niesamo-
wite wrażenia i satysfakcję. Moje 
starania i dotychczasowe 
osiągnięcia spowodo-
wały, że Prezes 

Subaru, pan Witold Rogalski, obdarzył 
mnie i naszą fi rmę kredytem zaufania, 
podpisując umowę dealerską z wiarą, 
że będziemy godnie reprezentować markę 

Subaru w naszym rejonie. Bardzo cieszę się 
z danej nam szansy i postaram się nie 
zawieść zaufania wiernych marce Subaru 
klientów – powiedział pan Waldemar.
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Od razu zaznaczam: bardzo chciał-
bym, aby tak się stało. Bardzo 
chciałbym dotrzeć do świadomości 

tych kierowców, którzy uważają, że źle 
zatrzymany pojazd może co najwyżej 
utrudnić przejazd innego pojazdu lub 
ograniczyć swobodę korzystania z chod-
nika przez pieszych. Otóż nie – proszę 
zauważyć, że źle zatrzymany pojazd 
poprzez ograniczenie widoczności 
może, w sposób pośredni: spowodować 
najechanie na pieszego na przejściu dla 
pieszych lub przystanku; przyczynić się 
do potrącenia rowerzysty na przejeździe 
czy drodze dla rowerów; uniemożliwić 
pełną obserwację sytuacji na skrzyżowa-
niu albo przejeździe przez torowisko itp.

Równie ważne dla bezpieczeństwa jest 
umiejętne rozpoczęcie zatrzymywania 
pojazdu. Poprzedzić je zawsze powi-
nien dokładny ogląd sytuacji w lusterku 
wstecznym, sygnalizowanie zamiaru 
wjazdu na pas postojowy (lub chodnik) 
i łagodne, stopniowe rozpoczęcie hamo-
wania. Jeżeli pojazd ma pozostać unie-
ruchomiony na dłużej, winniśmy zadbać 
o szczególnie dokładne jego ustawienie, 
tak aby jak najlepiej wykorzystać miejsce 
parkingowe. Oczywiście najpierw usu-
wamy się z toru jazdy innych pojazdów, 
a dopiero po zjechaniu na bok cyzeluje-
my ustawienie. Pamiętajmy, że sposób 
zatrzymywania pojazdu i usytuowanie 
zaparkowanego pojazdu świadczą 
o jego kierowcy, są jednym z mierników 
jakości kierowania. Poniżej prezentuję 

i szczegółowo omawiam przepisy, 
które regulują przedmiotowy temat.

Zatrzymanie pojazdu – unieruchomie-
nie pojazdu niewynikające z warun-
ków lub przepisów ruchu drogowego, 
trwające nie dłużej niż 1 minutę.
Postój pojazdu – unieruchomienie 
pojazdu niewynikające z warun-
ków lub przepisów ruchu drogowe-
go, trwające dłużej niż 1 minutę.
Wszystkie reguły dotyczą unieru-

chomienia pojazdu z własnej woli, a nie 
z powodu sygnału czerwonego, znaku 
STOP, czy zatoru drogowego. Kryterium 
rozróżnienia zatrzymania od postoju 
(parkowania) jest czas trwania unierucho-
mienia. Nie ma znaczenia, czy kierowca 
pozostaje w pojeździe, czy jest poza nim.

Kierujący pojazdem jest obowiązany 
zabezpieczyć pojazd przed możliwością 
jego uruchomienia przez osobę niepowo-
łaną oraz zachować inne środki ostrożności 
niezbędne do uniknięcia wypadku.
Kierowca odpowiada za zabezpieczenie 

pojazdu przed niepowołanym użyciem 
– kluczyk lub inne urządzenie służące do 
uruchomienia pojazdu musi mieć zawsze 
pod kontrolą. Kierowca odpowiada rów-
nież za takie unieruchomienie pojazdu, 
które zapobiegnie niekontrolowanemu 
jego ruchowi, np. poprzez stoczenie się. 
Szczególnie ważne jest skrupulatne za-
bezpieczenie pojazdu na spadku terenu, 
poprzez łączne zastosowanie włącze-
nia biegu – odpowiednio pierwszego 
albo wstecznego (względnie ustawienia 

pozycji P w przypadku automatycznej 
skrzyni biegów) oraz włączenie hamulca 
pomocniczego. Przy dużym spadku lub 
na śliskim podłożu należy dodatkowo 
umocować klin pod koło (może być 
nim dobrze zablokowany, odpowiednio 
duży kamień), względnie skręcić koła 
w kierunku trwałej przeszkody (np. od-
powiednio wysokiego krawężnika).

Zabrania się kierującemu:
–  oddalania się od pojazdu, 

gdy silnik jest w ruchu;
–  pozostawiania pracującego silnika 

podczas postoju na obszarze zabu-
dowanym; nie dotyczy to pojazdu 
wykonującego czynności na drodze.

Jeżeli czas unieruchomienia pojazdu 
w obszarze zabudowanym przekroczy 
jedną minutę, kierowca jest zobowiązany 
wyłączyć silnik. W tym miejscu zwracam 
uwagę tym, którzy mają zwyczaj najpierw 
uruchomić silnik, a potem przystąpić 
do czyszczenia szyb, odśnieżania czy 
innych czynności. Nie tylko szkodzą oni 
środowisku, ale i popełniają czyn zabro-
niony w postaci wykroczenia. Warto więc 
przyjąć zasadę, że najpierw przygotowuje 
się pojazd do jazdy, a następnie uruchamia 
silnik i po kilkunastu (względnie kilku-
dziesięciu) sekundach rusza. Dodatkowo 
będzie to „zdrowe” dla silnika, które-
mu nie służy eksploatacja w niskiej 
temperaturze, a w czasie jazdy 
rozgrzewa się on szybciej niż na po-
stoju. I nigdy nie oddalajmy się od 
pojazdu, w którym uruchomiliśmy 

Zatrzymywanie i postój
Dzisiejszy artykuł zapewne nie będzie cieszył się popularnością, bowiem ograniczy Szanownym 
Czytelnikom ilość miejsc możliwych do wykorzystania na zatrzymanie, a tym bardziej zaparkowanie 
pojazdu. Oczywiście tym Czytelnikom, którzy wezmą sobie „do serca” poniższą treść.
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silnik – to wykroczenie i jednocze-
śnie wielka nieodpowiedzialność.

Po przedstawieniu tych ogólnych 
zasad przejdźmy do wyboru miejsca 
do zatrzymania (zaparkowania) pojaz-
du. Najpierw tzw. zakazy 10-metrowe.

Zabrania się zatrzymania pojazdu 
na przejeździe kolejowym, na przejeź-
dzie tramwajowym, na skrzyżowaniu 
oraz w odległości mniejszej niż 10 m 
od przejazdu lub skrzyżowania.
Sądzę, że nikt zdrowo myślący nie 

zatrzymałby pojazdu, nawet w celu 
wysadzenia pasażera, a tym bardziej 
nie urządziłby postoju na środku torów 
kolejowych lub tramwajo-
wych, czy na środku 
skrzyżowania. 
Ale w tym 
i następ-
nie 

omawianych przypadkach ważna 
jest też odpowiednia odległość od 
– wymienionych w kolejnych prze-
pisach – miejsc szczególnych. 

Chodzi o to, żeby nie 
ograniczać przepusto-
wości skrzyżowań 
oraz widoczno-
ści i możliwo-
ści pełnej 
obserwacji 
na skrzy-
żowa-
niach 

i przejazdach pojazdów szynowych. 
Odległość 10 m obowiązuje kierow-
ców na całym obszarze, tzn. przed 
i za przejazdami szynowymi i skrzy-
żowaniami. Dotyczy to także chod-
nika lub pobocza, czyli całej drogi.
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Na pocieszenie: odległości 10 m 
nie musimy zachowywać w przypad-
ku przecięć, połączeń lub rozwidleń 
z drogą wewnętrzną, drogą stanowiącą 
dojazd do obiektu przydrożnego (skle-
pu, hotelu, stacji paliw itd.) i z drogą 
gruntową, bowiem te miejsca nie miesz-
czą się w defi nicji skrzyżowania. 

Zabrania się zatrzymania pojazdu na przej-
ściu dla pieszych, na przejeździe dla rowe-
rzystów oraz w odległości mniejszej niż 
10 m przed tym przejściem lub przejazdem; 
na drodze dwukierunkowej o dwóch 
pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także 
za tym przejściem lub przejazdem. 
Uwagi i interpretacja podana w odnie-

sieniu do przejazdów kolejowych, tramwa-
jowych i skrzyżowań dotyczy również wyżej 
opisanych przejść dla pieszych i przejaz-
dów dla rowerzystów. Tak więc zakazem 

zatrzymywania objęta jest jezdnia, pobocze 
i chodnik na odcinku 10 m przed przej-
ściem lub przejazdem. W tych przypadkach 
zakaz „za” nie obowiązuje, z wyjątkiem 
wąskiej drogi dwukierunkowej, czyli ta-
kiej, która ma tylko po jednym pasie ruchu 
dla każdego kierunku. Chodzi o zapewnie-
nie kierującym pełnej możliwości obser-
wacji pieszych wchodzących na przejście 
i rowerzystów wjeżdżających na przejazd 
oraz vice versa. Nierespektowanie tych prze-
pisów prowadzi do znieczulenia kierujących 
na obraz pojazdu stojącego przed przejściem 
(ponieważ może go traktować jako pojazd 
zaparkowany) i kończy się ominięciem po-
jazdu, który był zatrzymany dla ustąpienia 
pierwszeństwa pieszemu lub rowerzyście. 
Finał tego jakże często bywa tragiczny, 
bo jest nim śmierć bądź kalectwo tzw. nie-
chronionych uczestników ruchu drogowego.

Zabrania się zatrzymania pojazdu w od-
ległości mniejszej niż 10 m od przedniej 
strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli 
zostałyby one zasłonięte przez pojazd.
Współczesne samochody są wyższe 

od tych produkowanych dawniej, coraz 
więcej na drogach SUV-ów, vanów itp., 
często podwyższamy nasze pojazdy 
boxem dachowym lub przewozimy na 
dachu rowery, dlatego coraz większej 
grupy kierowców dotyczy obowiązek 
upewnienia się, czy ich pojazd, zatrzy-
mywany w danym miejscu, nie ograniczy 
czytelności znaku lub sygnalizatora. 

Przejdźmy zatem do omówie-
nia tzw. zakazów 15-metrowych. 

Zabrania się zatrzymania pojazdu 
w odległości mniejszej niż 15 m od słupka 
lub tablicy oznaczającej przystanek, a na 
przystanku z zatoką – na całej jej długości. 

W żadnej z powyższych sytuacji nie wolno zatrzymać 
pojazdu w odległości mniejszej niż 10 metrów 
od przejazdu lub skrzyżowania (zarówno „przed”, 
jak i „za” skrzyżowaniem lub przejazdem).

Na drodze jednokierunkowej nie wolno zatrzymać 
pojazdu w odległości mniejszej niż 10 metrów przed 
przejściem lub przejazdem dla rowerów. 

W przypadku drogi dwukierunkowej zakaz dotyczy 
zarówno przestrzeni przed, jak i za przejściem 
(lub przejazdem dla rowerów). 
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Zatrzymanie pojazdu w odpowiedniej, 
czyli 15-metrowej odległości od znaku 
przystanku autobusowego, trolejbuso-
wego lub tramwajowego nie ogranicza 
możliwości swobodnego wsiadania 
i wysiadania pasażerów. Zakaz dotyczy 
jezdni, pobocza i chodnika przed i za 
przystankiem. Jeżeli występuje zatoka 
autobusowa lub trolejbusowa, to zakaz 
obowiązuje na całej długości zatoki i przy-
ległego do niej chodnika. Jeśli na przy-
stanku wymalowano tzw. żmijkę, czyli 
zastosowano znak poziomy P-17, to zakaz 
zatrzymywania się innych pojazdów 
na przystanku niż pojazdy komunikacji 
zbiorowej obowiązuje na całej długości 
linii (również na poboczu czy chodniku).

Zabrania się zatrzymania pojaz-
du w odległości mniejszej niż 15 m 
od punktów krańcowych wysepki, 
jeżeli jezdnia z prawej jej stro-
ny ma tylko jeden pas ruchu.
Jeśli na jezdni wybudowano wysep-

kę dla pasażerów tramwajów, wysepkę 
dzielącą przejście dla pieszych lub inną 
wysepkę segregacyjną, musimy, chcąc 
zatrzymać pojazd, zachować odpowied-
ni odstęp od krańców wysepki, tak aby 
umożliwić wszelkim pojazdom – także 
tym długim, np. autobusom przegubo-
wym, pojazdom członowym itd. – zmiesz-
czenie się i przejechanie jezdnią obok 
wysepki, bez najeżdżania na krawężniki. 
Oczywiście problem istnieje tylko wtedy, 
gdy jezdnia z prawej strony wysepki ma 
tylko jeden pas ruchu. I tylko tej sytu-
acji dotyczy ten 15-metrowy zakaz.

Jako następny punkt omówmy 
pozostałe obowiązujące zakazy.

Zabrania się zatrzymania pojazdu 
w tunelu, na moście lub na wiadukcie.
Newralgiczne dla ruchu drogowego 

jest utrzymywanie pełnej przepusto-
wości tunelów, mostów i wiaduktów, 
dlatego w tych miejscach zakazane 
jest również cofanie i zawracanie.

Zabrania się zatrzymania pojazdu na 
jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu 
jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby 
to innych kierujących pojazdami wielo-
śladowymi do najeżdżania na tę linię.
Zmuszanie kierujących do naru-

szania linii ciągłych jest oczywiście 
niedopuszczalne, a byłoby nim takie 

zatrzymanie pojazdu, które bloko-
wałoby inną możliwość przejazdu 
niż przejeżdżanie po tych liniach.

Zabrania się zatrzymania pojazdu 
na jezdni obok linii przerywanej wy-
znaczającej krawędź jezdni oraz 
na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej 
wyznaczającej krawędź jezdni.
W tym wypadku chodzi o znaki (linie) 

P-7a i P-7b. Malowane są na krawędzi 
jezdni, by oddzielić ją od pobocza. Krawę-
dziowa linia przerywana decyduje o braku 
możliwości zatrzymania na jezdni. Krawę-
dziowa linia ciągła działa jak znak zakazu 
zatrzymywania i zabrania unieruchomie-
nia pojazdu nawet na sekundę po tej stro-
nie drogi, po której występuje, czyli zarów-
no na jezdni, jak i na poboczu. Reasumując 
– w razie występowania linii krawędziowej 
– dopuszczalne jest jedynie zatrzyma-
nie (a nawet zaparkowanie pojazdu) na 
poboczu, tam gdzie linia jest przerywana.

Zabrania się zatrzymania pojaz-
du na jezdni przy jej lewej krawędzi, 
z wyjątkiem zatrzymania lub postoju 
pojazdu na obszarze zabudowanym 
na drodze jednokierunkowej lub na jezd-
ni dwukierunkowej o małym ruchu.
Poza obszarem zabudowanym nigdy 

nie wolno nam zjechać do lewej krawędzi 
jezdni! Wyjątkowo można to uczynić 
w obszarze zabudowanym, ale tylko 
na drodze jednokierunkowej (nie na jezdni 
jednokierunkowej oddzielonej wysepką, 
pasem zieleni, barierami itp. od jezdni 
w kierunku przeciwnym), albo drodze 
dwukierunkowej o małym natężeniu 
ruchu. Droga o małym natężeniu ruchu 
to droga o charakterze lokalnym, bądź 
każda inna droga w godzinach nocnych, 
w których ruch zamiera, względnie jest 
bardzo umiarkowany. W tych przypad-
kach dojazd do lewej krawędzi, który 
wiąże się z chwilową jazdą „pod prąd”, 
nie ma charakteru generującego nie-
bezpieczeństwo lub spowalniającego 
ruch, ponieważ albo ruch z przeciwka 
nie występuje (droga jednokierunkowa), 
albo jest niewielki i „uspokojony”.

Zabrania się zatrzymania pojaz-
du na pasie między jezdniami. 
Podobnie jak w przypadku zakazu 

zatrzymywania pojazdu przy lewej krawę-
dzi jezdni jednokierunkowej, wjeżdżanie       

i zatrzymywanie pojazdu w takim miejscu 
wiązałoby się z koniecznością spowal-
niania ruchu w sytuacji, w której jest on 
z natury szybszy, czyli na lewym pasie. 

Zabrania się zatrzymania pojazdu 
na drodze dla rowerów, pasie ruchu 
dla rowerów i w śluzie rowerowej.
Infrastruktura rowerowa nie może 

być wykorzystywana przez inne niż 
rower pojazdy, nawet na krótki czas 
zatrzymania. Notabene również ro-
werzystom nie wolno się w tych miej-
scach zatrzymywać z własnej woli.

Wszędzie tam, gdzie zabronione jest 
zatrzymywanie pojazdu, oczywiście 
niedozwolone jest również parkowanie. 
Oprócz tego tylko postój (czyli unie-
ruchomienie pojazdu z własnej woli 

Zabronione jest zatrzymanie pojazdu zarówno 
na jezdni, jak i na poboczu drogi (po lewej). Zabronione 
jest zatrzymanie pojazdu na jezdni, ale dozwolone 
jest jego zatrzymanie na poboczu (po prawej).
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trwające dłużej niż 1 minutę) zabronio-
ny jest w następujących miejscach: 

1)  w miejscu utrudniającym wjazd lub 
wyjazd, w szczególności do i z bramy, 
garażu, parkingu lub wnęki postojowej;

2)  w miejscu utrudniającym dostęp 
do innego prawidłowo zaparkowanego 
pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;

3)  przed i za przejazdem kolejowym, 
po obu stronach drogi, na odcinku 
od przejazdu kolejowego do słupka 
wskaźnikowego z jedną kreską;

4)  w strefie zamieszkania w innym 
miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Pierwsze dwa punkty nie wymagają 
komentarza. Prześledźmy zatem jeszcze 
raz zakazy związane z przejazdem kole-
jowym. Zatrzymanie pojazdu zabronio-
ne jest po obydwu stronach przejazdu 
na odcinku 10 metrów od jego początku 
i końca. W obręb przejazdu wchodzą 
nie tylko tory kolejowe, ale cała związana 
z przejazdem infrastruktura. Na przejaz-
dach wyposażonych w zapory, półzapory 
lub w sygnalizację świetlną odcinek 
10-metrowy należy liczyć od miejsca ich 
usytuowania, na przejazdach bez tych 
urządzeń – od krzyża św. Andrzeja. Po-
stoju nie wolno urządzać na dłuższym od-
cinku. Dozwolony jest on przed słupkiem 
wskaźnikowym z jedną kreską, a za prze-
jazdem – dopiero za tym słupkiem.

Jeśli chodzi o tzw. strefę zamiesz-
kania, czyli obszar znajdujący się 
pomiędzy znakami D-40 i D-41, 
to obowiązuje tam wiele ograniczeń. 
Jednym z nich jest zakaz postoju na 
zasadach ogólnych. Postój dozwolony 

jest jedynie na wyznaczonych miejscach. 
Natomiast zatrzymać pojazd w strefie 
zamieszkania można w innych miej-
scach, przy uwzględnieniu wszystkich 
powszechnie obowiązujących zakazów.

Dodać należy, że na podobnych zasa-
dach jak w strefie zamieszkania odbywa się 
w obszarze zabudowanym postój pojazdów 
wielkogabarytowych. Chodzi o pojazdy 
lub zespoły pojazdów, które przekraczają 
jedną z podanych wartości, a mianowicie 
są dłuższe niż 12 m lub ich dopuszczal-
na masa całkowita przekracza 16 t.

Wreszcie – choć to chyba najbardziej 
oczywiste – przypomnieć wypada, że na 
autostradach i drogach ekspresowych 
zatrzymanie i postój pojazdu może 
odbywać się jedynie we wskazanych 
miejscach. Miejscami tymi są oznaczone 
parkingi lub miejsca obsługi podróżnych.

Mówiąc o doborze miejsca 
do zatrzymania lub zaparkowa-
nia pojazdu, należy jeszcze przy-
pomnieć przepis dopełniający:

Zatrzymanie i postój pojazdu są do-
zwolone tylko w miejscu i w warunkach, 
w których jest on z dostatecznej odległo-
ści widoczny dla innych kierujących i nie 
powoduje zagrożenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego lub jego utrudnienia. 
Przeglądając miejsca wyłączone spod 

możliwości zatrzymania pojazdu, można 
byłoby wyrazić zdziwienie, że w kata-
logu tym nie znalazł się zakręt. Proszę 
zauważyć, że przepisy tak skonstruowano, 
że wyspecyfikowano miejsca (wszystkie 
zamieszczone w powyżej zaprezentowa-
nym „katalogu”), w których nie pozosta-
wiono możliwości oceny dokonywanej 
przez kierującego oraz zwrócono uwagę 
na miejsca, w których kierujący musi 
dokonać odpowiedzialnej oceny pod 
kątem niedopuszczenia do zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
utrudnienia ruchu. Takimi miejscami 
będą tzw. łuki poziome, czyli zakręty, 
łuki pionowe, czyli spadki i wzniesienia 
terenu, zawężenia przekroju drogi itd.

Nadszedł czas na omówienie prze-
pisów dotyczących metody ustawienia 
pojazdu do zatrzymania lub postoju.

Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na 
jezdni, jest obowiązany ustawić go jak naj-
bliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.

W czasie postoju na drodze poza obszarem 
zabudowanym pojazd powinien znajdować 
się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.
Dopuszcza się zatrzymanie lub postój 
na chodniku kołami jednego boku lub 
przedniej osi pojazdu samochodowego 
o dopuszczalnej masie całkowitej nie-
przekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
1)  na danym odcinku jezdni nie obowiązuje 

zakaz zatrzymywania lub postoju;
2)  szerokość chodnika pozostawionego 

dla pieszych jest taka, że nie utrudni 
im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;

3)  pojazd umieszczony przednią 
osią na chodniku nie tamuje ru-
chu pojazdów na jezdni.

Dopuszcza się, przy zachowaniu warun-
ków określonych w pkt 2, zatrzymanie lub 
postój na chodniku przy krawędzi jezdni 
całego samochodu osobowego, moto-
cykla, motoroweru, roweru lub wózka 
rowerowego. Inny pojazd o dopuszczal-
nej masie całkowitej nieprzekraczającej 
2,5 t może być w całości umieszczony na 
chodniku tylko w miejscu wyznaczonym 
odpowiednimi znakami drogowymi.
Generalnie chodzi o to, żeby zatrzymy-

wać się i parkować jak najmniej inwazyjnie 
dla ruchu drogowego. Na drogach poza 
obszarem zabudowanym staramy się 
„sprowadzić” pojazd z jezdni. Zawsze 
zatrzymujemy się jak najbliżej krawędzi 
jezdni i jak najbliżej krawędzi chodni-
ka. Na jezdni – równolegle do niej, na 
chodniku można inaczej tylko wówczas, 
gdy jest duże zapotrzebowanie na parko-
wanie, niewielki ruch pieszych, a przede 
wszystkim szerokość chodnika na to 
pozwala. Pamiętajmy, że zatrzymując się 
na chodniku, zawsze musimy pozostawić 
dla pieszych wolną przestrzeń o szerokości 
trzech dużych płyt chodnikowych (płyta 
taka ma 50 cm szerokości, więc trzy płyty 
wypełniają obowiązujące 1,5-metrowe mi-
nimum). Uwaga: tylko kierowcy pojazdów 
samochodowych, których dopuszczalna 
masa całkowita nie przekracza 2,5 t, mogą 
zatrzymać swój pojazd na części chodni-
ka. W przypadku kierowania pojazdem, 
którego dopuszczalna masa całkowita 
przekracza wspomniane 2,5 t, nie można 
wjechać na chodnik nawet jednym kołem!

W całości na chodniku mogą ustawić 
swój pojazd tylko kierujący samochodem 

Znaki drogowe G-3 i G-4: krzyż św. Andrzeja 
przed przejazdem kolejowym jednotorowym oraz 
wielotorowym; oraz znak G-1c: słupek wskaźnikowy 
z jedną kreską.

Znak D-40: strefa zamieszkania oraz 
znak D-41: koniec strefy zamieszkania.



facebook.pl/MagazynPlejady

osobowym (osobowym, czyli nie można 
stanąć w całości na chodniku np. Fiatem 
Seicento Van, który w świetle przepi-
sów jest samochodem ciężarowym!), 
motocyklem, motorowerem, wózkiem 
rowerowym i rowerem, względnie 
innym pojazdem o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 2,5 t, jeśli znak 
wskazuje taki sposób zatrzymania.

Jeśli nie ma dedykowanych do zatrzy-
mywania (parkowania) znaków, to stosu-
nek powierzchni, zajętego zatrzymanym 
pojazdem, chodnika i jezdni dobieramy 
pod kątem wielkości natężenia ruchu 
pojazdów i pieszych na danym odcinku 
drogi. Im większy ruch pieszych, tym 
więcej chodnika pozostawiamy do ich 
dyspozycji, im większy ruch pojazdów, 
tym mniej jezdni staramy się zająć.

Na zakończenie przepis, który daje 
zarządzającym ruchem na danej dro-
dze możliwość szczegółowego określa-
nia miejsc wyłączonych z możliwości 
zatrzymywania lub parkowania pojazdu 
oraz miejsc wskazanych do tego celu. 

Kierujący pojazdem jest obowiąza-
ny stosować sposób zatrzymania lub 
postoju wskazany znakami drogowymi.
Znaki B-35 (zakaz postoju) i B-36 (za-

kaz zatrzymywania) dotyczą strony drogi, 
przy której zostały ustawione, w tym 
chodnika i pobocza. Jeśli zarządzający 

ruchem dopuszcza zatrzymanie lub par-
kowanie na chodniku (poboczu, zatoce 
postojowej), to pod znakiem B-36 lub 
B-35 umieszcza odpowiednią tabliczkę 
z napisem: „Nie dotyczy…” (np. chodnika).

Tabliczki T-25a, T-25b i T-25c ozna-
czają w kolejności: początek, kontynu-
ację, koniec obowiązywania zakazu 
wyrażonego znakiem B-35 lub B-36. 
Tabliczka T-26 oznacza stronę pla-
cu, po której zakazy obowiązują.

Znaki D-18 z tabliczkami T-30 wyzna-
czają obowiązujący sposób parkowania 
pojazdu, przy czym kolorem szarym 
oznaczono jezdnię, a białym chodnik. 
Umieszczona pod znakiem D-18 ta-
bliczka T-3a (biała tabliczka z napisem 
„Koniec”) oznacza, że za tym oznakowa-
niem nie można już urządzać postoju.

Znak poziomy P-18 wyznacza sposób 
ustawienia pojazdów na parkingu i decy-
duje o tym, że poza wyznaczonymi wnęka-
mi (stanowiskami) postój jest zabroniony.

Przypominając i systematyzu-
jąc wszystkie zasady zatrzymywania 
i parkowania, pragnę raz jeszcze przy-
pomnieć, że błędy w tym zakresie mogą 
przyczynić się do powstania wypadku, 
względnie do istotnego zaburzenia 

płynności ruchu. Parkując, myślmy 
o innych, którzy także będą chcieli zapar-
kować, czyli pamiętajmy o pozytywnych 
przesłaniach akcji „Siemanko”!

TREŚCI WPLECIONE W TEKST ARTYKUŁU, ZAPISANE 
KOLOREM SZARYM, ZAWIERAJĄ DYSPOZYCJE 
PRZEPISÓW Z ARTYKUŁÓW 46–49 USTAWY 
PRAWO O RUCHU DROGOWYM.

W przypadku, gdy dozwolony jest zatrzymanie i/lub 
postój pojazdu w części lub w całości na chodniku, 
konieczne jest pozostawienie dla pieszych minimum 
1,5 metra wolnej przestrzeni.

Znaki P-18: stanowiska postojowe.

MAREK DWORAK, AUTOR CYKLU OBECNIE 
PUBLIKOWANYCH W „PLEJADACH” ARTYKUŁÓW, 
OD KWIETNIA 2009 ROKU PEŁNI FUNKCJĘ 
DYREKTORA MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU 
DROGOWEGO W KRAKOWIE. OD POCZĄTKU 
USTAWOWEGO POWOŁANIA MAŁOPOLSKIEJ 
RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO, 
TJ. OD 2001 R., PEŁNI FUNKCJĘ JEJ SEKRETARZA. 
OD ROKU 1983 JEST INSTRUKTOREM NAUKI 
JAZDY, OD 1992 EGZAMINATOREM, OD KWIETNIA 
2003 ROKU PEŁNIŁ FUNKCJĘ ZASTĘPCY 
DYREKTORA MORD W KRAKOWIE. OD 2003 ROKU 
NA ANTENIE TVP KRAKÓW PROWADZI CYKLICZNY 
PROGRAM „JEDŹ BEZPIECZNIE” (KTÓREGO 
PARTNEREM OD 2014 R. JEST SUBARU). 
W PROGRAMIE TYM STARA SIĘ POPULARYZOWAĆ 
PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO ORAZ ZASADĘ 
PARTNERSTWA POMIĘDZY UCZESTNIKAMI 
TEGO RUCHU. PONIEWAŻ MISJA TA KONWENIUJE 
Z PROWADZONĄ PRZEZ SUBARU AKCJĄ 
SIEMANKO!, W KOLEJNYCH WYDANIACH 
MAGAZYNU „PLEJADY” BĘDZIEMY PRZEKONYWALI 
PAŃSTWA DO WSPÓŁPRACY W RUCHU 
DROGOWYM, JAK RÓWNIEŻ DO ZROZUMIENIA, 
ŻE PRZEPISY TZW. KODEKSU DROGOWEGO SĄ 
PO TO, ŻEBY NAM ‒ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM 
RUCHU DROGOWEGO ‒ BYŁO ŁATWIEJ NA DRODZE.
LICZYMY NA TO, ŻE NAWET TYCH Z PAŃSTWA, 
KTÓRZY ‒ CZĘSTO „PODKRĘCANI” PRZEZ MEDIA 
‒ MAJĄ NA RAZIE INNE ZDANIE, PRZEKONAMY 
DO TEGO, ŻE PRZEPISY O RUCHU DROGOWYM 
TRZEBA ZNAĆ, ROZUMIEĆ I STOSOWAĆ. PO TO, 
ABY W KOMUNIKACJI DROGOWEJ BYŁO JAK 
NAJBEZPIECZNIEJ, A RUCH ODBYWAŁ SIĘ PŁYNNIE. 
POSTARAMY SIĘ  POMÓC WE WŁAŚCIWEJ 
INTERPRETACJI PRZEPISÓW, WSKAZUJĄC 
JEDNOCZEŚNIE NA POPRAWNE RELACJE 
POMIĘDZY WSZYSTKIMI UCZESTNIKAMI RUCHU 
DROGOWEGO.
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PISZĄ O NAS

auto-swiat.pl
(czerwiec 2016)
Subaru XV 2.0 Lineartronic 
– do miasta, ale i na bezdroża

Crossoverów jest dużo na rynku, ale 
takich, jak XV – z dużym prześwitem, 
dynamicznym silnikiem, symetrycznym 
napędem 4×4 i udaną skrzynią bez-
stopniową – mamy jak na lekarstwo.

Subaru XV to typ miejskiego crosso-
vera. Auto jest na rynku od 2012 roku, 
przyszedł więc czas na face lift ing. Spraw-
dziliśmy, co się zmieniło i czy moderni-
zacje sprawiły, że jest bardziej konkuren-
cyjnym pojazdem w swoim segmencie.

Subaru XV ‒ nadwozie
Polift ingowy model rozpoznacie 

przede wszystkim za sprawą nowego 
lakieru Hyper Blue, który sprawia, że XV 
rzuca się w oczy w miejskim gąszczu 
aut. Przeprojektowany zderzak, jasne 
lampy tylne, spoiler dachowy oraz inny 
wzór felg – to nowe elementy, które 
rozpoznają tylko właściciele poprzedniej 
wersji. Oni także mogą dostrzec jedy-
nie kosmetyczne zmiany we wnętrzu.

Przestronność się nie zmieniła: 
z przodu jest wygodnie, z tyłu nieco 
ciaśniej, a 380-litrowy kufer ma typową 
pojemność dla aut tego segmentu. Żeby 
jednak włożyć bagaże, trzeba je pod-
nieść wyżej niż w przypadku zwykłego 
kompaktu. Jest to spowodowane dużym 
prześwitem (220 mm), takim samym, jak 
w większym Foresterze. Docenia się za to 
łatwiejsze wsiadanie i lepszą widoczność. 

Subaru XV ‒ silnik
Testowy egzemplarz z 2-litrowym ben-

zyniakiem i skrzynią Lineartronic to opty-
malny wariant XV. Doceniliśmy dobrą 
dynamikę auta i przede wszystkim znako-
mitą (jak na skrzynię CVT) pracę bezstop-
niowej przekładni (nie powoduje efektu 
wycia silnika podczas redukcji biegu). (…)

Subaru XV ‒ prowadzenie
Wyższy prześwit sprawia, że bez obaw 

o uszkodzenie zderzaka można wjechać na 
chodnik. Podczas parkowania w mieście 
docenia się także seryjną kamerę cofania. 
W trasie wyżej położony środek ciężkości 
nie pogarsza prowadzenia, bo zawiesze-
nie ma dobrze dobraną charakterystykę 
pracy. Nie jest zbyt miękkie, a komfort 
jazdy – na dobrym poziomie. O wzorową 
trakcję na zakrętach i śliskich drogach dba 
symetryczny układ napędu 4×4 (w wersji 
z Lineartronic sterowany sprzęgłem wie-
lopłytkowym). Kierowcy zainteresowani 
elektronicznymi asystentami mogą czuć 
się zawiedzeni. Im polecamy Outbacka.

Nowoczesne Budownictwo 
Inżynieryjne 
(maj–czerwiec 2016)
Subaru Forester XT 
241 KM mocy 

Subaru Forester, SUV z napędem 
na cztery koła, to najchętniej kupowany 
model tej marki. Niestraszne mu żadne 
warunki pogodowe. Wszechstronny 
i praktyczny, z powodzeniem pomieści 

pięciu pasażerów wraz z bagażem. 
Dodatkowy sprzęt zmieści się na da-
chu. Gdyby i tego było mało, Forester 
może wziąć na hak przyczepkę. 

Testowany przez nas model Forestera 
to najmocniejsza jednostka benzynowa 
typu bokser o pojemności 2 l, z bezstop-
niową skrzynią biegów CVT. Pod maską 
pracuje 241 KM, co sprawiło, że podczas 
kilku dni użytkowania samochodu 
towarzyszyła nam niebywała radość 
z jazdy. Zwłaszcza że w międzyczasie 
Forester miał do pokonania całkiem 
spory dystans – z Krakowa do Gdańska 
i z powrotem. Celem podróży był dzień 
otwarty tunelu pod Martwą Wisłą. Trzeba 
przyznać, że ten będący bohaterem dnia 
obiekt miał godnego konkurenta w postaci 
Forestera, z którym przyszło mu wal-
czyć o uwagę zgromadzonych gości.

Technika Subaru
Subaru wychodzi z założenia, że silnik 

SUBARU BOXER, z poziomo i prze-
ciwsobnie ustawionymi cylindrami, 
to optymalne rozwiązanie, pozwalające na 
osiągnięcie najwyższego zadowolenia kie-
rowcy. I trudno się z tym nie zgodzić, pro-
wadząc Forestera. (…) Potęguje ją dobrze 
zbalansowana konstrukcja stałego napędu 
wszystkich kół – Symmetrical AWD. Sys-
tem, nieustannie kierując moment napę-
dowy do wszystkich kół, pozwala kierowcy 
zachować pełną kontrolę niezależnie od 
nawierzchni i warunków pogodowych. 

Cieszy także zestrojone optymalnie do 
różnego typu nawierzchni zawieszenie, 
czyniące Forestera prawdziwym wieloza-
daniowcem. (…) W testowanym modelu 
z turbodoładowanym silnikiem benzyno-
wym przednie zawieszenie oraz amortyza-
tory zostały tak zestrojone, aby tłumić jak 
najwięcej wibracji i minimalizować prze-
chyły boczne nadwozia. Precyzyjną pracę 
układu kierowniczego wspomaga kołyska 
tylnego zawieszenia, która została wzmoc-
niona, dzięki czemu uzyskano bardziej 
stabilne punkty kotwiczenia wahaczy.

W skrzyni biegów Lineartronic CVT 
zamontowano łańcuch zamiast paska, 
co umożliwia uzyskanie większego 
zakresu przełożeń, a tym samym popra-
wę osiągów i zużycia paliwa oraz szybszą 
reakcję na wciśnięcie pedału przyspieszenia. 



facebook.pl/MagazynPlejady

Dopasowanie sposobu działania zespołu 
napędowego i szybkości jego reakcji do stylu 
jazdy kierowcy i warunków drogowych 
zapewniają funkcje Subaru Intelligent Drive 
(SI-DRIVE). System ten dokonuje zmian 
programów, które sterują odpowiedzią 
przepustnicy na naciśnięcie pedału gazu 
oraz zachowaniem przekładni automatycz-
nej, tak aby kierowca dysponował w każ-
dych warunkach najlepszymi osiągami 
samochodu. W ramach SI-DRIVE dostępne 
są trzy tryby – Sport Sharp mający ujawnić 
pełen potencjał silnika, tryb sportowy 
pozwalający wyczuć liniową reakcję silnika, 
która uwydatnia jego charakter – spokojny, 
ale pełen momentu obrotowego, oraz tryb 
inteligentny, który przy pełnej kontroli 
kierowcy znajduje złoty środek pomiędzy 
płynnością jazdy a oszczędnością paliwa.

Po zjeździe z asfaltu warto wcisnąć 
przycisk X-MODE, który uruchamia takie 
sterowanie silnikiem, skrzynią biegów, 
napędem, hamulcami oraz innymi 
podzespołami, aby samochód sprawnie 
pokonywał wyboiste i śliskie drogi, a także 
nawet najbardziej strome wzniesienia. 
Dodatkowo przy zjazdach ze wzniesień 
Forester automatycznie utrzymuje stałą, 
zadaną mu prędkość dzięki aktywowaniu 
Hill Descent Control. Inżynieria Forestera 
– kąt zejścia 25°, kąt rampowy 23°, kąt na-
tarcia 23° oraz prześwit 220 mm – pomaga 
w zdobywaniu podjazdów, pokonywaniu 
zboczy i zostawianiu w tyle wszystkich 
przeszkód, jakie staną nam na drodze.

Bogate wyposażenie 
Nowego Forestera wyposażono w wie-

loramienne, aluminiowe felgi o śred-
nicy 18’’. Przednie refl ektory z funkcją 
doświetlania zakrętów (SRH) prowadzą 
strumień światła zgodnie z kierunkiem 
skrętu kierownicy, aby poszerzyć pole 
widzenia kierowcy. (…) Ustawienie 
i utrzymanie zadanej prędkości umożli-
wia tempomat z przyciskami sterowania 
na kierownicy. Pojemność przestrzeni 
bagażowej wynosi 505 l. Przy złożonym 
oparciu tylnych siedzeń bagażnik pomieści 
ładunek o długości do 1970 mm. (…)

W trosce o bezpieczeństwo 
Filozofi a Subaru opiera się na pięciu 

głównych fi larach bezpieczeństwa, 

tworząc tym samym Pentagon. Pierwszy 
z nich, bezpieczeństwo aktywne, obejmu-
je działania podejmowane, by uniknąć 
wypadków. Konstruktorzy Subaru wiedzą, 
że ma na to wpływ przede wszystkim 
odpowiednia konstrukcja samochodu 
– silnik oraz układ napędowy. Standardem 
w każdym Foresterze jest także system 
kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy. (…)

Ochronę podczas wypadku zapew-
niają rozwiązania w zakresie bez-
pieczeństwa pasywnego. Jeśli chodzi 
o konstrukcję, szkielet nadwozia zawiera 
pierścieniowe ramy wzmacniające. (…) 

Budowa nadwozia chroni kabinę 
w razie wypadku – poziomy układ silnika, 
budowa skrzyni biegów oraz sposób 
mocowania podzespołów pomyślane 
są w taki sposób, by w razie zderzenia 
czołowego „schować” się pod samo-
chód, nie dostając się do wnętrza kabiny. 
Bezpiecznej jeździe sprzyja naprawdę 
dobra widoczność z kabiny. (…)

W chwili wypadku, w ramach 
bezpieczeństwa pokolizyjnego, dzięki 
Inteligentnemu Systemowi Ratunkowemu 
zgłoszenie sytuacji awaryjnej automa-
tycznie trafi a do Centrum Monitorin-
gu. Dyżurujący operatorzy otrzymują 
natychmiast sygnał alarmu wraz z pozycją 
geografi czną i informacjami o zdarzeniu. 
Kontaktują się z kierowcą i organizują 
akcję ratunkową, informując odpo-
wiednie służby. W trosce o bezpieczną 
jazdę Subaru oferuje także programy 
edukacyjne dla kierowców. W Szkole 
Jazdy Subaru (SJS) kierowcy doskonalą 
technikę jazdy. Z kolei program „Bez-
pieczny Kierowca” łączy w sobie edukację 
kierowców, monitoring ich zachowań 
na drodze oraz zniżki przy zawieraniu 
ubezpieczenia komunikacyjnego dla osób 
deklarujących bezpieczną jazdę. (…)

W drogę 
Dla kogo? Forester jest stworzony dla 

osób poszukujących auta o podwyższo-
nym prześwicie, z napędem na cztery koła, 
wystarczająco dużego dla pomieszczenia 
pięciu pasażerów, które jest bezpieczne 
i nie budzi obaw przed wybrudzeniem 
go w środku i na zewnątrz. Jest też dość 
istotny bonus – bardzo dynamiczna 
jazda naprawdę sprawia przyjemność!
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Tel.: 801 880 800
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JEDŹ BEZPIECZNIE, 
JEDŹ PEWNIE...

...OSZCZĘDZAJ!




