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RAJDY
Piąty udział w WRC na piątkę!

BEZPIECZEŃSTWO
Naszym celem jest ZERO!

LUDZIE
„Leśnik”, co ognia i wody się boi



Ponieważ ostatnie tygodnie były 
dla mnie czasem wytężonej pracy 
i natłoku obowiązków, w tym 

wydaniu magazynu „Plejady” trady-
cyjnego słowa pisanego nie będzie…

W zamian chciałbym natomiast 
zaprezentować parę kadrów z pierwszej 
edycji Subariady „Light”, która zapro-
wadziła nas do Rumunii, i jednocześnie 

zaprosić na pierwszą edycję zimową tego 
wydarzenia, które odbędzie się w lutym 
2018 roku. Gdzie? To się jeszcze okaże…

Szczegóły jak zwykle na naszym 
profilu  facebook.com/Subariada  
oraz na Forum   Subaru.

Witold  Rogalski
Dyrektor  Subaru Import Polska

NA POCZĄTEK

Subariada Light
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Eksperci amerykańskiego serwisu moto-
ryzacyjnego WardsAuto przeprowadzili 
niedawno kolejne badanie, w którym 

tym razem osobiście postanowili przyjrzeć 
się, jakie wrażenie na użytkownikach robią 
nowe samochody i oferowane przez nie roz-
wiązania. W wyniku analizy powstała lista 
dziesięciu pojazdów, które zdecydowanie 
najbardziej mogą spodobać się kierowcom. 
W wąskim gronie wyróżnionych modeli, czyli 
w zestawieniu Wards 10 Best User Experience, 
znalazła się również najnowsza Impreza!

Model marki  Subaru doceniony został przez 
ekspertów WardsAuto za przyjazny w użytko-
waniu system multimedialny, intuicyjne stero-
wanie, efektywną technologię wspomagania 
kierowcy ( EyeSight) oraz swoją ogólną war-
tość. Na tle 23 samochodów, które poddano 

analizie, Impreza wypadła naprawdę świetnie. 
Udowodniła, że jest samochodem, który od-
powiada potrzebom kierowcy, dostarczając 
mu najnowocześniejszych, a jednocześnie 
prostych w obsłudze rozwiązań, ułatwiających 
prowadzenie i uprzyjemniających podróż.

W myśl filozofii marki  Subaru „Dynamic × Solid” 
wnętrze najnowszej Imprezy jest odważ-
ne i wyrafinowane. Uwagę zwraca przede 
wszystkim czytelna i intuicyjna środkowa 
część deski rozdzielczej z wielofunkcyjnym 
wyświetlaczem, centralnym nawiewem po-
wietrza, regulacją klimatyzacji i systemem 
multimedialnym. Ostatni z wymienionych 
elementów posiada intuicyjny ekran dotykowy 
i stanowi standardowy element wyposażenia 
modelu. Ponadto w nowej Imprezie bez trudu 
uda się zintegrować smartfona z funkcjami 

Apple CarPlay, Android Auto, Aha, Pandora 
i Bluetooth, a to tylko niektóre z szerokiej 
palety udogodnień oferowanych przez sa-
mochód. Trzeba podkreślić również, że model 
wyposażony jest w nawigację TomTom, 
a na jego pokładzie nie mogło zabraknąć syste-
mu  EyeSight, który zachowuje się jak cyfrowa 
„druga para oczu kierowcy”. Obserwując dro-
gę, na podstawie trójwymiarowego obrazu 
z dwóch kamer, czuwa on nad bezpieczeń-
stwem osoby prowadzącej pojazd i pasażerów. 
Nowymi rozwiązaniami wspomagającymi 
jazdę kierowcy, które również znajdziemy 
na pokładzie Imprezy, są przednie reflektory 
z funkcją doświetlania zakrętów (Steering 
Responsive Headlights), asystent świateł 
drogowych (High Beam Assist) oraz funkcja 
automatycznego hamowania wstecznego 

(Reverse Automatic Braking). Niewątpli-
wymi zaletami samochodu są ponadto jego 
przestronne wnętrze i… rozsądna cena.

Na uwagę zasługuje fakt, iż wiosną tego 
roku Impreza znalazła się również w zesta-
wieniu Wards 10 Best Interiors, czyli w gro-
nie dziesięciu pojazdów, których wnętrza 
naprawdę ujmują i zachwycają. Otrzymując 
obecnie kolejne wyróżnienie z rąk ekspertów 
WardsAuto, staje się ona jedynym w tym roku 
samochodem, który może poszczycić się jed-
noczesną obecnością na obu zaszczytnych 
listach. Ponadto, wyposażona opcjonalnie 
we wspomniany system  EyeSight i reflektory 
z funkcją doświetlania zakrętów, może po-
chwalić się tytułem Top Safety Pick+ (TSP+) 
przyznanym przez amerykański Insurance 
Institute for Highway Safety (IIHS).

WardsAuto po raz kolejny wyróżnia Imprezę

Niedawno pisaliśmy o rekordowym zainteresowaniu Japończyków 
nowym  Subaru XV. Okazuje się jednak, że podobnie dużym zain-
teresowaniem japońskich kierowców cieszą się nowy Levorg oraz 

WRX S4. Oba modele miały swoją premierę na tamtejszym rynku 3 lipca, 
a już zaledwie miesiąc później liczba złożonych na nie zamówień wyniosła 
odpowiednio 5234 dla Levorga (z czego 3700 – z silnikiem 1.6; 1534 – z sil-
nikiem 2.0) i 1024 dla WRX. Otrzymane dane liczbowe obejmowały za-
mówienia wstępne, które można było składać od 23 maja i które aż dwu-
krotnie przekroczyły oczekiwaną miesięczną sprzedaż tych modeli.

Zarówno nowy Levorg, jak i WRX S4 wyposażone są standar-
dowo w system  EyeSight rozbudowany o wyłączną na razie dla 

Japonii funkcję o nazwie Touring Assist. Jest to asystent podróży 
pozwalający w znaczący sposób odciążyć kierowcę w czasie jaz-
dy, zwiększając tym samym bezpieczeństwo.

Z opublikowanego zestawienia wynika, że największym powodzeniem 
cieszą się jasne odsłony nowych samochodów – aż 32,5% osób planu-
jących zakup Levorga i 39,2% kierowców zamierzających kupić WRX S4 
złożyło zamówienie na lakier Crystal White Pearl. Kolejnym kolorem cie-
szącym się dużym zainteresowaniem Japończyków jest Crystal Black Sili-
ca (16,9% zamówień na Levorga i 20,4% zamówień na WRX S4). Na trze-
cim miejscu w zestawieniu plasuje się z kolei lakier Dark Gray Metallic 
(16,4% zamówień na Levorga i 19,7% zamówień na WRX S4).

Zainteresowanie Levorgiem i WRX S4 w Japonii przerasta oczekiwania
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TARGI tekst: PIOTR CIECHOMSKI 

 Subaru kontynuuje ekspansję na euro-
pejskie rynki, prezentując we wrześniu 
tego roku na Salonie Samochodowym 

we Frankfurcie nowe wcielenie najbardziej 
rozpoznawalnego modelu. Nowa Impre-
za, bo o niej mowa, przybywa na nasz 
kontynent po zdobyciu w grudniu 2016 roku 
nagrody Car of The Year w Japonii, co 
świadczy o ogromnym potencjale tego auta.

Jest to drugi – po XV – pojazd w gamie 
modelowej  Subaru, który wykorzystuje 
opracowaną przez koncern nową globalną 
platformę ( Subaru Global Platform: 
SGP), mającą być podstawą wszystkich 
nowych konstrukcji. Nadwozie jest niższe 
o 10 mm i szersze o 35 mm od Imprezy 
poprzedniej generacji (która nie była 
dostępna w Polsce) i ma większy rozstaw 
osi, co pozwoliło wygospodarować więcej 
miejsca wewnątrz kabiny i zwiększyć po-
jemność bagażnika do wielkości 1280 li-
trów. Auto posiada bardziej agresywny 

przód z nowo zaprojektowanym grillem, 
szerszy zderzak zaopatrzony w dolne 
wloty powietrza oraz LED-owe światła.

Dzięki zbudowaniu Imprezy na bazie 
nowej globalnej platformy sztywność 
konstrukcji zwiększyła się o 70-100% 
(w porównaniu do modeli, które nie 
są oparte na SGP). Środek ciężkości 
położony niżej o 5 mm zapewnia stabilne 
prowadzenie i dobre trzymanie się drogi.

Na środku przedniego panelu 
znajduje się nowy, zaprojektowany 
zupełnie od podstaw 8-calowy wyświe-
tlacz dotykowy, obsługujący system 
infotainment, który można połączyć 
ze smartfonami. Drugi, mniejszy, 
wielofunkcyjny wyświetlacz prezentuje 
wiele ważnych dla kierowcy informacji.

Oprócz poprawionego projektu wnętrza 
kabiny ulepszone zostały również podsta-
wowe funkcje  Subaru, takie jak m.in. wyjąt-
kowo dobra widoczność z miejsca kierowcy.

Na pokładzie Imprezy znajdziemy 
także (należący do wyposażenia standar-
dowego) system  EyeSight, innowacyjną 
i uznaną już technologię  Subaru, oferują-
cą niezwykły wręcz poziom bezpieczeń-
stwa prewencyjnego oraz wspomagającą 
kierowcę poprzez zastosowanie takich 
funkcji jak adaptacyjny tempomat, asy-
stent utrzymania pasa ruchu czy wreszcie 
przedkolizyjne hamowanie awaryjne.

Pod maską nowej Imprezy znaj-
dziemy jeden z dwóch czterocylin-
drowych jednostek typu – a jak-
że – bokser o pojemności 1,6 i mocy 
112 KM lub 2,0-litrowego mogącego 
się pochwalić 154 KM. Producent 
zapewnia, że jednostki są nad wyraz 
oszczędne, dynamiczne oraz speł-
niają restrykcyjne normy Euro 6.

 Subaru dzięki nowej Imprezie ma szan-
sę dostarczyć powiewu świeżości w zatło-
czonym już segmencie kompaktów.

Subaru na IAA Frankfurt
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Targi samochodowe Tokyo Mo-
tor Show 2017, które rozpoczną 
się 27 października, są jednym 

z najbardziej oczekiwanych wydarzeń 
w tegorocznym kalendarzu imprez 
motoryzacyjnych. Przez dziewięć dni 
miłośnicy czterech kółek będą mogli 
zobaczyć najnowsze produkty świato-
wych gigantów i poznać trendy, które 
będą obowiązywać przez najbliższe lata. 
Nic więc dziwnego, że na swoim terenie 
Japończycy z  Subaru chcą pokazać swoją 
siłę i wytoczyć najcięższe działa na pokład.

Ta niespotykana ofensywa prezen-
tująca przyszłość wizji  Subaru obejmie 
kilka premier pojazdów koncepcyjnych, 
które być może wejdą do produkcji 
seryjnej (a na pewno zaprezentują pewien 

kierunek rozwoju) oraz samochody 
w limitowanych seriach, które zostaną 
sprzedane w czasie loterii organizo-
wanej przez  Subaru Corporation.

Spośród prezentowanych pojazdów 
warto zwrócić uwagę na model S208, opar-
ty na flagowym modelu WRX STI, który 
powstał przy współpracy z działem mo-
torsportowym koncernu. Jego produkcja 
będzie ograniczona do 450 sztuk. Model 
wyróżnia się ekskluzywnym wyposaże-
niem wnętrza, zastosowaniem ultralekkich 
materiałów konstrukcyjnych i zmody-
fikowanym silnikiem. Dzięki obniżeniu 

środka ciężkości i zmniejszeniu masy 
pojazdu uzyskano wyjątkowe osiągi przy 
równoczesnym zachowaniu komfortu jaz-
dy. Drugi z limitowanych serii pojazdów to 
BRZ STI Sport, którego edycję ograniczo-
no tylko do 100 egzemplarzy i podobnie 
jak S208 będzie sprzedawany drogą loterii. 
Auto ma charakteryzować się wyjątkową 
sztywnością nadwozia i doskonale zestro-
jonym zawieszeniem, co pozwoli w pełni 
czerpać czystą przyjemność z jazdy. Do-
kładniejsza specyfikacja obydwu modeli, 
jak i szczegóły loterii zostaną ogłoszone 
w czasie dni prasowych na początku 
45. Salonu Samochodowego w Tokio.

Największą gwiazdą z wystawia-
nych przez  Subaru samochodów, 
owianą największą tajemnicą, będzie 

 Subaru VIZIV Performance, będący 
koncepcyjnym sedanem o sportowym 
zacięciu. Auto ma być wyposażone 
w najbardziej zaawansowaną techno-
logię wspomagania kierowcy  EyeSight, 
która w przyszłości może przekształcić 
 Subaru VIZIV w pojazd autonomiczny.

Przedstawione przykłady to tylko 
część oferty, którą  Subaru przygoto-
wało na tokijski salon. Oczywiście fani 
jazdy poza asfaltem także znajdą coś dla 
siebie, ponieważ nie zabraknie koncep-
cyjnych propozycji opartych na bazie 
popularnego Outbacka czy XV. 

45. Tokyo Motor Show
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na wymagających drogach wokół Rzeszo-
wa i końcowym w centrum miasta załoga 
 Subaru Poland Rally Team startująca 
 Subaru Imprezą WRX STI zajmowała 
drugie miejsce w klasyfikacji ERC2. Zapre-
zentowali bardzo równą i rozważną, a przy 
tym skuteczną jazdę. Piątkowe odcinki 
specjalne okazały się bardzo wymagające, 
a temperatura przekraczająca w ciągu dnia 
30 st. C dodatkowo nie pozwalała nawet 
na chwilę wytchnienia. Mimo iż Słobo-
dzian i Wróbel po raz pierwszy startowali 
w eliminacji Mistrzostw Europy, wy-
grali trzy z pięciu odcinków specjalnych 
i tracili do lidera jednie 4,5 sekundy.

Pierwszy dzień Rajdu Rzeszowskiego 
był bardzo trudny, co widać m.in. po ilości 
załóg, które odpadły z rywalizacji i miały 
jakieś przygody na trasie. Odcinki specjalne 
były bardzo szybkie, z dużą ilością cięć, nie 
brakowało miejsc, w których można było 
popełnić błąd. Nam jechało się bardzo do-
brze. Jedynie podczas drugiej pętli pojawił 

się mały problem techniczny, ale mechanicy 
usunęli go podczas najbliższego serwisu 
i ostatni odcinek miejski pojechaliśmy już 
w pełni sprawnym autem. Udało się nam 
w Rzeszowie zrobić dość dobry czas. Nie 
możemy się już doczekać jutra i kontynu-
acji rajdu. W sobotę spróbujemy pojechać 
bardziej pewnie i trochę przyspieszyć – pod-
sumował Słobodzian I etap rywalizacji.

Niestety, w sobotę trzy odcinki 
przed końcem rajdu pechowa zmiana 
biegów spowodowała awarię układu 
napędowego i zespół podjął decyzję 
o wycofaniu załogi z dalszej rywaliza-
cji po odcinku specjalnym Lubenia.

Marcin Słobodzian: Podczas pierwsze-
go etapu Rajdu Rzeszowskiego z odcinka 
na odcinek jechało się nam coraz lepiej i by-
liśmy zadowoleni na koniec dnia z drugiego 
miejsca w klasyfikacji ERC2 Mistrzostw 
Europy. W sobotę także uniknęliśmy wielu 
błędów, które popełnili nasi konkuren-
ci i swoim tempem zmierzaliśmy do 

mety. Niestety na OS 9 Lubenia, podczas 
tzw. spadania, omyłkowo „zapiąłem” niski 
bieg i straciliśmy przedni napęd. Awarii 
uległa skrzynia biegów, a wyciek oleju 
dodatkowo mógł spowodować zagrożenie 
dla innych załóg startujących za nami 
na kolejnych odcinkach specjalnych. 
Dziękujemy kibicom za doping na trasie.

Jakub Wróbel: Z mojej perspektywy 
dzisiejsza jazda Marcina była jeszcze 
lepsza niż podczas pierwszego etapu 
Rajdu Rzeszowskiego. Naprawdę wydaje 
mi się, że wykonał kawał dobrej roboty. 
Mieliśmy większą frajdę z jazdy. Czuliśmy 
się w  Subaru bardzo dobrze. Z każdym 
kolejnym kilometrem tempo było coraz 
lepsze. Na ostatnią, sobotnią pętlę zało-
żenia taktyczne były takie, aby dojechać 
do mety i dowieźć zajmowane miejsce. 
Niestety, z powodu błędu przy redukcji 
biegów na spadaniu w Lubeni awarii 
uległa skrzynia biegów. Mam nadzieję, 
że wyczerpaliśmy już limit pecha na ten 
rok i kolejne rajdy będą dla nas szczęśliwe.

O tym, czy limit pecha został wy-
czerpany, mieliśmy okazję przekonać się 
już podczas kolejnej rundy RSMP. 

Podczas tych testów uszkodzeniu uległo 
auto jednej z załóg  Subaru Poland 
Rally Team. Mimo iż skutki dacho-

wania nie były zbyt duże, a klatka bezpie-
czeństwa nie została uszkodzona, to po do-
kładniejszych oględzinach podjęto decyzję 
o wycofaniu załogi Mikołaj Marczyk – Seba-
stian Dwornik ze startu w Rajdzie Rzeszow-
skim. Solidna naprawa punktów mocowania 
tylnego zawieszenia w tak krótkim czasie 
nie była możliwa. Zespół na pierwszym 
miejscu stawia bezpieczeństwo zawodników.

Odbywaliśmy testy przed Rajdem 
Rzeszowskim. W połowie dnia, w jednym 
z zakrętów popełniłem błąd, wypadając 
z właściwej linii hamowania, przez co 

opuściliśmy drogę. Niestety w wyniku ude-
rzenia skrzywiła się m.in. tylna podłużnica 
i nie udało się naprawić samochodu do 
rozpoczęcia rajdu, co oznacza, że niestety 
w nim nie wystartujemy. Ciężko mi w tej 
sytuacji powiedzieć coś więcej. Dziękuję 
wszystkim za zaangażowanie i prze-
praszam wszystkich partnerów, zespół 
i kibiców za zaistniałą sytuację. Bardzo 
chciałem wystartować w tym rajdzie 
i pokazać się z dobrej strony – podsumo-
wał, nie kryjąc żalu, Miko Marczyk.

26. Rajd Rzeszowski, który był rundą 
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw 
Europy, rozpoczął się w czwartek, 
3 sierpnia od wyboru pozycji startowych 

i autograf session w rzeszowskiej ga-
lerii Millenium Hall. Start honorowy 
przewidziano w tej samej lokalizacji 
o godzinie 18:00. Marcin Słobodzian 
i Jakub Wróbel pojechali samochodem 
przygotowanym w grupie Open N. 
Kolejna eliminacja Inter Cars Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Polski 
i Rajdowych Mistrzostw Europy to jede-
naście odcinków specjalnych o łącznej 
długości ponad 214 km. Po dwudniowej 
rywalizacji metę zaplanowano na Ryn-
ku w Rzeszowie, w sobotę 5 sierpnia.

Pierwszy etap rajdu przebiegał bez 
większych zakłóceń. Po przejecha-
niu czterech odcinków specjalnych 

RAJDY tekst: MICHAŁ JACKIEWICZ/SPRT
zdjęcie: MATEUSZ BANAŚ

Rajd Rzeszowski: 
niespodziewane zwroty akcji
Nie brakowało emocji w zespole  Subaru Poland Rally Team podczas trwania i przygotowań do 
Rajdu Rzeszowskiego, który oprócz eliminacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 
był także rundą Mistrzostw Europy. Wszystko zaczęło się już podczas testów zespołu…
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piątkowych kłopotach z samochodem 
w sobotę wygrał w klasie trzy z czterech 
odcinków specjalnych. Miko Marczyk 
kontrolował sytuację, nie dając się ponieść 
emocjom i utrzymując równe tempo jazdy.

Miko Marczyk: Czwarte miejsce w kla-
syfikacji generalnej Rajdu Dolnośląskiego to 
mój największy sukces w dotychczasowych 
startach. To był dla mnie wyjątkowy start, 
po dłuższej przerwie, w dodatku z nowym 
pilotem – Szymonem Gospodarczykiem. Cie-
szę się, że szybko odnaleźliśmy wspólny język 
w samochodzie. Chłodna głowa i strategicz-
ne myślenie przez cały rajd zaowocowały 
czwartym miejscem na mecie w klasyfikacji 
generalnej i pierwszym w klasie Open N. 
Jestem bardzo zadowolony z tych rezultatów 
i dziękuję całemu zespołowi  Subaru Poland 
Rally Team za ciężką pracę i zaangażowanie.

Szymon Gospodarczyk: Super debiut 
w zespole  Subaru. Nie przypuszcza-
łem, że wszystko tak dobrze się ułoży. 
Udało się nam cały czas utrzymać 
właściwą koncentrację, nie ryzykować 
nadmiernie i przywieźć dobry wynik 
na metę. Miko to młody kierowca i jeszcze 
sporo nauki przed nim, ale jadąc z nim, 
zupełnie nie czuje się tego, że jedzie 
dopiero dziesiąty rajd w swoim życiu. 
Myślę, że jeśli popracujemy trochę nad 
opisem, jego jazda będzie jeszcze lepsza.

Marcin Słobodzian: Drugi dzień 
Rajdu Dolnośląskiego był dla nas bardzo 
udany. Jechało się nam bardzo dobrze. 
Tempo było bardzo dobre, znacznie 
przyspieszyliśmy. Szczególnie druga pętla 
sobotniego etapu w naszym wykonaniu 
okazała się przejechana szybko i bardzo 

poprawnie, co miało swoje odzwiercie-
dlenie w uzyskiwanych czasach. Zabra-
kło bardzo niewiele do drugiego miejsca 
w klasie Open N, ale pomimo piątkowych 
problemów z autem uważamy ten start 
za bardzo dobry. Będę chętnie wracał 
na te trasy, bo klasyczne polskie odcin-
ki specjalne bardzo mi się podobały.

Jakub Wróbel: Jesteśmy bardzo 
zadowoleni ze startu w Rajdzie Dol-
nośląskim. Udało się nam przełamać 
pecha, który towarzyszył nam na dwóch 
poprzednich rajdach. Dobra pogoda, 
świetny rajd, samochód cały – to takie 
najkrótsze podsumowanie tego weekendu.

Partnerami  Subaru Poland Rally 
Team w sezonie 2017 są: Eneos, BZ WBK 
Leasing Grupa Santander, SJS, Rodax 
Budownictwo, Sfera 24 i Braintri.

Rajd Dolnośląski rozgrywany na tech-
nicznych odcinkach specjalnych 
usytuowanych w Kotlinie Kłodz-

kiej i w okolicach Gór Stołowych okazał 
się bardzo wymagający dla startujących 
w nim załóg. Mimo to zawodnicy  Subaru 
Poland Rally Team poradzili sobie bardzo 
dobrze zarówno z rozgrywanym w zapa-
dających ciemnościach odcinkiem Duszni-
ki Arena, jak i ze słynnym OS-em Spalona.

Pierwszy etap czwartej rundy Raj-
dowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski zakończył się w piątek późnym 
wieczorem. Miko Marczyk pilotowany 
przez Szymona Gospodarczyka prowadził 
w klasie Open N i był czwarty w klasy-
fikacji generalnej, a Marcin Słobodzian 
i Jakub Wróbel uplasowali się na trzeciej 
pozycji w Open N i szóstej w rajdzie.

Pierwszy etap Rajdu Dolnośląskiego 
okazał się dla nas bardzo udany. Mimo 
długiej przerwy od ostatniego rajdu dziś 
wróciła mi pewność jazdy. Strategia 
i chłodna głowa wzięły górę nad szybkością 
i dało to rezultaty. OS Duszniki Arena 
uważam za strzał w dziesiątkę ze wzglę-
du na kibiców, a mnie osobiście także 
bardzo pasował. Na drugim przejeździe 
odcinka Jaworek poprawiłem się pod-
czas drugiego przejazdu i świetnie mi się 
tam jechało. Dobrze współpracuje mi się 
z Szymonem Gospodarczykiem, który 
jest super profesjonalistą, pilnuje mnie 
w samochodzie i jak widać, to działa. 
Dzień zakończony pozytywnie, bardzo się 
z tego powodu cieszę, ale będę się starał 
jutro dalej skupiać na bezbłędnej jeździe, 
aby być w równie pozytywnym nastroju 

na mecie rajdu – powiedział na zakończe-
nie pierwszego etapu rajdu Miko Marczyk.

Mieliśmy dziś sporo małych problemów 
przez cały dzień, ale takie są rajdy. Myślę, 
że mimo to pierwszy etap możemy uznać 
za całkiem udany. Na początku był mały 
wyciek oleju po naszym dość wysokim 
skoku na „hopie” podczas pierwszego 
OS-u na Arenie w Dusznikach. Później 
pojawiły się problemy z zawieszeniem 
i z napędami, ale staraliśmy się z tym 
jakoś radzić. Myślę, że jutro sprawnym 
autem będziemy mogli trochę przyspieszyć 
i powalczyć z chłopakami. Zakładamy 
równą i szybką jazdę aż do mety – do-
dał w piątek Marcin Słobodzian.

Drugi etap Rajdu Dolnośląskiego, 
rozgrywany w sobotę, także poszedł 
zgodnie z planem. Marcin Słobodzian po 

RAJDY tekst: MICHAŁ JACKIEWICZ/SPRT
zdjęcie: MARCIN KALISZKA

Bardzo dobry występ załóg SPRT 
w Rajdzie Dolnośląskim
51. Rajd Dolnośląski (8–9 września) to kolejna eliminacja Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski, w której udział wzięły dwie załogi  Subaru Poland Rally Team, startując 
bliźniaczymi  Subaru Impreza WRX STI. Po dwóch dniach rywalizacji Miko Marczyk i Szymon 
Gospodarczyk wygrali w klasie Open N, zajmując przy tym wysokie, czwarte miejsce 
w klasyfikacji generalnej rajdu. Marcin Słobodzian i Jakub Wróbel po piątkowych kłopotach 
z autem minęli linię mety na szóstej pozycji i trzeciej w Open N.
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z wadliwymi fabrycznie półośkami, które 
ukręcały się jedna po drugiej), wysiłek 
wspomnianej czwórki został doceniony 
i również w tym roku otrzymali szansę 
pełnienia służby jako tzw. zerówki przy 
zabezpieczaniu Rajdu Niemiec (bo tym 
tak naprawdę jest rola samochodów 
funkcyjnych, mimo iż niektórym wydaje 
się, że to jedynie przejażdżka i zabawa).

Ponownie więc polskie załogi i dwie 
piękne A-grupowe  Subaru Imprezy 
z polskimi numerami rejestracyjnymi cie-
szyły oczy kibiców, którzy zjechali z całej 
Europy w okolice Saarbrücken, do którego 
została przeniesiona z Trewiru baza rajdu. 
Około 80 kilometrów odległości pomiędzy 

miastami nie wpłynęło znacząco na poło-
żenie odcinków specjalnych w stosunku 
do poprzedniej edycji, niemniej jednak 
wszyscy kierowcy zauważyli mniejszą 
niż w poprzednich latach liczbę odcin-
ków zlokalizowanych w przepięknych 
winnicach nad Mozelą. Plotki krążące 
w środowisku rajdowym mówią, że przy-
czyną takiej redukcji był fakt, że tamtej-
sze drogi są zbyt wąskie w stosunku do 
gabarytów samochodów WRC z no-
wymi pakietami aerodynamicznymi.

Zanim jednak zespoły fabryczne, 
krajowy niemiecki cykl rajdowy, ludzie 
uwikłani w organizację oraz kibice przyby-
li na pogranicze niemiecko-francuskie, 

w Dzierżoniowie, w „rajdowni” MTS 
Dzierżoniów odbyły się czasochłonne 
i skrupulatne przygotowania obu samo-
chodów do tego morderczego dla nich wy-
siłku. W pierwszej kolejności przygotowa-
na została granatowa Impreza 555 Michała 
i Jacka, która cały czas znajduje się pod 
opieką Marka i jego pracowników. Mody-
fikacje były kosmetyczne w stosunku do 
stanu auta z poprzedzającego startu w ma-
jowym Rajdzie Rzeszowiak (HRSMP) 
i miały bardziej na celu dodatkowe zwięk-
szenie niezawodności maszyny na rundę 
WRC niż jakiekolwiek usprawnienia wy-
dajnościowe. Marek z Krzyśkiem ponow-
nie skorzystali z uprzejmości i ogromnego 

Od pierwszego występu na nie-
mieckich asfaltach zmienił się 
skład załóg, zmieniły egzem-

plarze rajdówek, nie zmieniły natomiast: 
ich model – kultowa Subaru Impreza RA, 

rajdowy duch i zapał oraz profesjonalne 
podejście do powierzonych zadań.

W 69. wydaniu magazynu „Plejady” 
zdaliśmy relację z obfitującego w dra-
matyczne momenty występu Marka 

Kluszczyńskiego z Krzysztofem Mar-
schalem oraz Michała i Jacka Pryczków 
w ADAC Rallye Deutschland 2016. Mimo 
ówczesnych trudności z docieraniem do 
mety kolejnych odcinków (w związku 

RAJDY tekst: MICHAŁ KRUK
zdjęcia: GREG ROSLON PHOTOGRAPHY

Piąty udział w WRC na piątkę!
Rajd Niemiec doczekał się w tym roku 35. edycji, natomiast po raz 15. był rundą Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Świata (World Rally Championship – WRC). Piąty raz natomiast 
mieliśmy w nim swój polski, plejadowy akcent. W 2013 roku, dzięki zaangażowaniu Nikosa 
Walotysa, Tomasz Kamiński i Marek Kisiel zapoczątkowali współpracę z organizatorem tego 
rajdu, która mocno wpisała się już w ten rajd i mamy nadzieję, że będzie trwać dalej.



mówić z czystym sumieniem i dumą 
w kontekście Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Świata) potwierdzili świetne 
przygotowanie i coraz większą dojrzałość 
rajdową. Co więcej, to właśnie podczas 
tego odcinka Michał przeżył najprzyjem-
niejszy moment rajdu, kiedy w trakcie 
przejazdu, w pewnym momencie poczuł, 
że wszystko zaczęło ze sobą świetnie grać 
i ich  Subaru po prostu płynie po odcinku.

Marek z Krzyśkiem mieli nieco mniej 
szczęścia podczas pierwszego przejazdu 

Panzerplatte. W okolicach 16. kilometra 
samochód zaczął się inaczej zachowywać, 
w związku z – jak się później okaza-
ło – problemami z hamulcami. Załoga 
mimo utraty hamulców kontynuowała 
jazdę, wspomagając się przy hamowa-
niach skrzynią kłową, która umożliwia 
dohamowywanie auta bez uszczerbku 
dla mechanizmu. Wyciek płynu hamul-
cowego z prawego tylnego koła został 
zatrzymany prowizorycznie, aby jedynie 
umożliwić dalszą jazdę. Dopiero podczas 

wieczornego serwisu usterka została 
trwale naprawiona. Nie można tego jednak 
w żaden sposób porównywać z proble-
mami i walką mechaników sprzed roku, 
kiedy to w obu Imprezach padały półosie.

Odcinki bardzo przypominające 
polskie OS-y czekały na zawodników 
w niedzielę. Nasze załogi czuły się na nich 
jak ryby w wodzie, do tego stopnia, 
że na mecie PowerStage osoby z obsługi 
pogratulowały Michałowi bardzo dobrego 
czasu przejazdu. Natomiast przed ostat-

nim odcinkiem, podczas przegrupowania, 
wielu kierowców ze światowej czołówki 
wykazało zainteresowanie A-grupowymi 
Imprezami. Jari Matti-Latvala czy Craig 
Breen, którzy podeszli i dopytywali o wię-
cej szczegółów na temat samochodów, to 
tylko niektóre sławne nazwiska podziwia-
jące rajdowe klasyki. Nie ma się jednak co 
dziwić takim zachowaniom, ponieważ tak 
piękne, zadbane i dobrze przygotowane 
do rajdu samochody muszą wzbudzać 
zainteresowanie, ekscytację i podziw.

Równie miłym akcentem podczas im-
prezy na zakończenie rajdu był fakt, że dy-
rektor rajdu osobiście podziękował zespo-
łowi za świetnie wykonaną pracę podczas 
tegorocznej imprezy oraz zaprosił na ko-
lejną edycję ADAC Rallye Deutschland 
za rok. Tak więc piąty występ na piątkę!

Jak stwierdził Michał Pryczek, Rajd 
Niemiec to był bardzo dobry trening 
przed Rajdem Dolnośląskim. W momen-
cie oddawania tego artykułu do druku 
wiemy już, że ten „trening” (ciężko go 

nazwać rozgrzewką) dał świetne efekty 
na naszym krajowym podwórku – Michał 
i Jacek byli bezapelacyjnie najszybszą 
załogą startującą w cyklu Historycznych 
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski (HRSMP) w Kotlinie Kłodzkiej. 
Nauka ciągle trwa i cieszy nas, że Michał 
deklaruje, że „Babcia 555” nie zniknie 
z odcinków specjalnych w przyszłym 
sezonie. Jej celem ma być najwyższy 
laur cyklu HRSMP 2018! Za co wszy-
scy mocno trzymamy kciuki.

zaufania Przemysława (@Premo) Wąsika, 
który po raz kolejny oddał w ich ręce 
swojego ukochanego „Hołka”. W tym 
przypadku jednak z samochodu bazo-
wego zostało jedynie nadwozie, a cała 
reszta została wymieniona, aby sprostać 
trudom jednych z najbardziej wymaga-
jących rajdowych asfaltów w Europie.

Załogi pojawiły się na miejscu już w po-
niedziałek 14 sierpnia, aby od następnego 
dnia rozpocząć żmudne opisywanie 
odcinków specjalnych. Po zeszłorocz-
nym, pierwszym kontakcie z odcinkami 
WRC, tegoroczne zapoznanie było dla 
Michała i Jacka znacznie łatwiejsze. 
Mimo to był to w dalszym ciągu ogromny 
wysiłek, by przez 12 godzin pierwszego 
i 7 godzin drugiego dnia przejeżdżać 
wszystkie próby i opisywać je w zeszycie.

W środę dotarł na miejsce serwis 
z rajdówkami. W sumie zespół składał 
się z 12 osób. Oprócz samych załóg oraz 
głównego sprawcy tego wszystkiego, 
Nikosa Walotysa, były to również Grażyna 
Kluszczyńska, Joanna Marschal oraz Ane-
ta Walotys oraz niezastąpieni mechanicy – 
Roman Krętuś i Piotr Małyszewicz z MTS 
Dzierżoniów, a dzięki uprzejmości  Subaru 
Poland Rally Team również mechanicy 
tego zespołu – Michał Janiak (@Bercik) 
oraz Robert Bólad. Ogromne doświadcze-
nie oraz wiedza, którą ta dwójka dzieliła 
się z pozostałymi, pozwala zespołowi 
rozwijać się jeszcze bardziej i szybciej.

Jak to zwykle bywa w tym rajdzie, 
organizatorzy powitali i ugościli wszyst-
kich bardzo ciepło. Podejście do załóg 
funkcyjnych zasługuje tutaj na duże 
uznanie, ponieważ ludzie, przyjeżdżając 
do pracy, czują się równocześnie bardzo 
istotnym elementem tego wydarzenia, co 
dodatkowo mobilizuje do jeszcze lepszego 
wykonywania swoich obowiązków.

Po przejściu wszystkich wymaganych 
procedur oraz badania technicznego załogi 
były gotowe do startu. Warto tutaj zazna-
czyć, że  Subaru Imprezy z Polski były jedy-
nymi rajdowymi samochodami funkcyjny-
mi w Rajdzie Niemiec. Zgodnie z nowym 
trendem w WRC coraz mniej jest rajdówek 
wypełniających zadania dla organizatora, 
a coraz więcej seryjnych samochodów, 
którym nie wolno jechać bardzo szybko, 
ale świetna praca wykonywana rokrocznie 

najpierw przez Tomka Kamińskiego i Mar-
ka Kisiela, a dalej przez Marka, Krzyśka, 
Michała i Jacka zaowocowała pakietem 
zaufania oraz zgodą na kontynuację ich 
pracy dla organizatora ze strony samej 
Michèle Mouton, która odpowiada obecnie 
za kwestie bezpieczeństwa w cyklu WRC.

Rajd rozpoczął się od ceremonii startu, 
która tym razem w nowym miejscu nie 
odbywała się na tradycyjnej rampie 
startowej, a polegała jedynie na przejeź-
dzie przez Punkt Kontroli Czasu (PKC). 
W związku z tym zerówki (0A i 0B) miały 
możliwość przejechać i ustawić się obok 
samochodów zespołów fabrycznych WRC.

W związku ze zmianą bazy rajdu no-
wością był również pierwszy odcinek spe-
cjalny, SSS1 Saarbrücken. 2-kilometrowy, 
bardzo ciasny i techniczny miejski odcinek 
specjalny był próbą wymagającą ogromnej 
precyzji i niewybaczającą błędów, o czym 
boleśnie przekonał się jeden z najlepszych 
kierowców rajdowych, Kris Meeke. Na jed-
nym z ciasnych nawrotów uderzył w be-
tonowy separator i uszkodził samochód 
na tyle mocno, że nie był w stanie kontynu-
ować jazdy. O ile granatowa zerówka po-
konała próbę spokojnie, ale równocześnie 
dynamicznie, bez popisowych manewrów 
pod kibiców, o tyle jej siostra w oklejeniu 
Stomil Olsztyn efektownymi bokami 
zabawiała kibiców. Obie bez jakichkolwiek 
uszkodzeń dotarły do mety odcinka.

Piątek to oczywiście rywalizacja pośród 
pięknych winnic. Pierwsza pętla w wy-
konaniu Pryczków była spokojna i pod 
kontrolą, z nastawieniem na przyspiesze-
nie podczas pokonywania tych odcinków 
po raz drugi. Pogoda sprawiła im jednak 
mocnego psikusa i za drugim razem 
musieli pokonywać te trasy w znacznie 
trudniejszych, mokrych warunkach, 
korzystając cały czas z tych samych opon 
dedykowanych do suchych, bardzo przy-
czepnych nawierzchni (tzw. slicków). Sa-
mochód sam w sobie spisał się bez zarzutu, 
a „Hołek” miał jedynie drobne, mało istot-
ne problemy, więc załogi dotarły spokojnie 
na serwis, gdzie mechanicy dokonali 
sprawdzenia ich stanu technicznego przed 
następnym dniem. W tzw. międzyczasie 
natomiast żeńska część zespołu wzbudziła 
duże zainteresowanie przygotowywanym 
przez nie bigosem. Zapach rozchodzący 

się po strefie serwisowej stał się niejako 
reklamą polskiej kuchni. W przeciwień-
stwie do poprzedniego roku, tym razem 
zespół w dobrych nastrojach i z zapasem 
czasu na sen udał się na odpoczynek, by 
naładować akumulatory na dalszą pracę 
w kolejnych dwóch dniach imprezy.

Sobota w Rajdzie Niemiec zazwyczaj 
stoi pod znakiem najsłynniejszego poligo-
nu wojskowego w Europie, miejsca, gdzie 
na potrzeby ćwiczeń czołgami odwzo-
rowano kiedyś chyba wszystkie możliwe 
typy nawierzchni, jakie można spotkać nie 
tylko na Starym Kontynencie. Nie prze-
szkadza to, a wręcz pomaga w tym, aby 
Panzerplatte było równocześnie „poligo-
nem doświadczalnym” dla samochodów 
rajdowych, mimo że zarówno WRC, 
jak i A-grupowym Imprezom daleko 
do potężnych maszyn na gąsienicach.

Na początek na załogi czekała Arena 
Panzerplatte, czyli tzw. krótkie Panzer-
platte, raptem 3-kilometrowy odcinek 
po poligonie, wyznaczony bardziej dla 
frajdy kibiców niż urozmaicenia rywali-
zacji w rajdzie. Pełni energii i zapału po 
pierwszym dniu Michał i Jacek, na nowych 
oponach, z kilometra na kilometr jechali 
coraz sprawniej i bardziej widowiskowo, 
mimo że Michał nastawiał się na time 
attaca, a nie jazdę bokami pod publikę. Dla 
kontrastu tradycyjne, prawie 42-kilome-
trowe Panzerplatte wymagało już znacznie 
lepszego rozłożenia sił i delikatniejszego 
traktowania auta. 27-minutowy prze-
jazd odcinka to nie przelewki, zarówno 
dla załóg, jak i samochodów. Niejeden 
pasjonat siłowni mógłby paść ze zmęcze-
nia po takim ćwiczeniu. Reprezentanci 
naszego kraju (bo tak możemy o nich 
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Michał Jackiewicz: Jak zaczęła się 
Twoja przygoda z motorsportem?

Miko Marczyk: Rozpoczęła się, gdy mia-
łem 15 lat – od kartingu halowego. Mój brat 
razem z grupą swoich znajomych zabrał 
mnie na gokarty. Od razu mi się spodobało 
i nawet nie szło tak źle. Miesiąc później, 
startując w lidze na torze, udało mi się zająć 
2. miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu.

W kolejnych latach zacząłem wy-
jeżdżać na ogólnopolskie zawody, które 
zaprowadziły mnie na mistrzostwa Polski 
w kartingu halowym (Polish Indoor Kart 
Championship), w których trzykrotnie 
z rzędu udało mi się wygrać. Następ-
stwem tego był fakt, że reprezentowałem 
Polskę na mistrzostwach świata w Danii, 
Brazylii i we Włoszech. Kończąc swoją 
przygodę z kartingiem, zostałem finalistą 
mistrzostw świata i zająłem 12. miejsce 
w stawce 127 najszybszych zawodników.

Następnie po odebraniu prawa jazdy 
startowałem w rallysprintach1 na terenie ca-
łego kraju. Jeździłem samochodami marki 
BMW z napędem na tył. Zwieńczeniem 
mojej przygody w tych startach było zajęcie 
1. miejsca w klasyfikacji generalnej sezonu 
prestiżowego cyklu Power Stage Bednary.

Przygodę z rajdami rozpoczą-
łem w 2 016 r. startami w Rajdowych 

1 RALLYSPRINT: JEDNODONIOWE ZAWODY ROZ-
GRYWANE NA ZAMKNIĘTYCH OBIEKTACH TYPU: TOR 
WYŚCIGOWY, LOTNISKO, AUTODROM W KTÓRYCH 
BIORĄ UDZIAŁ AMATORZY DYSPONUJĄCY SAMOCHO-
DAMI WYPOSAŻONYMI W KLATKI BEZPIECZEŃSTWA. 
WYGRYWA ZAŁOGA, KTÓRA UZYSKA NAJLEPSZY WY-
NIK CZASOWY, ZSUMOWANY ZE WSZYSTKICH PRÓB 
ROZGRYWANYCH W RAMACH RYWALIZACJI. W POLSCE 
ZAWODY TE CIESZĄ SIĘ SPORO POPULARNOŚCIĄ 
I STAŁY SIĘ W WIELU PRZYPADKACH PIERWSZYM 
ETAPEM DROGI W ZDOBYCIU LICENCJI I STARTACH 
W IMPREZACH RAJDOWYCH. W CZECHACH MIANEM 
RALLYSPRINTÓW OKREŚLA SIĘ TEŻ CZASEM IMPRE-
ZY DLA KIEROWCÓW Z LICENCJAMI (WYŚCIGOWĄ, 
RAJDOWĄ, RALLYCROSOWĄ) KTÓRE ORGANIZOWANE 
SĄ W FORMULE RAJDU BARBÓRKA, Z KRÓTKIMI OD-
CINKAMI SPECJALNYMI USYTUOWANYMI NA TERENIE 
MIASTA LUB OBIEKCIE ZAMKNIĘTYM.

Samochodowych Mistrzostwach Śląska za 
kierownicą Hondy Civic Type-R. W debiu-
tanckim sezonie ukończyłem rywalizację 
jako drugi wicemistrz Śląska w klasyfikacji 
generalnej. Kolejnym krokiem był rajd Bar-
bórki Warszawskiej w replice legendarnego 
 Subaru Imprezy „WRC”. Ten start odbył się 
dzięki pewnemu ginekologowi z Sando-
mierza – Antoniemu, który udostępnił 
mi auto na ten start. Dalej los zaprowadził 
mnie tam, gdzie jestem w tej chwili – do 
zespołu  Subaru Poland Rally Team.

M.J.: Za Tobą już cztery starty w RSMP 
2017. Jak oceniasz te występy? 
Jak podoba Ci się sam serial?

M.M.: Serial Rajdowych Samochodo-
wych Mistrzostw Polski pod względem 
tras bardzo mi się podoba. Wszystkie są 
dla mnie nowe i jak na razie każda ma coś 
w sobie. W swoim życiu wystartowałem 
dopiero w 10 rajdach (łącznie z okręgowy-
mi), w żadnym dwukrotnie, przez co jest 
to dla mnie dobra nauka. Start w rajdzie 
świdnickim to dla mnie bardzo pozytywne 
zaskoczenie – bardzo dobrze czułem się za 
kierownicą auta, a stres był znacznie mniej-
szy niż podczas mistrzostw Śląska, gdzie 
większość obowiązków spoczywała na mo-
jej głowie. W tak profesjonalnym zespole 
jak SPRT mogę spokojnie zająć się aspek-
tami najważniejszymi dla kierowcy. Drugi 
rajd to szutrowy Rajd Gdański. Tydzień 
przed rajdem po raz pierwszy jeździłem po 
takiej nawierzchni i muszę przyznać, że mi 
się spodobało. Testy wypadły pozytyw-
nie. Na rajdzie pierwszego dnia mieliśmy 
delikatne kłopoty z autem, natomiast 
drugiego popełniłem błąd za kierownicą, 
względnie nieduży, choć jego konsekwencją 
była konieczność naszego wycofania się 
z rywalizacji, ponieważ niepozorne uszko-
dzenie mogło zagrażać bezpieczeństwu.

M.J.: Co w rajdach jest naj-
trudniejsze dla Ciebie?

M.M.: Chyba to, że rajdy po prostu są 
bardzo złożone. To także najbardziej mnie 
w nich pociąga i pasjonuje. Dla mnie, 
kierowcy, który przez większość swojej 
przygody z motorsportem jeździł sam, 
współpraca z pilotem i jazda na opis jest 
elementem względnie nowym. Uważam, 
że należy bardzo się do tego przykładać, 
ponieważ jeżeli na tym etapie nauczę się 
prawidłowej wizji drogi i rozumienia 
opisu, to zaprocentuje to w przyszłości.

M.J.: Co dało Ci przejście do SPRT?
M.M.: Na pewno wielką szansę. To je-

dyna tego typu okazja na naukę, rozwijanie 
się i pokazanie się z dobrej strony w Polsce. 
Dookoła mnie pracują wspaniali specja-
liści – każdy jest profesjonalistą w swoich 
zadaniach, co daje mi możliwość szybkiego 
rozwoju. Dodatkowo podróżuję niezwy-
kle dopracowanym autem, nad którego 
ustawieniami pracowali tacy zawodnicy 
jak Kajetan Kajetanowicz czy Wojtek 
Chuchała. To naprawdę wspaniała szansa.

M.J.: Rajdowe  Subaru: 
jego wady i zalety?

M.M.: Nasz Subarak to konstruk-
cja, która jest dostępna w rajdach już 
od ponad dekady i bazuje na seryj-
nym samochodzie, który jeździ po 
normalnych drogach. Można powie-
dzieć, że w dzisiejszych czasach i dobie 
samochodów R5 nie jest to topowa 
maszyna, natomiast ma swoje zalety.

Rajdówka jest bezawaryjna, a wszyst-
kie ustawienia związane z zawiesze-
niem czy silnikiem dopracowane są 
do perfekcji. Dodatkowo legendarny 
napęd 4×4  Subaru (Symmetrical AWD) 
w mojej opinii daje przewagę nad 

ROZMOWY rozmawiał: MICHAŁ JACKIEWICZ/SPRT
zdjęcia: JAN CETERA

Na razie nie myślę o wynikach – 
rozmowa z Mikołajem „Miko” Marczykiem
Uparcie dąży do celu. Analizuje każdy start, każdy trening i wyciąga wnioski. 
W tym sezonie startuje w pełnym cyklu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 
jako kierowca  Subaru Poland Rally Team.



konkurencyjnymi rajdówkami. Mamy 
również skrzynię biegów z prędko-
ścią maksymalną wynoszącą ponad 
200 km/h, podczas gdy np. Ford Fiesta 
R5 rozwija niecałe 180 km/h – w szyb-
kich partiach to duża zaleta.

Jeżeli chodzi o wady, to jako auto bazu-
jące na seryjnym nie może mieć aż tak du-
żego skoku zawieszenia jak topowe 
rajdówki, a jego masa jest troszkę wyższa. 
Poza tym moim zdaniem jest to wyśmieni-
ty samochód rajdowy. Myślę, że kierowcy 
tacy jak Kajetan czy Wojtek w naszym 
Subaraku z kitem R4 śmiało walczyliby 
o tytuł Mistrza Polski RSMP 2017, co po-
kazuje, jak dobrą rajdówką dysponujemy.

M.J.: Czym zajmujesz się, kiedy nie 
startujesz? Jakie masz hobby?

M.M.: Moje hobby to motorsport, 
a w szczególności rajdy samochodowe. 
Uwielbiam analizować i zastanawiać się 
nad tym, co może spowodować, że stanę 
się lepszym kierowcą i co można zrobić, 
żeby rezultaty w rajdach były jak najlepsze. 
Jest wiele aspektów dobrego wyniku w raj-
dach – zrozumienie ich, a następnie wła-
ściwe wykorzystanie. To jest moją pasją.

Poza startami w tej chwili studiuję 
Finanse i Rachunkowość na studiach dru-
giego stopnia. Studia licencjackie odbyłem 
w języku angielsku na dwóch uczel-
niach – w Niemczech i w Polsce. Był to 
program studiów dualnych, co oznacza, 
że równolegle pracowałem w niemiec-
kiej firmie BASF, ucząc się i poznając, 
jak działa świat biznesu w teorii i praktyce.

M.J.: Jak odpoczywasz od startów? 
Masz jakieś hobby pozarajdowe?

M.M.: Tak naprawdę to to, co daje mi 
satysfakcję i pozwala odpocząć, jest rów-
nież związane z motorsportem. W ramach 
przerwy między rajdami dla przyjemności 
jeżdżę na gokartach, czy też gram w sy-
mulatory rajdowe bądź wyścigowe. Lubię 
również wybierać się w roli kibica na rajdy 
bądź amatorskie rallysprinty, ponieważ 
zawsze się czegoś nowego dowiem, co 
może mi pomóc w przyszłości w rajdach. 
W rozmowach zdarza mi się być dość mo-
notematycznym, gdyż zgłębianie tajników 
motorsportu i tego, gdzie możemy poszu-
kiwać prędkości w rajdach, to moja pasja.
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M.J.: W jaki sposób dbasz o swoją kondy-
cję fizyczną i jak psychicznie przygo-
towujesz się do rajdu? Czy korzystasz 
np. z psychologa sportowego?

M.M.: Tak, współpracuję z dwoma 
trenerami – z jednym pracujemy bezpo-
średnio nad formą fizyczną z naciskiem 
na elementy, które są niezbędne dla 
kierowcy rajdowego. Z drugim trenerem 
pracujemy nad mentalnym przygo-
towaniem i aspektami związanymi 
z koordynacją ruchową, koncentracją 
czy też refleksem. Uważam, że gdy 
możemy wspierać się specjalistami, to 
nasze postępy są szybsze i idziemy we 
właściwą stronę. Dodatkowo w wolnym 
czasie staram się w ramach trenin-
gu jeździć na gokartach i rowerze.

M.J.: Jak wyobrażasz sobie rozwój 
swojej drogi w motorsporcie?

M.M.: W mojej opinii muszę dosto-
sowywać się do sytuacji, które będą się 
działy. Mam nadzieję, że zrozumiem 
dobrze rajdy samochodowe i będę je 
realizował na dobrym poziomie. Jest to 
moje marzenie, by być dobrym kierowcą 
rajdowym. Jeżeli tak będzie, to chciał-
bym jeździć w serii rajdowej adekwatnej 
do moich umiejętności za kierownicą.

M.J.: Wynik na mecie to nie tylko Twoja 
jazda. To także współpraca z pilotem, 
z mechanikami, odpowiednie przygo-
towanie samochodu itd. Jak myślisz, 
jak można podzielić procentowo 
ważność tych wszystkich czynników?

M.M.: Ciężko moim zdaniem określić 
procentowo podział ważności poszczegól-
nych osób – pewnie w każdym rajdzie ten 
rozkład może być troszkę inny. Na pewno 
nigdy nie możemy zapominać, że wszyscy 
razem jako zespół rajdowy działamy jak 
naczynia połączone – bez jednego inne nie 
osiągną sukcesu. W mojej opinii zarówno 
dobre wyniki, jak i porażki są wspól-
ne. Podsumowując, przy moim małym 
doświadczeniu oceniam, że wszyscy człon-
kowie zespołu są równoważni, ponieważ 
są sytuacje, że kluczem do wygrania rajdu 
będzie świetne przygotowanie auta przez 
mechaników, które przetrwa wszystkie 
trudy rajdu, są sytuacje, w których dzięki 
wspaniałej obsłudze medialnej partnerzy 

będą usatysfakcjonowani, dzięki czemu 
wystartujemy w kolejnym sezonie, czy 
sytuacje, gdy pilot wspaniale poradzi 
sobie z problemem technicznym po 
błędzie kierowcy i naprawi auto na trasie, 
co pozwoli nawet na zwycięstwo. Każdy 
członek zespołu jest bardzo ważny.

M.J.: Jaki jest Twój ideał kie-
rowcy wyczynowego?

M.M.: Podziwiam wielu kierowców, 
ponieważ każdy, kto występuje na wyso-
kim poziomie, ma wyjątkowe cechy. Choć 
nie znam go osobiście, Robert Kubica 
wydaje mi się wyjątkowym kierowcą, 
który oprócz tego, że jest obdarzony nie-
zwykłym talentem do jazdy, to jego talent 
do ciężkiej pracy jest nie mniejszy, przez 
co jest jednym z najlepszych kierowców 

świata. Autorytetem dla mnie jest Kajetan 
Kajetanowicz. Moim zdaniem to wybitna 
postać, która od A do Z pokierowała swoją 
drogą osobiście w taki sposób, że przez 
wiele lat nieprzerwanie startuje w rajdach, 
zdobywając w tzw. międzyczasie 4 tytuły 

mistrza Polski i 2 tytuły mistrza Europy. 
W dzisiejszym świecie, gdy rajdy nie mają 
najłatwiej, on pokazuje, że da się zorgani-
zować zespół i jeździć na bardzo wyso-
kim poziomie. To mój sportowy guru.

M.J.: W tym roku razem z pilotem 
startujecie w całym cyklu RSMP. 
Gdzie chcielibyście znaleźć się w tabeli 
wyników po ostatniej rundzie?

M.M.: Na to przyjdzie pora. Nie chciał-
bym na razie mówić o wynikach. Moje 
skromne doświadczenie pokazuje mi, 
że gdy o nich nie myślę, to wychodzą 
najlepsze. Na pewno chciałbym być 
na metach kolejnych rajdów w sezonie, 
zwiększać swoje tempo w każdym z nich, 
ale nie zwiększać ryzyka nieukończe-
nia. To mój cel na najbliższe rajdy.
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MIKOŁAJ „MIKO” MARCZYK
 – 21-LETNI KIEROWCA Z ŁODZI. NA SWOIM 
KONCIE STARTY W RAJDOWYCH 
SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTWACH 
ŚLĄSKA, W RALLYSPRINTACH, A TAKŻE 
W KARTINGU HALOWYM. OD TEGO SEZONU 
W BARWACH  SUBARU POLAND RALLY TEAM 
STARTUJE W RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH 
MISTRZOSTWACH POLSKI.

www.plejady.subaru.pl



ZLOT tekst: PRZEMYSŁAW KACZMAREK
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Na miejsce XIV Zlotu Plejad 
wybrano Łomnicę, miej-
scowość leżącą u podnóża 

Śnieżki – najwyższej góry nie tylko 
Karkonoszy, ale i całych Sudetów. Region 
jest nie tylko bogaty w piękne górskie 
pejzaże, ale także pełen zabytkowych 
pałaców, kościołów i innych atrakcji 
turystycznych. Na bazę Zlotu wybrano 
kompleks turystyczny Osada Śnieżka, 
który wyglądał tak, jakby zaprojektowano 
go specjalnie na tę okazję. Była to faktycz-
nie osada, którą tworzyły nowoczesne, 
ale nawiązujące nieco do lokalnego stylu 

i kolorystyki domki mieszczące po kilka 
gustownie urządzonych apartamentów, 
połączone ze sobą labiryntem uliczek 
i alejek. Oprócz nich, na terenie osady 
znajdowały się restauracje, ogródek piwny, 
basen na świeżym powietrzu, boisko do 
siatkówki, plac zabaw dla dzieci, a tak-
że kompleks SPA oraz miejsce na grilla 
i ognisko. Wszystko to już na wstępie 
gwarantowało wspaniałą atmosferę pod-
czas długiego, czerwcowego weekendu.

Na Zlot wyruszyliśmy już w środę, 
wczesnym popołudniem. Dojazd z Kra-
kowa był tym razem znacznie krótszy 

niż rok wcześniej, dodatkowo w więk-
szości prowadził autostradą, tak więc 
po niespełna 4 godzinach jazdy byliśmy 
na miejscu. Po odebraniu kluczy z recepcji 
szybko wprowadziliśmy się do aparta-
mentu, rozpakowaliśmy rzeczy, zabra-
liśmy niezbędny ekwipunek i udaliśmy 
się na pierwszą, „nieformalną” Plejadową 
atrakcję, czyli imprezę „wcześniaków”. 
Organizacją zajął się Janek (@dzioba), 
który wraz ze swoją kompanią przybył 
do osady kilka dni wcześniej i miał czas, 
żeby rozeznać się w sytuacji. Zresztą całą 
sprawę na bieżąco relacjonował w wątku 

Bigos w Karkonoszach – 
trasa turystyczno-terenowa
Tegoroczna Plejadowa gorączka rozpoczęła się tradycyjnie 1 kwietnia, po uruchomieniu 
formularza zgłoszeniowego na stronie Zlotu. Informacja o lokalizacji Zlotu w Karkonoszach 
bardzo nas ucieszyła. Chwilowo jednak zeszła ona na drugi plan, bowiem liczba chętnych 
do zarejestrowania się była tak duża, że numery startowe oraz miejsca noclegowe 
w Bazie Zlotu znikały jak ciepłe bułeczki. Gdy zgłoszenie zostało potwierdzone 
i emocje nieco opadły, mogliśmy w spokoju zapoznać się z czekającymi nas atrakcjami.
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w Polsce, zachowanymi w nienaruszo-
nym stanie, drewnianymi stropami z lat 
1313–1315, mogliśmy tam podziwiać 
XIV-wieczne malowidła ścienne przed-
stawiające m.in. legendę o Sir Lancelo-
cie – rycerzu króla Artura. Na dokładne 
zwiedzenie zabytku nie mieliśmy zbyt 
wiele czasu, gdyż musieliśmy się skupić 
na poszukiwaniu odpowiedzi na przygo-
towane dla nas pytania. Przypominaliśmy 
więc zachowaniem japońskich turystów 
na dopalaczach. Po znalezieniu odpowie-
dzi na pytania udaliśmy się w kierunku 
zapory wodnej Pilchowice na czekającą 
nas tam pierwszą próbę sprawnościową.

Zapora Pilchowice, powstała w latach 
1904–1912, jest obecnie najwyższą, liczącą 
69 m wysokości, zaporą kamienną oraz 
łukową w Polsce. I to właśnie przy brzegu 
sztucznego Jeziora Pilchowickiego cze-
kało nas pierwsze zadanie. Polegało ono 
na odpłynięciu kajakiem od brzegu jeziora 
na długość linki przymocowanej do jego 
rufy, a następnie na ściągnięciu kajaka 
z powrotem do brzegu za pomocą tejże 
linki przez drugiego członka załogi stoją-
cego na brzegu. Zadanie z pozoru proste 
okazało się jednak nie lada wyzwaniem, 
gdyż kajak nieposiadający steru ani mie-
cza, ściągany linką, niekoniecznie chciał 
płynąć prosto. Próby korygowania kie-
runku przez kajakarza siedzącego tyłem 

też nie zawsze odnosiły pożądany skutek. 
Przekonał się o tym dość dotkliwie nasz 
kolega Rafał, którego żona tak skutecznie 
ściągała kajak do brzegu, że postawiło go 
bokiem, przewróciło do góry dnem, a Ra-
fał, gdy wynurzył się po dłuższej chwili 
spod wody, odkrył, że utopił w jeziorze 
okulary. Mnie z kolei ściągnęło do brzegu 
kilka metrów w bok od miejsca startu i gdy 
wysiadłem z kajaka, okazało się, że dno 
w tym miejscu jest nieco głębiej – woda 
sięgała mi do pasa. Oczywiście żaden 
z nas nie przewidział takich niespodzia-
nek i nie mieliśmy zapasowych ubrań, 
więc w czasie, gdy nasze załogi zwiedzały 
zaporę i szukały odpowiedzi na kolejne 
pytania, my sprawdzaliśmy praktyczne za-
stosowanie Foresterów do suszenia ubrań. 

zlotowym na Forum  Subaru. Gdy przy-
byliśmy na miejsce imprezy, płonęło już 
ognisko, wokół niego ustawione były 
ławeczki, były też przygotowane profe-
sjonalne „patyki” do pieczenia kiełbasy. 
Janek pełnił honory organizatora, witając 
serdecznie każdego z osobna i przy oka-
zji… inkasując wpisowe. Był w tym tak 
skuteczny, że uzbierał całkiem sporą supe-
ratę, którą przekazał później do puli foru-
mowej akcji charytatywnej dla chorej Oli 
z Wieliczki. Impreza cieszyła się dużym 
powodzeniem, każdy przyniósł ze sobą 
coś do jedzenia i do picia, więc wspólny 
stół uginał się od kiełbas, ciast i wszelkie-
go rodzaju trunków. W trakcie imprezy 
można było spotkać i zamienić choć kilka 
słów ze znajomymi z poprzednich Zlotów, 

poznać nowych uczestników, lub spotkać 
w realu tych, których znaliśmy wcześniej 
tylko z forum. Generalnie było hucznie 
i wesoło, a najbardziej wytrwali uczto-
wali do wczesnych godzin rannych.

Czwartek upłynął leniwie na zareje-
strowaniu załogi w biurze Zlotu, badaniu 
technicznym i oklejeniu samochodu nu-
merami startowymi oraz kolejnych godzi-
nach spędzonych ze znajomymi. Słoneczna 
pogoda zachęcała do spacerów lub spę-
dzenia czasu w kawiarni nad basenem, 
w którego zimnej wodzie niektórzy nawet 
odważyli się popływać. Oczekując na start, 
próbowaliśmy zaszczepić w sobie ideę, któ-
rej hasło mieliśmy zresztą naklejone na sa-
mochodach, a mianowicie „#beznapinki”. 

Jednak, jak to zwykle bywa, zaszczepianie 
zakończyło się raptownie następnego 
dnia, po przekroczeniu linii startu.

Pierwszy dzień zmagań przywitał 
nas pochmurną pogodą. Nie przejęli-
śmy się tym zbytnio, bowiem pobieżne 
przeglądnięcie roadbooka zdradzało 
wiele czekających nas tego dnia atrak-
cji. Tak więc po pozytywnym przejściu 
kontroli trzeźwości wybiła nasza godzina 
startu. Ruszyliśmy zgodnie z jego wskaza-
niami w kierunku Siedlęcina, a konkret-
nie znajdującej się tam wieży książęcej 
z XIV wieku, zabytku unikatowego 
na skalę światową. Poza najstarszymi 
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przyjęła obecną nazwę Julia. W 1999 roku 
huta została sprywatyzowana i wykupio-
na przez Amerykanów, którzy wkrótce 
doprowadzili ją do upadłości. W 2006 roku 
dzięki staraniom lokalnego inwestora 
huta wznowiła działalność i obecnie znów 
wytwarza kryształowe arcydzieła, których 
80% trafia na eksport. Podczas zwiedzania 
mogliśmy z bliska obserwować kolejne 
etapy obróbki szkła, formowanie na gorąco 
oraz różne metody jego zdobienia. Mieli-
śmy także okazję samodzielnie wykonać 
szklaną ozdobę, grawerując różne wzory 
na przygotowanych dla nas medalionach.

Po zakończeniu zwiedzania ruszyli-
śmy w kierunku Karpacza, gdzie czekała 
nas wizyta w niezwykłym Muzeum 
Karkonoskich Tajemnic. Mogliśmy tam 
poznać lokalne legendy, przedstawione 
w nowoczesnej multimedialnej formie. 
Spotkaliśmy tam także Ducha Gór – 
Liczyrzepę, który towarzyszył nam od 
początku Zlotu, znajdował się bowiem 
w jego logo. Niestety nasze ramy czasowe 
były zbyt wąskie na poznanie wszystkich 
legend, więc po uzupełnieniu odpowiedzi 
na zlotowe pytania pożegnaliśmy muzeum 
i udaliśmy się na tor w Mysłakowicach, 
na drugą tego dnia próbę sportową. Choć 
tor przeznaczony był dla quadów, nie 
było żadnych problemów z pokonaniem 

go samochodem. Po przejeździe po-
został tylko lekki niedosyt, bo próba 
była szybka i krótka. Na zakończenie 
pierwszego dnia zmagań w drodze do 
Osady czekała nas jeszcze jedna próba 
sprawnościowa na nietypowym rowerku.

Podczas poprzednich Zlotów pozna-
liśmy już wiele wariacji na temat tego 
środka transportu, jednak w przypadku 
tego pojazdu jego twórcy mocno „odpły-
nęli”. Budowa była tak nietypowa, że nie 
podejmę się jego opisu, jednak konstrukcja 
spełniła swoje zadanie o tyle, że… chyba 
nikt nie był w stanie jej okiełznać. Przejaz-
dy przypominały mniej więcej próbę jazdy 
na zepsutej hulajnodze, z alkogoglami 
na oczach. Po stoczeniu nierównej walki 
z tym wynalazkiem dotarliśmy do mety 
pierwszego dnia. Po oddaniu karty drogo-

wej odstawiliśmy auto do parku maszyn 
i pełni wrażeń udaliśmy się na kolację 
i wieczorne spotkanie w gronie znajomych.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od zwie-
dzania Kopalni Podgórze w Kowarach. 
Powstała w latach 50. XX wieku była drugą 
co do wielkości kopalnią uranu w Pol-
sce. Złoże eksploatowano do 1958 roku, 
a w latach 1974–1989 istniało tutaj jedyne 
w Polsce inhalatorium radonowe dla 
kuracjuszy uzdrowiska w Cieplicach. 
Podobno stąd pochodził uran wykorzy-
stany do budowy pierwszej radzieckiej 
bomby atomowej. Obecnie kopalnia 
pełni funkcję muzeum z największym 
w Polsce zbiorem szkła uranowego. 
Zalane szyby i chodniki są miejscem 

Próbowaliśmy rozgrzanej maski i dachu 
na postoju, podgrzewanych foteli w drodze 
do kolejnego przystanku w Lubomierzu, 
jednak z marnym efektem. Dopiero pusz-
czenie maksymalnego nawiewu gorą-
cego powietrza przez konsolę środkową 
i skierowanie strumienia powietrza do 
nogawek spodni (oczywiście uprzednio 
zdjętych) przyniosło oczekiwany efekt.

Podczas suszenia reszta załogi zwiedzała 
Lubomierz – XIII-wieczne miasteczko, z za-
chowanym średniowiecznym układem urba-
nistycznym, a w nim XV-wieczny kościół 
pw. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa 
oraz Muzeum Kargula i Pawlaka (Lubo-
mierz był planem zdjęciowym dla kultowej 
komedii „Sami swoi”). Po szybkiej wizycie 
opuściliśmy miasteczko i udaliśmy się 
zgodnie ze wskazaniami książki drogo-
wej na tor motocrossowy w Olszynie.

Droga na tor wiodła malowniczymi 
i momentami wymagającymi szutrów-
kami przez łąki i lasy. Na torze nato-
miast czekały nas trzy próby sportowe, 
po piaszczystym torze, pełnym hopek 
i ciasnych nawrotów. Po ich pokonaniu 
czekał na nas wspólny obiad z uczest-
nikami trasy terenowej w należącej 
do toru karczmy. Znajdowała się ona 
na wzniesieniu, z którego roztaczał się 
niesamowity widok na tor. Mogliśmy 
stąd obserwować rozgrywane równo-
legle próby sportowe trasy terenowej, 
dłuższe i bardziej wymagające, ale jed-
nocześnie bardziej widowiskowe.

Po obiedzie udaliśmy się do Świe-
radowa. Dojazdówka była dość długa, 
z licznymi odcinkami szutrowymi. Po dro-
dze przejechaliśmy przez Izerski Punkt 
Antygrawitacyjny. Trudno powiedzieć, 
na ile jest to złudzenie optyczne, a na ile 
faktyczne zaburzenie grawitacji, jednak 
nie dało się nie zauważyć, że Forester 
jadący w dół drogi zaczął nagle zwalniać, 
zamiast się rozpędzać. Świeradów Zdrój 
także zwiedziliśmy po japońsku, podzi-
wiając z okien samochodu piękne centrum 
uzdrowiskowe i zatrzymując się jedynie 
na kilka chwil przy parku należącym do 

nadleśnictwa, gdzie szukaliśmy odpo-
wiedzi na pytania ornitologiczne.

Następnie ruszyliśmy w kierunku 
Piechowic, pokonując kolejne kilometry 
malowniczych górskich dróg i przemierza-
jąc kolejne odcinki terenowe, tym razem 
prowadzące przez łąki. Naszym kolejnym 
celem była Huta Szkła Kryształowego 
Julia. Założona w 1842 roku przez śląski 
ród Schaffgotschów dzięki zastosowaniu 
nowatorskich technik produkcyjnych 
szybko zyskała uznanie wśród arystokracji 
w Europie i Stanach Zjednoczonych. Po 
drugiej wojnie światowej huta, znajdująca 
się na terenie Polski, kontynuowała działal-
ność po przeszkoleniu polskich rzemieślni-
ków u niemieckich mistrzów, a w 1958 roku 
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ale także arsenu, ołowiu, pirytów, srebra, 
a w niewielkich ilościach także cynku 
i złota. W najlepszym 1908 roku wydo-
bywano tu 30 ton rudy miedzi dziennie, 
jednak spadek jej ceny w następnych latach 
spowodował stopniowe zmniejszenie 
wydobycia. Po drugiej wojnie światowej 
Rosjanie poszukiwali tutaj złóż uranu, 
a w latach 50. powstała idea ponowne-
go uruchomienia wydobycia miedzi, 
która jednak upadła wskutek odkrycia 
bogatych złóż w okolicach Lubina.

Sudecka Zagroda Edukacyjna w Do-
bkowie to interaktywne muzeum poświę-
cone przede wszystkim geologii, znajduje 
się ona bowiem w „krainie wygasłych 
wulkanów”, których liczne ślady można 

znaleźć w okolicznych górach. Ponadto 
znajdziemy tutaj salę poświęconą lokalnej 
architekturze wiejskiej, salę posiadają-
cą kompletne wyposażenie 100-letniej 
kuchni, z działającym piecem chlebowym, 
gdzie prowadzone są warsztaty z jego wy-
pieku, salę warsztatową do przeprowadza-
nia doświadczeń chemicznych oraz salę, 
gdzie możemy doświadczyć symulowane-
go trzęsienia ziemi. My mieliśmy trady-
cyjnie zbyt mało czasu, żeby zapoznać się 
z pełną ofertą Zagrody, więc po znalezie-
niu odpowiedzi na pytania konkursowe 
nienasyceni ruszyliśmy w dalszą drogę.

Po przejechaniu około 10 km według 
wskazówek książki drogowej zaparkowa-
liśmy na łące, z której po krótkim spacerze 

leśną ścieżką dotarliśmy do Zielonego 
Laboratorium w Rzeszówku. Właściciele 
zajmujący się zielarstwem oraz wyrobem 
naturalnych kosmetyków i mydeł przy-
gotowali dla każdej załogi inne zadanie. 
Nam przypadło przygotowanie czekola-
dowo-pomarańczowego balsamu do ust, 
według otrzymanej receptury. Z aptekar-
ską precyzją odmierzaliśmy wszystkie 
składniki, które roztopiliśmy następnie 
w rondelku umieszczonym w kąpieli 
wodnej, i na koniec przelaliśmy do małego 
słoiczka. Po wystygnięciu damska część 
naszej załogi przetestowała kosmetyk, 
zgodnie stwierdzając, że… chyba działa, 
ale na pewno jest smaczny. Na miej-
scu była także możliwość zakupienia 

naturalnych mydeł, ziołowych herbatek 
i innych ekologicznych produktów.

Następnym punktem na naszej trasie 
był romański XIII-wieczny kościół św. Jana 
Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Świerzawie. Układ kościoła zachował 
się praktycznie w niezmienionym stanie, 
a największą atrakcją są odkryte w 1970 roku 
XIII-wieczne malowidła ścienne o tematyce 
roślinno-zwierzęcej. Obecnie kościół pełni 
funkcję muzeum i tylko raz w roku, w Święto 
Wniebowstąpienia Pańskiego, odprawiane 
jest tu nabożeństwo ewangelickie ze spowie-
dzią i Komunią Świętą. Po krótkiej wizycie 
i znalezieniu odpowiedzi na pytania udali-
śmy się w kierunku zamku Grodziec na cze-
kający nas tam posiłek i kolejne zadania.

Pierwsze wzmianki o Grodźcu pochodzą 
z bulli papieża Hadriana IV z 1155 roku. 
W 1175 roku książę Bolesław Wysoki nadał 
przywileje Cystersom z Lubiąża, w jego na-
stępca Henryk Brodaty zamienił drewniany 
gród w murowany. W XV wieku książę le-
gnicki Fryderyk I sprowadził mistrzów mu-
rarskich z Wrocławia, Legnicy i Gorlitz, któ-
rzy nadali mu obecny gotycko-renesansowy 
układ. W czasie wojny 30-letniej zamek 
uległ prawie całkowitemu zniszczeniu, a ko-
lejne próby jego odbudowy w wieku XVII 
i XVIII nie powiodły się. Dopiero w XIX 
wieku książę Rzeszy Jan Henryk VI von 
Hochberg odbudował zamek i przystosował 
go do celów turystycznych. Na początku 

eksploracji przez nurków głębinowych, 
tutaj też ustalono rekord Polski w głębo-
kości nurkowania wynoszący 157 m.

Po szybkiej wycieczce do wnętrza 
Ziemi ruszyliśmy na łąkę w Janowicach, 
na pierwszą tego dnia próbę sportową. 
Dojazd prowadził krętą górską drogą, na-
stępnie zaliczyliśmy przejazd przez rzekę 
i odcinek szutrowy. Na łące wytyczono 
trasę przejazdu przy użyciu taśm i bali 
ze słomy. Trasa była dość szybka, jednak 
trzeba było wziąć poprawkę przy hamo-
waniu, gdyż zroszona deszczem trawa była 
wyjątkowo śliska. Przekonało się o tym 
kilka załóg, które „przestrzeliły” linię 
mety, otrzymując 5 sekund kary doliczane 

do czasu przejazdu. Po zaliczeniu próby 
pojechaliśmy w kierunku Radomierza, 
gdzie czekały na nas kolejne zadania.

W Radomierzu znajdowała się wieża 
pozostała po XV-wiecznym kościele, 
początkowo katolickim, w czasach refor-
macji przez krótki okres protestanckim. 
W XIX wieku kościół został rozebrany, 
a wyposażenie trafiło m.in. do klasztoru 
w Cieplicach. Na wieży znajduje się obec-
nie punkt widokowy, a w dobudowanym 
do niej budynku mieści się Biuro Infor-
macji Turystycznej. Naszym zadaniem 
było wspięcie się na taras widokowy 
i znalezienie tam odpowiedzi na pytania 
konkursowe. Wycieczka na wieżę była 

nie lada wyzwaniem dla osób z lękiem 
wysokości, prowadziły na nią bowiem 
schody znajdujące się wewnątrz wie-
ży, wykonane z ażurowej siatki. Po ich 
pokonaniu, na poziomie dzwonnicy, która 
mieściła trzy dzwony z XV–XVII wieku, 
znajdowało się wyjście na zewnętrzny 
taras okalający wieżę, przymocowany do 
jej ścian, także z ażurową podłogą. Muszę 
przyznać, że nawet na osobach niemają-
cych akrofobii spojrzenie w dół wywoły-
wało niekomfortowe wrażenie. Pozostało 
zatem podziwiać przepiękną górską 
panoramę i… nie patrzeć w dół. Po zejściu 
z wieży czekało na nas tutaj jeszcze jedno 
zadanie, polegające na przyozdobieniu lu-
krem piernikowych świnek forumowych, 

specjalnie wypieczonych na tę okazję przez 
lokalnego producenta z Janowic Wielkich. 
Po krótkim szkoleniu przystąpiliśmy do 
dzieła i już kilka minut później „oświnia-
czeni” na słodko ruszyliśmy w dalszą trasę.

Kolejnym punktem w naszych road-
bookach była Sudecka Zagroda Edukacyj-
na w Dobkowie. Zanim tam dotarliśmy, 
pokonaliśmy przepiękne terenowe odcinki 
leśne prowadzące przez Góry Kaczaw-
skie, z licznymi podjazdami i zjazdami. 
Po drodze minęliśmy Szyb Arnold – jeden 
z głównych szybów nieczynnej kopalni 
Radzimowice. Historia górnictwa w tym 
rejonie sięga XV wieku, jednak prawdziwy 
rozkwit przypadł na wiek XIX. W kopal-
ni wydobywano głównie rudę miedzi, 
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zwiedzeniu pałacowych salonów oraz 
mieszczącej się w podziemiu kuchni i od-
nalezieniu odpowiedzi na ostatnie pytania 
zrobiliśmy sobie krótką przerwę na kawę. 
Kawiarnia, restauracja oraz cukiernia 
mieściły się w budynkach, również odre-
staurowanego, przypałacowego Folwarku.

W drodze na metę czekała nas 
jeszcze jedna próba zręcznościowa. Jak 
dzień wcześniej, musieliśmy zmierzyć 
się z pojazdem roweropodobnym. Tym 
razem jednak pojazd bardziej przypo-
minał rower, gdyż brakowało jedynie 

kierownicy, którą zastąpiono nieruchomą 
sztycą zakończoną kulistą gałką. Dzisiejsze 
przejazdy bardziej zatem przypominały 
jazdę rowerem niż wczorajsze nieskoor-
dynowane, paralityczne pląsy. Po zalicze-
niu próby dotarliśmy do mety, zdaliśmy 
kartę drogową i umęczeni, ale bardzo 
zadowoleni udaliśmy się na szybki 
odpoczynek przed imprezą finałową.

Impreza finałowa odbyła się, podobnie 
jak rok wcześniej, w namiocie, postawio-
nym w Osadzie. Tym razem było w nim 
nieco ciaśniej, bowiem do uczestników ry-
walizujących na czterech trasach dołączyli 
po raz pierwszy Apacze i Imprezowicze, 
nowe kategorie Plejadowiczów, którzy 
chcieli poczuć klimat Zlotu, ale niekoniecz-
nie brać udział w zmaganiach. Ciasnotę 
wynagrodził częściowo świetny katering, 
którego hitem według mnie był dosko-
nale przyrządzony bigos. Były konkursy, 
taniec z oponami, przemówienie Dziadka 
Dyrektora (po raz pierwszy w tej roli), była 
wspólna zabawa, a na koniec uroczysta 
dekoracja zwycięzców. I tym akcentem 
kolejny Zlot Plejad przeszedł do historii, 
a nam pozostało oczekiwanie do kolej-
nego 1 kwietnia. Następny, jubileuszowy 
XV Zlot będzie na pewno wyjątkowy.

XX wieku powstało w nim muzeum gotyku 
i renesansu, restauracja i hotel. Po drugiej 
wojnie światowej Rosjanie spalili zamek. 
Został on częściowo odrestaurowany w la-
tach 60. Trzeba przyznać, że zamek, nawet 
w obecnym stanie, odbiegającym od czasów 
swojej świetności, robi ogromne wrażenie.

Na dziedzińcu zamku, przy dźwię-
kach renesansowej muzyki, zjedliśmy 
specjalnie dla nas przygotowany obiad. 
Budowlę zwiedziliśmy pobieżnie, szukając, 
tradycyjnie już, odpowiedzi na pytania 
konkursowe, a następnie nasze dzie-
ci zaliczyły próby zręcznościowe, czyli 
slalom „z łyżeczką” i strzelanie z łuku.

Po opuszczeniu zamku przejechali-
śmy do leżącej nieopodal miejscowości 
Czaple, gdzie czekały nas kolejne próby 
sprawnościowe oraz pytania konkursowe. 
Tym razem mieliśmy okazję przejechać się 
prawdziwym autem jaskiniowców Flinsto-
nów oraz „pojeździć” w parach na nartach 
po łące. Po szczęśliwym przebrnięciu przez 
te zadania oraz po przejechaniu około 
2 km znaleźliśmy się na terenie żwirowni, 
gdzie czekała nas ostatnia próba sportowa. 
Wytyczono ją na piaszczystym wyrobisku, 
oznaczając jej przebieg taśmami. Na trasie 
znajdowały się także dwa „pachołki”, które 

trzeba było objechać dookoła, oraz głęboka 
kałuża. Jazda w mokrym piachu okazała się 
dużym wyzwaniem nie tylko dla kierowcy, 
ale także dla opon i układu napędowego 
naszych aut. Zwłaszcza podczas objeżdżania 
pachołków na pierwszym biegu i zapiętym 
reduktorze przeguby mocno to odczuwa-
ły. Tutaj także mogliśmy poobserwować 
przez chwilę zmagania uczestników trasy 
terenowej, których próba była oczywiście 
dłuższa, trudniejsza i… dużo ciekawsza.

Po zaliczeniu próby sportowej ruszyliśmy 
w kierunku ostatniej atrakcji turystycznej – 
pałacu w Łomnicy. Dojazdówka była tym 
razem dość długa, liczyła bowiem prawie 
50 km. Odcinki terenowe, prowadzące gli-
niasto-szutrowymi drogami przez łąki i lasy, 
zrobiły się bardziej wymagające przez pada-
jący od popołudnia deszcz. Jeden odcinek 

szczególnie zapadł nam w pamięci. Były to 
kilkudziesięciometrowej długości, głębokie 
koleiny, do których dostępu bronił wielki 
głaz. Nasz kolega odczuł dotkliwie ów głaz 
na osłonie tylnego dyfra. Nasze auto zostało 
natomiast koncertowo ubłocone podczas 
przejazdu, ponieważ omijanie głazu skończy-
ło się wjazdem w „ślepy ślad”, koniecznością 
cofania i wbicia się w dobry ślad. Po pokona-
niu przeszkody zauważyliśmy, że można było 
ominąć ten odcinek łąką. Z relacji innych za-
łóg oraz filmików zamieszczonych w wątku 
medialnym na forum, mogliśmy zobaczyć, 
że pojawił się tam nawet lokalny traktor.

Barokowy pałac w Łomnicy powstawał 
stopniowo od XVII do XIX wieku. Po dru-
giej wojnie światowej, do 1977 roku, mieściła 
się w nim szkoła. Po jej przeniesieniu pałac 
uległ dewastacji. Obecny wygląd zawdzięcza 
polsko-niemieckim właścicielom, którzy 
w 1992 roku kupili pałac z przyległościami 
i od tego czasu prowadzili w nim prace 
remontowo-restauracyjne. Po szybkim 
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BEZPIECZEŃSTWO tekst: AGNIESZKA JAMA

W tym roku już po raz drugi użytkownicy europejskich dróg mogli przyczynić się do powodzenia 
Projektu EDWARD, wspólnymi siłami dążąc do osiągnięcia celu, jakim było jedno wielkie ZERO! 
Brzmi to może nieco zaskakująco i przewrotnie, ale to właśnie na wyniku zerowym wszystkim 
osobom zaangażowanym w niniejszy projekt bardzo zależało. Przejdźmy zatem do wyjaśnień.

Naszym celem jest ZERO!

EDWARD jest nazwą kodową projektu 
zainicjowanego w ubiegłym roku 
przez Europejską Organizację 

Policji Ruchu Drogowego TISPOL. 
Długoterminowym celem organiza-
cji jest ograniczenie do minimum 
liczby ofiar śmiertelnych i osób 
ciężko rannych na drogach 
całego świata. Projekt EDWARD 
jest jednym z najważniejszych 
środków, które prowadzić mają 
do osiągnięcia tego celu. Dzięki 
swej formule pomaga on użyt-
kownikom dróg szeroko otworzyć 
oczy na problem bezpieczeństwa. 
Jednocześnie za wszelką cenę próbu-
je udowodnić, że tzw. Europejski Dzień 
bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach nie 
jest czymś nierealnym, napełniając nas 
nadzieją, że w końcu naprawdę kiedyś 
nastanie. W tym roku próbę ustanowienia 
takiego właśnie dnia podjęto w czwartek 
21 września. Inicjatorzy akcji i wszyscy, 
którzy jej kibicowali, gorąco zachęcali, 
by w tym szczególnym dniu, prowadząc 
samochód, przemierzając kolejne kilome-
try rowerem, czy też pokonując je pieszo, 
nieco bardziej skupić się na tym, jak te 
czynności wykonujemy. Większa świado-
mość i głębsza analiza podejmowanych 
przez nas tego dnia decyzji na drogach 
miały zapobiec ryzykownym sytuacjom, 
zagrażającym naszemu zdrowiu i życiu.

Projekt EDWARD był szeroko nagło-
śniony w mediach społecznościowych. 
Kampania spotkała się z dużym zaintere-
sowaniem i entuzjazmem. Swoje wsparcie 
dla niej wyrazili między innymi przedsta-
wiciele władz lokalnych, służb munduro-
wych, czy też organizacji odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo na drogach wielu 
europejskich miast. Spora część z nich 
postanowiła złożyć specjalną deklarację 
na oficjalnej stronie projektu, nagrywając 

przy tym krótkie spoty reklamowe 
z przesłaniem wspierającym akcję, dzieląc 
się swymi refleksjami na temat inicjatywy 
i stając się jej kolejnymi ambasadora-
mi. Nie brakowało również osobistych 
przemyśleń i wspomnień o bliskich, 
którzy niestety na drogach stracili życie.

Nawet jeśli do upragnionego zera trochę 
w tym roku wciąż mu zabrakło, EDWARD 
z całą pewnością spełnił swoją misję 
i przypomniał kierowcom, rowerzystom 
i pieszym o przerażających statystykach. 
To dzięki niemu wielu z nich dowiedziało 
się, że każdego dnia na drogach Europy 
ginie średnio aż 70 osób! Nie trzeba tu 
żadnej skomplikowanej matematyki, by 
szybko zdać sobie sprawę, że w ciągu roku 
liczba śmiertelnych ofiar tylko na naszym 
małym kontynencie przekracza 25 000! 
W tym samym czasie na skutek wypadków 

komunikacyjnych jeszcze więcej osób 
doświadcza ciężkich obrażeń ciała, które 

na zawsze zmieniają ich życie. Zapewne 
wielu z nas musiało zmierzyć się 

z tragedią na drodze, która do-
tknęła nas samych bądź naszych 
bliskich, a której przecież można 
było uniknąć. EDWARD przy-
pomniał, że każdy z nas może 
przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym i że zależy ono od nas 
samych. W czasie odliczania 
dni do 21 września organizato-

rzy akcji sukcesywnie przypo-
minali o podstawowych i jakże 

prostych zasadach, których prze-
strzeganie może pomóc nam uniknąć 

nieprzyjemnych zdarzeń na drogach. 
Pierwszą i najważniejszą z nich jest zwykła 
uprzejmość i szacunek wobec innych. Wza-
jemna życzliwość kierowców, rowerzystów 
i pieszych może zdziałać naprawdę wiele. 
Przy tej okazji warto podkreślić, jak wiele 
zależy od kierowców dużych pojazdów. 
O ile bezpieczniej mogliby poczuć się 
użytkownicy samochodów osobowych 
i rowerów, gdyby zasiadający za kółkiem 
tirów i autokarów spróbowali zapomnieć, 
że „duży może więcej”. EDWARD dołożył 
wszelkich starań, by przypomnieć tymże 
przewoźnikom, jak istotne jest przestrze-
ganie limitów czasu pracy, podkreślając, 
że rozważny i odpowiedzialny kierowca 
zawsze bezpiecznie dojedzie do celu. 
Projekt poruszył także kwestię zapina-
nia pasów bezpieczeństwa – one zawsze 
zwiększają nasze szanse na przeżycie 
wypadku! Na zminimalizowanie ryzy-
ka jego wystąpienia wpływa zaś z całą 
pewnością jazda z dozwoloną prędkością, 
dostosowaną do panujących warunków 
oraz zachowanie rozsądnej odległości od 
poprzedzającego pojazdu, która w sytuacji 

awaryjnej pozwoli nam bezpiecznie się 
zatrzymać i uniknąć kolizji – w  Subaru 
kierowcy pomaga w tym system  EyeSight.

Organizatorzy kampanii przypomnieli 
ponadto o zgubnych skutkach prowadze-
nia samochodu po zażyciu pewnych leków, 
spożyciu alkoholu, czy też pod wpływem 
narkotyków. Piłeś? Nie jedź! Umiejętność 
właściwej oceny sytuacji spada dramatycz-
nie z każdą kolejną kroplą spożytego alko-
holu. Niektóre leki opatrzone specjalnymi 
ostrzeżeniami oraz narkotyki mają z kolei 
negatywny wpływ na zdolność widzenia 
i słyszenia. Ponadto mogą one spowalniać 
reakcje, zmieniać postrzeganie ryzyka, ne-
gatywnie wpływać na proces podejmowa-
nia decyzji i tym samym upośledzać nasze 
zdolności do kierowania pojazdem w bez-
pieczny sposób. Fatalna w skutkach może 
okazać się również tzw. jazda na pamięć, 
a towarzyszące jej zbyt duża pewność 
siebie i przecenianie swoich umiejętności 
to prosta droga do katastrofy. Równie 
zgubne bywa nagminne już używanie 
telefonów komórkowych w czasie jazdy.

EDWARD pamiętał również o pie-
szych. Przypomniał im, jak ważne jest 
obserwowanie tego, co dzieje się na dro-
dze i w jej pobliżu. W porę dostrzeżone 
niebezpieczeństwo może uratować 
nam życie. Musimy zatem nauczyć 
się patrzeć, słuchać i przewidywać.

Projekt, któremu również gorąco 
kibicowaliśmy, z pewnością powróci do 
nas w przyszłym roku. Nie czekajmy 
jednak tylko na ten jeden, konkretny 
Europejski Dzień bez Ofiar Śmiertelnych 
na Drogach. Do wymarzonej wizji ZERO 
możemy przecież i powinniśmy dążyć 
każdego dnia, wychodząc z domu i włą-
czając się do ruchu drogowego w sposób 
bardziej świadomy i bezpieczny.
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BEZPIECZEŃSTWO tekst: JANUSZ DUDEK

W codziennej jeździe, przemierzając kolejne kilometry „polskich dróg”, wielu z nas zapomina o jednym 
z najistotniejszych elementów techniki jazdy – doborze odpowiedniego toru jazdy w zakręcie. 
Spoglądając przed siebie, koncentrujemy swój wzrok na poszukiwaniu kolejnych dziur i nierówności, 
by oszczędzić choćby zawieszenie naszego  Subaru. W tym całorocznym slalomie musimy jednak 
pamiętać, że nasze bezpieczeństwo w dużej mierze wynikać będzie z obranej linii przejazdu.

Grunt to wiedzieć, 
której strony się trzymać… 
czyli tor jazdy w pigułce

To temat rzeka, ale w dzisiejszym 
artykule postaram się przed-
stawić absolutnie niezbędną 

wiedzę z tego obszaru. Zajmiemy się 
kwestiami podstawowymi, typowymi za-
krętami. Pochylimy się nad zrozumieniem 
generalnej zasady wykorzystania całej 
szerokości swojego pasa ruchu. Spróbujemy 
również „dogadać się” z fizyką, aby była 
dla nas bardziej łaskawa. Zamiast walczyć 
z nią, postaramy się, aby zagrała w naszej 
drużynie. Tak jak i w życiu, koniecznym 
jest opanowanie podstaw tego zagadnienia, 
by móc przejść do elementów trudniej-
szych. Wychodząc z takiego założenia, 
skoncentrujemy się bardziej na bezpieczeń-
stwie w ruchu drogowym niż motorsporcie.

Tor jazdy, obok właściwej pracy rąk 
na kierownicy oraz umiejętności popraw-
nego wykorzystania nóg, zaliczam do 
fundamentu prowadzenia samochodu. 
Potrzeba jego opanowania winna zrodzić się 
w umysłach każdego świadomego kierow-
cy. Od czego więc zacząć? Obserwacja – to 
ona będzie miała tu ogromne znaczenie dla 
naszego i innych bezpieczeństwa. Sięgnijmy 

do czasów własnego dzieciństwa. Jazda sa-
mochodem może bowiem mieć wiele wspól-
nego z zabawą na śniegu. Gdy zjeżdżając 
na sankach w obecności rodziców, ci przez 
cały czas starali się przekazywać nam ostrze-
żenia w stylu „hamuj, bo wjedziesz w ławkę”, 
my nie zastanawialiśmy się nad konsekwen-
cjami beztroskiego poruszania się po stoku. 
Tymczasem tak jak na stoku, tak i na drodze 
obserwacja tego, co dzieje się przed nami, ma 
ogromne znaczenie. Im wcześniej zoba-
czymy potencjalną przeszkodę, pieszego 
czy skręt, tym więcej będziemy mieli czasu 
na reakcję, a przez to zwiększymy nasze bez-
pieczeństwo. Tor jazdy jest tutaj klasycznym 
„wentylem bezpieczeństwa”. Jak go użyć 
w codziennej jeździe? Na drodze, przy każ-
dym zakręcie czy w przydrożnym zagajniku, 
nie stoi już przecież nikt z naszej rodziny, 
kto, widząc więcej, może nas ostrzec. 
W ruchu jesteśmy zdani tylko na siebie!

Generalną zasadę przejechania zakrętu 
oraz poszerzenia pola widzenia przedstawia 

rys. 1 . Dojeżdżając do zakrętu, 
ustawiamy się po jego zewnętrznej stronie. 
Przy zakręcie w prawo jest to oś jezdni 

(nigdy nie należy jej przekraczać!); przy 
zakręcie w lewo jest to prawa 

krawędź naszego pasa ruchu 
lub całej drogi. Zwróćmy 

uwagę, jak poszerza-
my wówczas pole 

widzenia. Wjeż-
dżamy 

w zakręt, 
widząc 

zdecy-

dowanie dalej i rozpoczynamy wchodzenie 
do wewnętrznej jego krawędzi, wykorzystu-
jąc całą szerokość swojego pasa. Nie 
obawiajmy się korzystać (w rozsądnych 
granicach) z całej jego szerokości. Po 
osiągnięciu tzw. punktu stycznej 
(z ang. apex) rozpoczynamy wyjście 
z zakrętu, kierując się ponownie na ze-
wnętrzną. W taki sposób zmniejszamy 
trudność i kąt pokonywanego zakrętu, 
a także poprzez lepszą widoczność 
pozostajemy bezpieczniejsi. Wraz z odpo-
wiednią pracą rąk na kierownicy wykorzy-
stujemy również fizykę na wyjściu do 
rozpędzania samochodu, co z kolei skutkuje 
bardziej ekonomiczną i płynną jazdą!

Pójdźmy nieco dalej. Do zrozumienia 
tematu idealnego toru jazdy potrzebne bę-
dzie nam zwrócenie uwagi na trzy elementy. 
Zaczynając od pola widzenia, poprzez 
umiejętną obserwację drogi, aż po kąt za-
krętu. Przyda nam się również wspomniany 
w poprzednim wydaniu „Plejad” podział 
zakrętu na cztery sekcje (1. przygotowanie 

pole widzenia poszerzone
dobrym torem jazdy

pole widzenia 
ograniczone

błędnym 
torem jazdy

punkt stycznej
w zakręcie

niewłaściwe
ustawienie
do zakrętu

prawidłowe
ustawienie
do zakrętu

Rys. 1.39



Rys. 3.

samochodu. W ujęciu kosztowym zyskujemy 
na zmniejszeniu zużycia paliwa czy opon.

Kolejnym elementem wpływającym 
na tor jazdy jest kąt zakrętu. Przy szybkich 
i szerokich łukach konieczne dla bezpieczeń-
stwa jest stosowanie linii przejazdu zgodnej 
ze sztuką rys. 1 . Rzeczywistość nie jest 
jednak czarno-biała, gdzie występują tylko 
prosta lub zakręt (zawsze takie same). Świat 
jest kolorowy! I tak mamy zakręty o różnym 
kącie. Im ma on mniejszy kąt (jest ciaśniej-
szy), z tym mniejszą prędkością musimy go 
pokonać. Idzie za tym konieczność 
modyfikacji. Aby nie dezinformować innych 
użytkowników ruchu, nie należy utrzymy-
wać „klasycznego toru jazdy” w sposób 
sztuczny. W takim łuku wcześniej wchodzi-
my do wewnętrznej i dopiero przy wyjściu 
z zakrętu możemy pozwolić sobie na skiero-
wanie się ku zewnętrznej. Konieczne jest 
jednak odpowiednie wytracenie prędkości!

Szczególnym typem zakrętów są te 
o zmiennym kącie. Typowymi przedstawicie-
lami tej grupy są łuki zacieśniające rys. 5   
lub otwierające rys. 6 . Zdecydowanie 
więcej trudności przysparzają kierowcom 
pierwsze z nich. Na pozór proste, w trakcie 
ich pokonywania okazują się coraz ciaśniej-
sze, wymagające od prowadzącego modyfi-
kacji toru jazdy (o hamowaniu nawet nie 
wspomnę). W zakrętach tej grupy wagę 
skupia na sobie miejsce, w którym są one 
najostrzejsze. Bardzo często spotkać je można 
przy zjazdach z dróg szybkiego ruchu, 
wiaduktach czy estakadach, choć licznie 
występują i na zwykłych drogach. Zgodnie 

z rys. 5 powinniśmy odpowiednio wyczekać 
moment, gdy rozpoczynamy zejście do 
wewnętrznej (czasami konieczne będzie 
dodatkowe hamowanie przed najciaśniej-
szym odcinkiem zakrętu; jest to temat 
znacznie szerszy, a czyhającymi wówczas 
zagrożeniami zajmiemy się w jednym 
z kolejnych rozdziałów). W przeciwieństwie 
do sytuacji z kolejnego rysunku, gdzie zejście 
do wewnętrznej możemy rozpocząć 
wcześniej, aby następnie płynnie, powolnym 
ruchem kierownicy „wypuszczać” na ze-
wnętrzną. W takim przypadku do rozpędze-
nia samochodu wykorzystamy również 
działającą na nas siłę odśrodkową!

Tor jazdy jest jednym z trudniejszych 
zagadnień sztuki prowadzenia samocho-
du. Wymaga wielu ćwiczeń, zrozumienia 
praw rządzących fizyką ruchu pojazdu 
oraz przekonania się, jak wielką rolę może 
odgrywać w codziennej jeździe. Jest to 
jednak element, który pozwala na ćwicze-
nie, kiedy tylko zechcemy! Niezależnie, 
czy jedziemy do pracy, mamy do pokonania 
drogę z firmy do klienta, czy specjalnie 
w tym celu wyjechaliśmy za miasto, warto 
ćwiczyć. Jak zawsze w życiu, trzeba przy 
tym zachować umiar. Nie chodzi tu bowiem 
o prędkość przejazdu, a o świadomą obser-
wację zachowania się samochodu i czucia 
działających na niego sił! To konsekwencja 
i powtarzalność przejazdów świadczy 
o wysokich umiejętnościach, a nie ogromna 
prędkość pokonania zakrętu. W codziennej 
jeździe ta ostatnia świadczyć może jedynie 
o braku wyobraźni. Szerokiej drogi!

do zakrętu; 2. zmiana kierunku jazdy; 
3. utrzymanie toru jazdy; 4. wyjście z  za-
krętu). Temat  pola widzenia przewijał się 
już wielokrotnie. Ze swą nadrzędną zasadą 
„im dalej patrzę, tym wcześniej zobaczę 
przeszkodę” doskonale wpisuje się w teorię 
dotyczącą toru bezpiecznej jazdy. Zróbmy 
prosty test. Znajdźmy „spokojny”, rzadko 
uczęszczany, lecz dobrze widoczny zakręt. 
Wyobraźmy sobie, że jego wewnętrzna 
strona będzie gęsto porośnięta drzewami 
lub przy samej drodze znajduje się górka 
zasłaniająca wyjście. Tuż za zakrętem 
połóżmy jakikolwiek przedmiot (jeśli teren 
jest na tyle bezpieczny, postawmy tam nasz 
samochód). Następnie spróbujmy powoli 
podchodzić do zakrętu, jakbyśmy do niego 
dojeżdżali. Na początek ustawmy się po 
wewnętrznej stronie. Zaznaczmy miejsce, 
w którym dostrzeżemy stojący za zakrętem 
samochód. Następnie zróbmy to samo, 
jednak trzymajmy się drugiej krawędzi 
swojego pasa czy drogi. Wynik nie będzie 
zaskoczeniem. Dojeżdżając od zewnętrznej 
strony zakrętu, znacznie dalej sięgamy 
wzrokiem, tak więc wcześniej zobaczymy 
przeszkodę, czy to, że zakręt się zacie-
śnia. Wcześniej dostrzeżona przeszkoda 
daje kierowcy więcej czasu na reakcję.

Zaznaczmy te dwa miejsca dosyć 
wyraźnie i wsiądźmy do samochodu, 
próbując przejechać ten łuk z różnymi 
prędkościami. Zwracajmy jednak uwagę 
na tor przejazdu, jaki dobieramy. Trzyma-
my się zasady: dojeżdżamy od zewnątrz, 
schodzimy do wewnętrznej, aby wychodząc 
z zakrętu ponownie kierować się na ze-
wnętrzną. W skręcie nasze oczy kierujemy 
ku wyjściu z zakrętu (miejsce, gdzie chcemy 
się znaleźć), gdyż podświadomie nasze ręce 
będą podążać za źrenicami – zwłaszcza gdy 
pojawiłby się stres. Z pewnością zauważymy 
dużą różnicę w kolejnych przejazdach oraz 
brak powtarzalności. Pamiętajmy jednak, 
im szybciej jedziemy, tym większe poczucie 
presji buduje na nas zakręt. Szybsze nadje-
chanie do łuku powoduje, iż podświadomie 
nasze ręce rozpoczynają skręt. Efekt? Zanim 
jeszcze zacznie się zakręt, znów jesteśmy 
po jego wewnętrznej stronie! To duży błąd. 
Niestety jest on również częstym powo-
dem wypadnięcia z drogi. Jeśli czujemy 
się niekomfortowo, zwolnijmy! Zwłaszcza 
polecam tę zasadę kierowcom samochodów 

flotowych, mknących z nadmierną prędko-
ścią po kolejnych łukach. Czy aby na pewno 
można usprawiedliwiać to pogonią za 
„targetami”? Przewidujmy to, co nas czeka 
i podejmijmy kroki, aby się przygotować. 
Wjedźmy w zakręt wolniej, aby przeje-
chać go bezpieczniej i wyjechać z niego 
z odpowiednim zapasem. Zwolnić przed 
zakrętem to nie jest plama na honorze! 
Wejść w zakręt można z każdą prędkością. 
Nie z każdą da się jednak z niego wyjść! 
To samo, a nawet jeszcze mocniej podkre-
ślam na szkoleniach typowo sportowych: 
„wjedź wolniej, aby wyjechać szybciej”!

Ze skupieniem uwagi znacznie dalej 
wiąże się również zagadnienie umiejętnej 
obserwacji drogi. Kierując samochodem, 
musimy cały czas ją „badać”. Staramy się 
określić, jak przyczepna może być na-
wierzchnia, czy zakręt, do którego dojeżdża-
my, ma jakieś przeprofilowania, czy np. część 
jezdni jest zacieniona, na naszym torze 
widoczne są kałuże lub mokre liście, a może 
przed nami są jakieś inne przeszkody? Nieza-
leżnie, czy mówiąc przeszkody, mam 
na myśli pijanego pieszego, czy „finezyjnie” 
projektowane i budowane w Polsce drogi, 
konieczna jest obserwacja. W jej trakcie 
staramy się jak najszybciej określić dalszy 
przebieg drogi po zakręcie (sekcja zakrętów 
lub nie). Jeśli tuż po najbliższym wiemy, 
że będziemy mieli kolejny łuk drogi, 
konieczne jest potraktowanie całości jako 
jeden element. I tu zaczyna się prawdziwa 
jazda samochodem. Rys. 2 i 3   pokazują 
dwie modelowe sytuacje. W pierwszej z nich 

mamy do czynienia z dwoma następującymi 
po sobie zakrętami w tym samym kierunku. 
Tu sytuacja jest prosta. Patrząc zawsze 
o jeden punkt dalej, staramy się połączyć je 
jedną linią, wykonując tylko jeden skręt 
kierownicą. Trudniejsza sytuacja ma miejsce 
na kolejnym rysunku, przy przeciwnych 
w stosunku do siebie łukach. W przypadku 
gdy nie widzimy wyjścia z drugiego zakrętu 
(np. długie łuki) powinniśmy po przejecha-
niu pierwszego z nich pozostać po jego 
wewnętrznej stronie, aby bezpiecznie 
rozpocząć pokonywanie kolejnego (od jego 
zewnętrznej strony). Pamiętajmy, dla płyn-
ności i bezpieczeństwa każdy zakręt jest 
równie ważny. Dla ekonomii przejazdu 
najważniejszym pozostaje jednak ostatni 
w sekcji, z którego możemy wyjechać 
wykorzystując nie tylko moc swojego 
samochodu, ale również i fizykę (siłę 
odśrodkową) do ponownego odzyskania 
prędkości! Pozwoli na to jedynie dobrze 
obrany tor jazdy, „poświęcający” pierwszy 
zakręt na korzyść powiększenia energii 
na wyjściu z drugiego.

W przypadku, gdy obydwa zakręty są 
dobrze widoczne, możemy sobie pozwolić 
na zmodyfikowanie toru jazdy rys. 4 . 
Dojeżdżając do takiej sekcji, nasz wzrok 
skupiamy na wyjściu z drugiego łuku. W tym 
czasie staramy się jak najszybciej znaleźć 
prostą linię łączącą szczyty obydwu zakrętów. 
Umożliwi nam to pokonanie niemal 
na wprost takiej sekcji. W takim przypadku 
możemy zyskać bezpieczeństwo dzięki 
zminimalizowaniu balansowania masą 

40 41PLEJADY NR 74 www.plejady.subaru.pl facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 5/2017

płynne i bezpieczne 
wyjście  z sekcji
zakrętów

zakręt 
nr1

zakręt 
nr2

punkt stycznej
(zakręt nr 2)

opóźniony
punkt stycznej
(zakręt nr 1)

opóźniony
punkt skrętu

punkt stycznej
w zakręcie

opóźniony punkt,
w którym rozpoczynamy
zejście do wewnętrznej
zakrętu

przyspieszony 
punkt stycznej

płynne wyjście
na zewnętrzną zakrętu

po długim, lecz delikatnym łuku

dwa krótkie, 
dobrze widoczne zakręty
pokonujemy praktycznie 
po linii prostej

punkt stycznej
(zakręt nr 2)

punkt stycznej
(zakręt nr 1)

zakręt 
nr1

zakręt 
nr2

Rys. 6.Rys. 5.Rys. 4.Rys. 2.

JANUSZ DUDEK
JANUSZ DUDEK JEST LICENCJONOWANYM 
TRENEREM TECHNIKI JAZDY. W PRZESZŁOŚCI 
PRZEZ PONAD 12 LAT BYŁ JEDNYM 
Z GŁÓWNYCH INSTRUK TORÓW SZKOŁY 
JAZDY  SUBARU. OSTATNIE 2 LATA POŚWIĘCIŁ 
SZKOLENIU KIEROWCÓW W RÓŻNYCH 
ZAK ĄTK ACH ŚWIATA, PROWADZĄC ZAJĘCIA 
MIĘDZY INNYMI NA TORACH PORTUGALII, 
HISZPANII, AUSTRII, WŁOCH, NIEMIEC, 
BELGII, INDII, CHIN I BRAZYLII, JAK RÓWNIEŻ 
NA ZAMARZNIĘTYCH JEZIORACH SZWECJI.
OLBRZYMIE DOŚWIADCZENIE, 
PRAK TYCZNA ZNAJOMOŚĆ SAMOCHODÓW 
MAREK PREMIUM, DZIESIĄTKI TYSIĘCY 
KILOMETRÓW PRZEJECHANYCH NA RACE 
TAXI ORAZ CODRIVE SAMOCHODAMI 
KLASY SPORT I SUPERSPORT TWORZĄ 
OBRAZ SZKOLENIOWCA Z PRAWDZIWEGO 
ZDARZENIA, JAKIM JEST JANUSZ DUDEK. 
W TRAKCIE SWOJEJ K ARIERY ZAWODOWEJ 
MIAŁ ON OK AZJĘ TRENOWAĆ WIELU POLSKICH 
ZAWODNIKÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO, 
W TYM RÓWNIEŻ KILKU KIEROWCÓW 
SPRT. UZYSK ANY CERTYFIK AT TRENERA 
MIĘDZYNARODOWEGO (AMG DRIVING 
ACADEMY ORAZ PORSCHE DRIVING 
EXPERIENCE) UMOŻLIWIŁ MU Z KOLEI 
DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ I UMIEJĘTNOŚCIAMI 
Z KIEROWCAMI INNYCH KRAJÓW. JANUSZ 
DUDEK JEST RÓWNIEŻ WSPÓŁTWÓRCĄ 
LICZNYCH PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH 
I EVENTOWYCH.

fo
t. 

Ja
n 

Ce
te

ra

BEZPIECZEŃSTWO



42 43

Wszystko zaczęło się ponad 20 lat 
temu, gdy Irek miał zaledwie 
12 lat. W swoim dziecięcym 

pokoju mógł znaleźć jedynie klocki Lego, 
których skromne zasoby uzupełniały 
klocki drewniane, żołnierzyki i resora-
ki. Ogromna chęć posiadania innych 
zabawek zrodziła potrzebę stworzenia 
czegoś własnego. Razem z bratem chłopiec 
postanowił zbudować zatem coś samo-
dzielnie. Z uwagi na fakt, że talent do 
rysowania obaj wyssali z mlekiem matki, 
wybór drogi prowadzącej do osiągnięcia 
tego celu był oczywisty. Brak dostępu do 
zabawek, którymi w tym czasie mogły 
cieszyć się dzieci za granicą, urucho-
mił wyobraźnię rodzeństwa, a do pełni 
szczęścia brakowało już tylko papieru, 
kleju, nożyczek, linijki, ołówka i kilku 
flamastrów. Ten prosty zestaw przyborów 
pozwolił chłopcom realizować wszelkie 
dziecięce marzenia, samodzielnie tworzyć 
zabawki i w tym procesie być ograni-
czonym jedynie własną wyobraźnią. Jak 
obecnie wspomina pan Irek: „To było coś 
wielkiego, mogliśmy zacząć próbować 
robić to, co tylko chcemy… z papieru”.

Obecnie „konstruktor” ma 33 lata i od 
dłuższego czasu mieszka w Poznaniu. 
Wciąż towarzyszą mu wielkie marze-
nia i plastyczny talent. Pewnego dnia 
podczas biegania po lesie przyszedł mu 
do głowy pomysł, by wrócić do zabawy 
z lat młodości. Otaczającą przyrodę 
malował już wcześniej, las tego dnia 
stał się jednak natchnieniem. W jego 
głowie pojawiła się myśl, by na papierze 
przedstawić coś, co z lasem kojarzyło się 
mu jednoznacznie – swojego „Forka”. Co 
więcej, szybko zorientował się, że chciał-
by wyjść poza tradycyjne dwa wymiary, 
stwierdzając: „Las namalować może każdy, 
kto ma odrobinę umiejętności rysowania. 

Ja chciałem czegoś innego, chciałem ten 
obraz ożywić”. Szybko wrócił pamię-
cią do chwil, kiedy wspólnie z bratem 
tworzył prowizoryczne makiety i autka 
i tak oto postanowił stworzyć papiero-
wego Forestera. Dzisiejszy świat oferuje 
na szczęście zdecydowanie więcej narzędzi 
do realizacji takich pomysłów. Oczywi-
stą skarbnicą wiedzy i źródłem cennych 
informacji przy tego typu przedsięwzię-
ciach jest internet, który szybko przyszedł 
konstruktorowi z pomocą. Pan Irek 
wyciągnął z „sieci” to, co najcenniejsze – 
rysunki, zdjęcia, dane techniczne oraz 
rzeczywiste wymiary samochodu.

Na stojący w poznańskim 
mieszkaniu kreślarski stół szybko 
trafiły czarno-białe rysunki 
techniczne drugiej generacji 
Forestera w wersji XT, zdjęcia 
jego wnętrza, komory silnika 
czy bagażnika. Każdy detal 
musiał zostać zapisany i wy-
drukowany po to, by później 
w odpowiedniej skali móc 
go odwzorować na papiero-
wych arkuszach. Całość nie 
mogła być też zbyt duża – au-
tko miało bowiem przypominać 
projekty z dzieciństwa zapamiętane 
przez konstruktora. Z uwagi na chęć 
osiągnięcia pełnej funkcjonalności mo-
delu, ostatecznie jego wymiary musiały 
być nieco większe niż wymiary autek 
tworzonych przed laty. Do listy rucho-
mych elementów, oprócz kół samochodu, 
otwieranych drzwi czy klapy bagażnika, 
autorowi udało się dzięki temu dopisać: 
otwieraną maskę, składane podłokietniki 
w przednich fotelach, składaną tylną kana-
pę, odchylany ręcznie szyberdach oraz 
otwierany schowek w desce rozdzielczej. 
Forester ma też zapasowe koło schowane 

w podłodze ba-
gażnika i… 
opuszczane 
w drzwiach szyby, 
rzecz jasna bez 
ramek. Z uwagi zatem 
na ilość zachowanych 
detali ostatecznie udało 
się stworzyć model 
w skali 1:35. 
Na tym 

jednak 
nie ko-
niec „luk-
susu” – z papieru 
można przecież zrobić wszyst-
ko! Przejdźmy zatem do szczegółów 
tworzenia wyjątkowego „Leśnika”.

Mimo ogólnodostępnej, nowoczesnej 
technologii budowy makiet, poznański 

LUDZIE tekst:  MICHAŁ JASIŃSKI, 
AGNIESZKA JAMA

Jak podaje właściciel poznańskiej fabryki  Subaru, z jej taśm produkcyjnych co pół roku zjeżdża 
zaledwie jeden egzemplarz Forestera. Nie jest to bynajmniej wynikiem redukcji zatrudnienia, 
restrykcyjnych planów cięcia kosztów lub co gorsza – spadku popularności „Leśnika” 
na światowych rynkach. Po prostu – poznański „Forek” budowany jest z marzeń, dziecięcych 
wspomnień i plastycznego talentu, a jego bryła nie wystaje poza dłoń konstruktora.

„Leśnik”, co ognia i wody się boi



modelarskich, utrudniała cały proces. 
Zderzaki miały być srebrne, nadwozie 
zielone. Niestety, mimo wielu starań 
i prób, całość okazała się niezbyt trwała 
i nieodporna na warunki, w których 
„Leśnikowi” przyszłoby podróżować. 
Kolor papieru zaczął się wycierać i Pan 
Irek zmuszony został do złamania przy-
jętych przez siebie zasad i zaopatrzenia 
się w profesjonalne barwniki. Te pokryły 
oryginalne „podkłady” i zabezpieczyły je 
przed uszkodzeniami. Poznański twórca 
pamiętał również o chromowanych lo-
gotypach umieszczonych na tylnej klapie 
i znaczku „Plejad” na czarnym grillu.

Od ukończenia prac nad papierowym 
„Leśnikiem” minęło już pół roku. Budo-

wa modelu, liczona od momentu wyko-
nania jego rysunku, zajęła mniej więcej 
tyle samo czasu. Pan Irek, przeliczając 
faktyczną pracę na roboczogodziny, 
twierdzi jednak, że cały projekt spokoj-
nie mógłby zrealizować w 10 dni. Pracę 
rozkładał jednak na etapy, uwzględniając 
przerwy na rodzinne spotkania, firmowe 
wyjazdy czy też zwykły relaks. Cały czas 
poszukiwał jednak natchnienia i nabierał 
sił do sklejania kolejnych elementów. Po 
blisko dwustu dniach jego oczom ukazał 
się prawdopodobnie pierwszy na świe-
cie, papierowy  Subaru Forester w skali 
1:35, jeżdżący i mrugającymi światłami. 
„Czułem, że zrobiłem fajną rzecz. Satys-
fakcja była tym większa, bo nie wzoro-
wałem się na żadnych innych modelach. 

Zresztą wyrosłem już z zabawek i dzisiaj 
w domu nie mam takich resorówek” – 
tak swoje wysiłki podsumowuje dumny 
twórca papierowego „Leśnika”, dodając: 
„Projekt w całości wypłynął z miło-
ści do motoryzacji i marki  Subaru. 
Teraz utwierdziłem się w przekonaniu, 
że jestem w stanie zrobić każdy model 
auta z papieru, jeszcze dokładniej i jesz-
cze lepiej. Te pół roku było dla mnie 
sentymentalną podróżą do młodzie-
żowej pasji, o której już zapomniałem. 
Polecam każdemu czasami spróbować 
zmierzyć się z czymś, co na pierwszy 
rzut oka wydaje się być niemożliwe”.

Na Pana Irka czekają kolejne 
wyzwania i pomysły. Już teraz my-
śli o stworzeniu papierowej kolekcji 
wszystkich generacji Forestera, a także 
o miniaturowym Outbacku,  Subaru XV 
i BRZ. Oczami wyobraźni widzi rów-
nież papierową Imprezę, lecz w wersji 
kombi. Trzymamy zatem kciuki za 
pomyślną realizację tych pomysłów 
i wierzymy, że kolejne modele  Subaru 
wykonane z papieru doczekają się 
podobnych filmowych prezentacji, 
jak ta z „Leśnikiem” w roli głównej, 
do której obejrzenia już teraz serdecznie 
zachęcamy:  youtu.be/xVh7pEWchPc 

twórca pozostał wierny ołówkowi, 
papierowi, nożyczkom i klejom. Obok tra-
dycyjnego bloku technicznego w zestawie 
modelarza znalazły się ponadto przeróżne 
opakowania i zeszyt papierów koloro-
wych. Z takim oto arsenałem narzędzi 
przystąpił do prac, zaczynając od kół 
pojazdu. Budowa opon i felg stanowiła 
nie lada wyzwanie, lecz jeszcze trudniej-
sze okazało się wykonanie mechanizmu 
przekładni kierowniczej. Autor za wszel-
ką cenę chciał, by jego autko poruszało 
kołami – bo co to za model, który nie 
skręca? Po zmodyfikowaniu podwozia 
papierowe zębatki udało się w końcu 
zsynchronizować ze „skórzaną” kierowni-
cą i przednią, ruchomą osią pojazdu. Cel 

został osiągnięty! W trakcie dalszych prac 
pan Irek musiał jednak jeszcze kilkukrot-
nie przebudowywać płytę podłogową 
tak, by każdy kolejny wymagany element 
znalazł tam swoje miejsce. Tak było 
między innymi w przypadku oświetlenia. 
Początkowo „zamontował” on jedynie 
światła przeciwmgłowe. Później 
jednak pojawiła się chęć wyposażenia 
modelu w komplet lamp przednich 
i tylnych. W tym celu podwozie należało 
przebudować tak, by umieścić w nim 
płaską baterię od zegarka i dodatkowe 
przewody. Koniec końców „lifting” 
oświetlenia również przebiegł pomyślnie.

Kolejnym wyzwaniem dla ambitnego 
projektanta było stworzenie papierowego 
„serca” miniaturowego pojazdu. Silnik 

w układzie bokser, będący symbolem 
marki  Subaru, musiał znaleźć się pod 
otwieraną maską. Do dyspozycji na tłoki 
była tam przestrzeń o wymiarach zaled-
wie 30×17,5 mm. Po serii testów i pomia-
rów jednostka napędowa została w końcu 
zamontowana. Co więcej – w komorze 
znalazły się też zbiorniczki na płyny 
z żółtymi nakrętkami, kanały dolotowe, 
paski napędowe, chłodnica, alternator 
czy papierowy akumulator. Po zamknię-
ciu maski ukazuje się z kolei charakte-
rystyczny, wiernie odwzorowany wlot 
powietrza – bo takie „serce” potrzebuje 
przecież świeżego powietrza. Jedynym 
elementem układu napędowego  Subaru, 
którego nie udało się wykonać w papie-

rowej wersji, jest symetryczny napęd 
na cztery koła. Przy tak mikroskopijnych 
rozmiarach, „elastycznych” i cienkich 
materiałach powstaje pytanie, czy jest to 
w ogóle wykonalne. Zębatki, obudowa 
i główny wał łączący dwa mechanizmy 
różnicowe – takie cuda powstają zapewne 
tylko w japońskich fabrykach…

Po zakończeniu prac nad układami 
i podzespołami przyszedł czas na nadwo-
zie oraz wnętrze samochodu. Tutaj także 
każdy element prawdziwego Forestera 
musiał zostać przeniesiony i odwzorowa-
ny w małej skali. Pan Irek, wzorując się 
na swoim „Leśniku” zaparkowanym pod 
domem, skrupulatnie wykonał wspo-
mniane ruchome fotele ze składanymi 
podłokietnikami, otwieraną podłogę 

bagażnika, składane oparcie tylnej kana-
py, schowek w desce rozdzielczej, a także 
zagłówki wciskane cienkim drucikiem 
w oparcia foteli. Nie zabrakło również 
pokręteł do regulacji wysokości przed-
nich siedzeń. Wszystko miało wyglądać 
i działać dokładnie tak jak w skali 1:1 i ten 
efekt udało się osiągnąć. Dzięki wykorzy-
staniu bibuły imitującej tapicerkę wnętrze 
modelu wydaje się nadzwyczaj realne. 
Pewne kłopoty zaczęły pojawiać się na-
tomiast przy nadawaniu koloru karoserii 
Forestera. Technologia oparta jedynie 
na wykorzystaniu kolorowych papierów 
imitujących lakier, z uniknięciem farb 
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Subaru Import Polska wraz ze swoim 
dealerem  Subaru Zdanowicz zostały 
patronem drużynowych Mistrzostw 

Europy w Motocrossie 2017. Pan Mirosław 
Zdanowicz od zawsze związany z mo-
tocrossem aktywnie wspiera tę niszo-
wą, ale jakże emocjonującą dyscyplinę 
sportu. Imprezę oświetliła cała plejada 
motocrossowych gwiazd, m.in. Gianluca 
Fachetti czy Roan van de Moosdijk.

Po deszczowej sobocie 2 września, 
podczas której odbyły się kwalifikacje 
i ostatnie przygotowania zawodników 
do turnieju, pogoda polepszyła się 
i zapewniła wspaniałe wyścigi. Pod-
czas gdy panie z Holandii obchodziły 
swoje pierwsze zwycięstwo w Dru-
żynowych Mistrzostwach Europy 
w Motocrossie, triumf wśród męż-
czyzn święciła drużyna francuska.

Ale po kolei
W pierwszym wyścigu 125cc 

i 250cc Ukrainiec Wołodymyr 
Tarasov poprowadził pierwsze 
2 okrążenia, a tuż za jego plecami 
Mathys Boisrame z Francji oraz 
Tom Koch z Niemiec. Prowadzenie 
Tarasova nie trwało długo, ponieważ 
już w 3. okrążeniu Koch z numerem 
69 na koszulce objął prowadzenie.

IMPREZY tekst: FILIP OLBROMSKI
zdjęcia: MACIEJ WIERZBICKI

Gdańsk z okazji Drużynowych Mistrzostw Europy w Motocrossie gościł 17 drużyn z 16 różnych 
krajów. W ceremonii otwarcia i powitaniu uczestników i kibiców uczestniczyli: przewodniczący FIM 
Europe dr Wolfgang Srb, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz wiceprezes PZM Michał Sikora.

Subaru w Mistrzostwach 
Europy w Motocrossie



wyścigu. Ale w dalszym etapie to Roan 
van de Moosdijk prowadził, a Mathys 
Boisrame podążał za nim. Mimo to 
Gianluca Facchetti ścigał się z Francuzem 
ramię w ramię kilka okrążeń i ostatecznie 
to Facchetti przejął prowadzenie, gdy 

Roan van de Moosdijk i Alberto Forato 
z kadry włoskiej walczyli o 3. pozycję.

Tymczasem polscy fani szaleli w obronie 
lokalnego bohatera, Szymona Staszkiewi-
cza, który mieszka zaledwie 20 km od toru. 
Polak skończył na 6. miejscu. Finalnie van 
de Moosdijk zdołał wyprzedzić wszyst-
kich swoich rywali i wygrać, podczas gdy 
Alberto Forato skończył na 2. miejscu.

Damska część turnieju
Pierwszy wyścig kobiet był pod 

wodzą holenderki Nancy van de Ven, 

która prowadziła na wszystkich okrąże-
niach wyścigu. Jej koleżanka z drużyny 
Nicky van Wordragen przejechała tuż 
za nią całą trasę. Dunka Sara Ander-
son przez pierwszą połowę wyści-
gu goniła zawodniczki z Holandii, 

ale ostatecznie została wyprzedzona 
przez Włoszkę, Kiarę Fontanesi.

Drugi wyścig kobiet Saleba Mathea 
z Norwegii rozpoczęła holeshotem, ale już 
na drugim zakręcie została wyprzedzona 
przez Kiarę Fontanesi, uciekającą przed 
Anderson i Niemką, Anne Borchers. 
Fontanesi prowadziła aż do ostatnie-
go okrążenia, kiedy niespodziewanie 
została wyprzedzona przez Holenderkę, 
van de Ven, która wygrała wyścig.

Podsumowanie
Męski wyścig wygrała drużyna 

Francji i uplasowała się nad Danią 

oraz mistrzami drużynowymi 
z 2015 r., Włochami. Zwyciężczyniami 
damskiego wyścigu zostały 
Holenderki, a pozostałe miejsca 
podium zajęły Włoszki oraz Niemki. 
Polki zajęły 8. miejsce.

Wreszcie Roan van de Moosdijk 
z drużyny Holandii ruszył i dołą-
czył do czołówki. Numer 57 zaczął 
od 5. pozycji. Gdy Roan ruszył na-
przód, Francuz Boisrame wbił się 
na pierwsze miejsce, a na okrążeniu 

9. van de Moosdijk zajmował już 
2. pozycję zaraz za Francuzem.

Kolejnym jeźdźcem, który twardo walczył 
przez cały wyścig, był Mikkel Harrup z Danii 
z numerem 26. Harrup rozpoczął na 12. po-
zycji i zasłużenie zakończył na 3. miejscu, 

tuż za Boisrame i van de Moosdijk, przed 
Szwedem Ken Bengtssonand i Isak Gifting.

Drugi wyścig w tej klasie silników roz-
począł się od holeshotu Włocha Gianluci 
Facchettiego, czyli wyjściem na pozycję 
lidera w pierwszym zakręcie po starcie 

48 49PLEJADY NR 74 www.plejady.subaru.pl facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 5/2017

IMPREZY



50 5150 51 fo
t. 

Pr
ze

m
ys

ła
w

 K
ac

zm
ar

ek

Rankiem obudziła nas piękna 
słoneczna pogoda. Zachęciła 
ona mnie i Marcina do kąpie-

li w jeziorze. Od rana pilnowały nas 
okoliczne pieski, które noc spędziły 
pod naszymi autami. W trakcie kąpieli 
stały na brzegu i bacznie nas obserwo-
wały. Po śniadaniu i zwinięciu obozu 
przeparkowaliśmy auta pod twier-
dzę i udaliśmy się na zwiedzanie.

Twierdza została wzniesiona na prze-
łomie XVI i XVII wieku przez panującą tu 
od XIII wieku dynastię Aragvi. Wewnątrz 
kamiennych murów znajdowały się 
dwa kościoły. Większy, bazylika Sioni 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny, był z zewnątrz przyozdobiony 
misternie wyrytym we frontowej ścianie 
krzyżem oraz drzewem życia, wnętrza zaś 
zdobiły kolorowe freski. W obrysie murów 

znajdowało się kilka wież, z najwyższą, 
zbudowaną na planie kwadratu wieżą 
Sheupovari, co znaczy niezwyciężona. 
Można powiedzieć, że nazwa ma wymiar 
symboliczny. Gdy powstawały plany 
budowy zapory na rzece Agarvi i stworze-
nia sztucznego jeziora Żinwali, pierwotna 
zapora miała być wyższa, co spowodowa-
łoby zalanie zabytkowej fortecy. Jednak 
protesty okolicznej ludności spowodowały, 

VII Subariada – czyli nieplanowany 
powrót do Gruzji /cz. 2/

PODRÓŻE tekst i zdjęcia: PRZEMYSŁAW KACZMAREK



PODRÓŻE

Leżące na wysokości 1 880 m n.p.m. Muco 
tworzył zbudowany na stromym zboczu 
kompleks 30 połączonych ze sobą wież 
obronnych, przypominający orle gniazdo. 
Twierdza opustoszała około 100 lat temu, 
prawdopodobnie wskutek epidemii ospy, 
mogliśmy więc jedynie podziwiać ruiny, 
które jednak dawały wyobrażenie, jak 
trudno była dostępna. Miejsce to związane 
było z kultem ikony Archanioła Broliskalo, 
a według legendy w okolicy ukryty jest 
skarb, złożony z kosztowności składanych 

jako wotum przy ikonie. U stóp ruin 
mieściło się kilka domostw i… bar, który 
zaostrzył nasze apetyty na ciepłą kawę 
i zimne piwo. Musieliśmy jednak obejść się 
smakiem, gdyż okazało się, że akurat tego 
dnia bar był nieczynny. Wróciliśmy więc 
z powrotem do Shatili i rozbiliśmy obóz 
nad brzegiem rzeki Argun, na czekającym 
specjalnie na nas wybetonowanym placyku. 
Mieliśmy szczęście, gdyż dosłownie chwilę 
później nadjechało kilka miejscowych 
terenówek, a jadący nimi turyści z zazdro-
ścią patrzyli na zajęte przez nas miejsce.

Z uwagi na padający deszcz Miłosz 
zaprezentował nam swoje rozkładane 
zadaszenie, które po rozłożeniu otaczało 
bok i tył Landrovera. Do niego docze-
pił dopinany na zamek błyskawiczny 
dodatkowy daszek, który został jeszcze 
przedłużony przez markizę z dyrekcyjne-
go Forka. Pod zadaszeniem rozłożyliśmy 
stoliki i krzesełka i wspólnie przygoto-
waliśmy kolację, która przerodziła się 
w wieczorną biesiadę. W trakcie kolacji 
odwiedzili nas dwaj Litwini, którzy 

że o dziwo komunistyczna władza zmieni-
ła zdanie i dzięki temu twierdza ocalała.

Po porannym zwiedzaniu oraz 
zakupieniu owoców i drobnych pa-
miątek na przyfortecznych straganach 
ruszyliśmy w dalszą drogę. Naszym 
następnym celem była wioska Shatili 
położona w Hewsuretii, na północnym 
stoku Wielkiego Kaukazu. Po drodze 
dotankowaliśmy nasze auta na jedynej 
w okolicy stacji, która posiadała tylko 
dwa dystrybutory: z benzyną i ropą. 

Tak więc o dziewięćdziesiątce ósemce 
czy LPG mogliśmy tylko pomarzyć.

Po przejechaniu mostem na drugi 
brzeg rzeki droga zaczęła stopniowo piąć 
się w górę. Początkowo towarzyszył nam 
widok na jezioro, jednak po pewnym 
czasie wjechaliśmy w dolinę. Asfalt robił 
się coraz bardziej dziurawy, by w końcu 

ustąpić miejsca szutrowi. Droga zrobiła się 
też bardziej wąska, jednak nie było na niej 
praktycznie żadnego ruchu. Spotkali-
śmy jedynie kilka aut oraz wycieczkę 
pieszo-konną. Ten środek transportu 
pozwala na przejście górskim szlakiem 
z Hewsuretii do Omalo w Tuszetii. Powoli 
otwierały się przed nami niesamowite 
widoki na żywozielone wzgórza. Dro-
ga wcinała się coraz bardziej w jedno 
ze zboczy i wiła się serpentynami coraz 
wyżej. Zanim dotarliśmy do najwyższe-

go punktu trasy, leżącej na wysokości 
2 676 m n.p.m. przełęczy Datvisjvari, 
Miłosz wypatrzył kawałek w miarę 
płaskiej łąki i zarządził przerwę na obiad. 
Jedzenie spożywane w takich okoliczno-
ściach przyrody, z widokiem na Kaukaz, 
w otoczeniu rosnących na łące aroma-
tycznych ziół smakowało wyśmienicie.

Po pokonaniu przełęczy otworzył nam 
się równie piękny widok, z majaczącymi 
w oddali ośnieżonymi czterotysięcznikami. 
Niestety towarzysząca nam od rana słonecz-
na pogoda zaczęła się psuć, niebo zaciągnę-
ło się chmurami, a ostatnie kilometry drogi 
jechaliśmy w deszczu. Do Shatili dotarliśmy 
późnym popołudniem, a ponieważ deszcz 
nadal padał, Miłosz zaproponował prze-
jechanie jeszcze kilku kilometrów wzdłuż 
granicy z Czeczenią do miejscowości Muco, 
gdzie kończyła się droga i… cywilizacja. 
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z fantazją gruzińskich kierowców, zanim 
dotarliśmy szczęśliwie późnym popo-
łudniem do hotelu leżącego w samym 
centrum starego miasta. Zaparkowali-
śmy auta na hotelowym parkingu, czyli 
w wąskiej uliczce prowadzącej do hotelu, 
skutecznie ją tarasując. Na szczęście nie 
była to jedyna droga prowadząca do 
wejścia. Po rozlokowaniu się w pokojach 
i szybkim odświeżeniu w cywilizowanych 
warunkach udaliśmy się na kolację do 
jednej z restauracji na pobliskim deptaku. 
Wieczorem wybraliśmy się na spacer, 
żeby poczuć nocny klimat miasta. Gdy 
jednak weszliśmy na zawieszony nad 
rzeką Kura (Kvari) futurystyczny Most 

Wolności, zerwała się burza i ulewa, która 
po chwili zamieniła się w gradobicie. 
Na szczęście most był zadaszony, więc 
mogliśmy w miarę bezpiecznie przecze-
kać deszcz ściśnięci w tłumie Gruzinów 
i innych turystów. Stojąc na moście, 
obserwowaliśmy niedziałającą kanaliza-
cję burzową na pobliskich ulicach, które 
zamieniły się w równoległe do Kvari 
rzeczki, a także spływające stromymi 
uliczkami starego miasta rwące potoki. 
Gdy deszcz ustał, stwierdziliśmy, że zwie-
dzanie odłożymy na jutrzejsze przedpo-
łudnie i brodząc w wodzie po kostki, wró-
ciliśmy do hotelu. Dalszą część wieczoru 
spędziliśmy w znajdującej się na dachu 

hotelu kawiarni z tarasem, z którego roz-
ciągał się przepiękny widok na panoramę 
starego miasta z oświetlonym posągiem 
górującej nad miastem Matki Gruzji.

Nazajutrz po śniadaniu kontynuowa-
liśmy zwiedzanie, włócząc się wąskimi 
uliczkami tbiliskiej starówki. Podziwia-
liśmy odnowione kamieniczki z drew-
nianymi, bogato zdobionymi balkonami, 
jak i te, które nostalgicznie popadały się 
w ruinę. Widać jednak było, że w po-
równaniu do naszej poprzedniej wizyty 
dwa lata wcześniej wiele zmieniło się 
na plus. Wypiliśmy poranną kawę parzoną 
w tradycyjny gruziński sposób, następnie 
udaliśmy się w okolicę tbiliskich bani 

(łaźni), gdzie w jednym z małych sklepi-
ków zakupiliśmy dużą ilość gruzińskich 
przypraw, m.in. sól swanecką idealną do 
zapiekanki ziemniaczanej. Odwiedzi-
liśmy także sklep z winami, w którym 
robiliśmy zakupy podczas poprzedniej 
wyprawy. Zakupiliśmy kilka butelek 
Saperavi i umówiliśmy się z właścicielem, 
że zostawimy je na przechowanie 
i odbierzemy podczas naszego następnego 
noclegu w stolicy, planowanego na za-
kończenie wyprawy. Następnie zjedliśmy 
wczesny obiad w knajpce na tym samym 
deptaku, co dzień wcześniej i wróciliśmy 
do hotelu. Po wymeldowaniu i spakowa-
niu aut opuściliśmy Tbilisi, przebijając 
się przez zakorkowane uliczki i skie-
rowaliśmy się w kierunku Kachetii.

podróżowali mijanymi po drodze konika-
mi. Poprosili o przechowanie worków 
z bagażem pod naszym dachem, gdyż 
nie byli w stanie zmieścić całego bagażu 
w hostelu mieszczącym się w murach 
twierdzy. Poczęstowali nas gruzińskim 
domowym winem, a Marek Drzemik 
zrewanżował się kolejką Daru Puszczy. 
Moc Drzemikowego trunku nieco ich za-
skoczyła. Wznieśliśmy toast za spotkanie 
i po krótkiej rozmowie goście pożegnali 
się i wrócili do swych rodzin. Po zapad-
nięciu zmroku deszcz przestał padać, 
chmury się rozeszły i po raz pierwszy, 
i nie ostatni na tej wyprawie, ukazało się 
nam niesamowicie rozgwieżdżone niebo.

Rano po chmurach nie było śladu 
i zapowiadał się kolejny słoneczny dzień. 
Po śniadaniu udaliśmy się na zwie-
dzanie Shatili. Leżącą na wysokości 
1 400 m n.p.m. twierdzę tworzył kompleks 
około sześćdziesięciu połączonych ze sobą 
wież obronnych. Wzniesiono ją stopniowo 
od VII do XIII w. w celu obrony przed 
najeżdżającymi Hewsurów Inguszami 
Czeczenami i Degestańczykami z północy 
oraz Gruzinami z południa. Hewsurowie, 
którzy podobno jeszcze na początku XX 
wieku na co dzień nosili kolczugi i miecze, 
słynęli z wielkiej waleczności, a do legendy 
przeszło XIX-wieczne oblężenie 5 tysięcy 
Czeczenów i Dagestańczyków, skutecznie 

odparte przez 50-osobową załogę Shatili. 
Podobnie jak w Muco twierdzę wzniesio-
no na stromym zboczu w miejscu, gdzie 
do rzeki Argun uchodził górski potok. 
Ta była jednak w znacznie lepszym stanie, 
gdyż została częściowo odrestaurowana. 
Większość z wież była niezamieszkana 
i pozbawiona jakiegokolwiek wyposa-
żenia, ale w jednej mieścił się hostel. 
Nieliczni rdzenni mieszkańcy Shatili 
mieszkają dziś w domkach zbudowa-
nych przy potoku, u podnóża twierdzy.

Po zwinięciu obozu Marcin postanowił 
trochę się pogimnastykować. W tym celu 
wyjął z Forka linę holowniczą, zaczepił ją 
do przedniego zaczepu i próbował za jej 

pomocą go przeparkować. Początkowo 
Forek nie chciał nawet drgnąć, jednak 
po dłuższej chwili udało się Marcinowi 
wprawić go w ruch i przeciągnąć dobrych 
kilkanaście metrów. Dopiero po obej-
rzeniu filmu z wyprawy zamieszczonego 
kilka miesięcy później na YouTube, Marcin 
dowiedział się, że w przeciąganiu Forka 
pomogli mu Piter i Beatka, pchając go dys-
kretnie z tyłu. Zanim ruszyliśmy, Marcin 
miał okazję wykazać się raz jeszcze. Oka-
zało się, że w Foresterze Przemka rozłado-
wał się akumulator. Zanim Miłosz zdążył 
wyciągnąć kable rozruchowe, Marcin pod-
piął do akumulatora swój wielozadaniowy 
PowerBank i po chwili Forek Przemka 

został uruchomiony z akumulatorka służą-
cego zwykle do ładowania telefonu i lapto-
pa. Zdolności PowerBanka zainspirowały 
Dyrekcję do sprezentowania takiego ga-
dżetu uczestnikom kolejnego Zlotu Plejad.

Zwarci i gotowi ruszyliśmy w drogę 
powrotną, a naszym następnym celem 
było Tbilisi. Zanim tam dotarliśmy, 
zatrzymywaliśmy się po drodze wielo-
krotnie na sesje zdjęciowe, zaliczyliśmy 
naturalną myjnię samochodową pod 
wodospadem, pokonaliśmy kilka brodów, 
które po wieczornych opadach nieco 
przybrały na głębokości, a także zjedliśmy 
kolejny obiad w plenerze. Po wjecha-
niu na asfalt musieliśmy zmierzyć się 
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górskiego regionu Swanetii, którzy nie 
akceptowali wprowadzanego przez niego 
komunistycznego porządku i dokonał 
masowych przesiedleń na drugi koniec 
Gruzji, na stepy Kachetii do miejscowości 
Udabno, w którym stworzył dla nich koł-
choz. Dlatego wjeżdżając dziś do Udabno, 
możemy zobaczyć osobliwy widok kilku-
dziesięciu regularnie rozmieszczonych sze-
ściokątnych pudełkowatych betonowych 
domków, stojących… w środku niczego. 
Swanowie, przyzwyczajeni do surowego 
górskiego klimatu, byli nieszczęśliwi 
w nowym miejscu, trudno też było im się 
przestawić na rolniczy tryb życia, a samo 
miejsce również nie stwarzało dogod-
nych warunków dla rolnictwa. Dlatego 
po upadku komunizmu większość z nich 
stąd po prostu uciekła i dziś mieszka tu 
zaledwie kilka rodzin. Drugim powodem, 
dla którego warto tu zajrzeć, jest hostel 
założony kilka lat temu przez polskie 
małżeństwo, które właśnie w środku ni-
czego postanowiło rozpocząć nowe życie. 
Z niczego, tj. z rozpadającej się betonowej 
stodoły, stworzyli klimatyczne miejsce, 

w którym każdy turysta może znaleźć 
schronienie i dobre polskie i gruzińskie 
jedzenie. Poza działalnością „hotelową” 
próbują oni także ożywić to miejsce 
kulturalnie, organizując różne eventy, 
wystawy i wciągając w te działania pozo-
stałą tu miejscową ludność. W ciągu tych 
kilku lat Udabno stało się na tyle znane, 
że odwiedzają je nie tylko polscy turyści.

Rozbiliśmy obóz na łące z tyłu hostelu 
i skosztowaliśmy miejscowej kuchni. 

Wystrój jadalni był bardzo osobliwy, pełen 
bibelotów i pamiątek kojarzących się 
z poprzednim systemem oraz z czasami 
naszego dzieciństwa, które ktoś pewnie 
wielkim wysiłkiem przytargał tu z Polski. 
Wieczór spędziliśmy na kolejnej wspólnej 
biesiadzie, do której dołączyli nocujący tu 
polscy turyści. To bardzo fajne uczucie, 
gdy „na końcu świata” można spotkać 
rodaków, podobnie zakręconych na punk-
cie podróżowania.

Kachetia to rejon leżący na wschodzie 
Gruzji, który jest bardzo zróżnicowany. 
Południe Kachetii to przede wszystkim 
wypalone słońcem stepy, podczas gdy 
na północy dominuje zieleń i klimat 
sprzyjający uprawie winorośli. To właśnie 
ta część Kachetii jest bardziej znana 
i w związku z tym bardziej oblegana przez 
turystów. My jednak udaliśmy się na połu-
dnie, pozostawiając winne atrakcje na póź-
niej. Naszym celem był skalny klasztor Da-
vid Gareji, leżący dokładnie na dzisiejszej 
granicy z Azerbejdżanem. Klasztor wziął 
swą nazwę od Dawida, jednego z trzynastu 
syryjskich mnichów, który w VI wieku 
przybył w te okolice i założył klasztor w ja-
skiniach góry Garedża. Klasztor stał się 
ważnym ośrodkiem religijnym i wkrótce 
uczniowie Dawida, Dodo i Lukiane, zało-
żyli dwa sąsiednie klasztory – Rka i Natli-
smcemeli. Obecnie teren ten jest miejscem 
sporu Gruzinów i Azerów, dla pierwszych 
jest bowiem jedną z kolebek gruzińskiego 
chrześcijaństwa, dla drugich terenem 
atrakcyjnym militarnie. Świadkami 
tego sporu byliśmy podczas poprzedniej 

wyprawy dwa lata temu, gdy przejazd 
naszej kawalkady wstrzymało na dłuższą 
chwilę gruzińskie wojsko, jak się później 
dowiedzieliśmy z powodu wymiany 
ognia, a słyszane przez nas wtedy w oddali 
grzmoty i obserwowane błyski na nocnym 
niebie okazały się nie burzą, lecz ostrzałem 
artyleryjskim. Ucieszyliśmy się z Justyną, 
że Miłosz postanowił ponownie zabrać nas 
w to miejsce, gdyż podczas poprzedniej 
wyprawy nie zwiedziliśmy wszystkiego. 
Klasztor jest bowiem wykuty w obu zbo-
czach góry. Poprzednio nie dotarliśmy do 
części znajdującej się po azerskiej stronie 
góry, do których prowadzi wąska, ukryta 
w trawie ścieżka. Dlatego tym razem 
postanowiliśmy nadrobić zaległości, choć 
palące słońce i upał skutecznie odbierały 
siły do wejścia na szczyt. Gdy tam dotar-
liśmy, znaleźliśmy dwie ścieżki. Nie wie-
dząc, która jest tą właściwą, zapytaliśmy 
spotkanego na szczycie turystę z Polski. 
Rodak wskazał nam niestety niewłaściwą 
drogę i pewnie znów nie dotarlibyśmy do 
skalnych komnat, gdyby nie Miłosz, który 
w tzw. międzyczasie wspiął się na szczyt 

i zobaczył, że idziemy w złym kierunku. 
Po skorygowaniu kursu przeszliśmy 
kilkaset metrów wąską ścieżką biegnącą 
po stromym zboczu po azerskiej stronie 
góry. Można więc powiedzieć, że zaliczy-
liśmy wizytę w następnym kraju, zresztą 
nie ostatni raz podczas tej wyprawy. Idąc 
ścieżką, mijaliśmy po lewej stronie jaskinie 
i wykute w skale komnaty, z których 
część przyozdabiały freski z motywami 
sakralnymi. Po prawej stronie natomiast 
roztaczał się niesamowity bezkresny 
widok na Azerbejdżan. Widok z samego 
szczytu góry na stronę gruzińską także był 
niesamowity. Poza skalnym klasztorem 
i monastyrem mogliśmy podziwiać nieco-
dzienne w kształcie i w różnorodnych od-
cieniach żółci i czerwieni formacje skalne.

Po zejściu z góry udaliśmy się do kolejne-
go ciekawego miejsca, w którym mieliśmy 
spędzić nocleg, do miejscowości Udabno.

Udabno jest ciekawe przynajmniej 
z dwóch powodów. Pierwszym niestety 
dość smutnym, był eksperyment, jakiego 
dokonał Stalin w czasach komunizmu. 
Postanowił on ukarać mieszkańców 
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pod nazwą Fuji Heavy Industries, 
na czele którego stanął Kenji Kita.

Początkowo firma wytwarzała sprzęt 
budowlany, jednak nowy dyrektor general-
ny dostrzegł możliwość rozwoju firmy po-
przez możliwość produkcji samochodów. 
Jako pragmatyk był inicjatorem powołania 
zespołu konstrukcyjnego, którego zada-
niem było zaprojektowanie i uruchomienie 
linii montażowej dla rodzimego samocho-
du. Na efekty nie trzeba było długo czekać. 
Zespół młodych inżynierów pod kierow-
nictwem Shinroku Momose, wykonał 
prototyp nowego samochodu, oznaczony 
jako P-1, który był już gotowy w roku 
1954 i miał się nazywać Prince. Tej kon-
cepcji sprzeciwił się Kenji Kita, który choć 

zadowolony z projektu stwierdził: „Japoń-
ski samochód powinien mieć japońską na-
zwę”. To właśnie on zaproponował nazwę 
 Subaru, co w języku japońskim określa 
gromadę sześciu jasnych gwiazd w kon-
stelacji Plejad. Dodatkowo, co podkreślał 
Kita, każda gwiazda symbolizowała jedną 
ze spółek składającą się na nowy koncern.

Współpraca Kenji Kity z głównym 
konstruktorem Shinroku Momose była 
wzorowa. Kita akceptował nowatorskie po-
mysły i rozwiązania konstruktorów w na-
stępnych modelach, tym bardziej że były 
zgodne z filozofią, której hołdował: „Jeśli 
ktoś chce zbudować samochód, to niech to 
będzie auto wyjątkowe”. W roku 1963, kie-
dy Kita ustąpił ze stanowiska, pozostawił 

firmę w doskonałej kondycji z dużymi per-
spektywami na przyszłość. Marka  Subaru 
stała się synonimem jakości i nowocze-
sności, a logo, które od 1958 roku zdobi 
maski samochodów, jest rozpoznawalne 
na całym świecie. Niewątpliwie przyczy-
nił się do tego Kenji Kita, pomysłodawca 
logo i nazwy  Subaru i jeden z najlepszych 
dyrektorów w historii firmy, który położył 
podwaliny pod jej dzisiejszą pozycję. 

Kenji Kita, bo o nim mowa, to strateg 
projektant i wizjoner, twórca 
nazwy marki  Subaru i inicjator 

rozpoczęcia produkcji samochodów 
w firmie, której protoplastą był powsta-
ły w 1917 roku koncern Nakajima.

W wyniku konfrontacji militarnej 
ze Stanami Zjednoczonymi w czasie dru-
giej wojny światowej japońska gospodarka 
została kompletnie zrujnowana. Głów-
nodowodzący amerykańskimi wojska-
mi okupacyjnym, generał McArthur, 

nakazał podzielenie koncernu Nakaji-
ma na kilkanaście mniejszych spółek 
i zakazał produkcji lotniczej, z której 
firma słynęła przed wojną. W 1953 roku 
w wyniku liberalizacji prawa sześć spółek 
zostało ponownie scalonych w koncern 

Kenji Kita
Był prezesem Fuji Heavy Industries tylko dziesięć lat, ale jego zasługi dla rozwoju motoryzacji 
w powojennej Japonii są ogromne. Stosunkowo mało znany za granicą, w Kraju Kwitnącej Wiśni 
został jedną z najbardziej wpływowych osób w przemyśle motoryzacyjnym. 

Shinroku Momose – główny konstruktor Fuji Heavy Industries Subaru P-1
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Cyfrowe fabryki XXI wieku
Pod koniec 2016 roku nawiązaliśmy współpracę z rodzimym centrum danych (Data Center), 
krakowską firmą  Kei.pl . Dzisiaj piszemy o tym, czym właściwie jest centrum danych 
i jak funkcjonuje serwerownia. Prezentujemy także ciekawostki z tej interesującej branży.

W 2017 roku trudno spotkać przed-
siębiorcę wierzącego, że profe-
sjonalne prowadzenie biznesu 

jest możliwe bez solidnego zaplecza IT. 
Informatyzacji podlega praktycznie każdy 
aspekt naszego życia, a ilość „produkowa-
nych” danych jest ogromna. Przetwarzane 
lub przechowywane w Data Center dane 
traktowane są jako cyfrowy kapitał. Jak 
w praktyce wygląda funkcjonowanie cen-
trum danych? Dlaczego profesjonalna ser-
werownia to fundament stabilnego biznesu?

Odpowiedź na powyższe pytania jest 
dość złożona i na wstępie wymaga roz-
różnienia podstawowych pojęć. Centrum 
danych (Data Center) to obiekt składa-
jący się z serwerowni, czyli przestrzeni, 
w której trzymany jest sprzęt serwero-
wy, oraz z dodatkowych pomieszczeń, 
wspierających pracę całego centrum. To 
doskonale zorganizowany organizm, 
który oprócz pomieszczeń z fizycznymi 
serwerami uwzględnia: pomieszczenia 
sieciowe, pomieszczania z systemem 

zabezpieczeń, agregaty prądotwórcze 
oraz miejsce pracy administratorów. 
Serwerownia to główny organ centrum 
danych, specjalistyczne pomieszczenie 
wyposażone w odpowiednio skon-
figurowany sprzęt komputerowy.

Innowacyjne serwerownie świata
Największe serwerownie świata to 

gigantyczne przestrzenie, ogromne koszty 
i niewyobrażalne moce obliczeniowe. 
Warto pamiętać, że 1 sekunda w internecie 



zależy m.in. płynność działania strony 
i programu pocztowego. Sprawność tych 
kanałów przekłada się na funkcjono-
wanie firmy, a to bezpośrednio na za-
dowolenie klientów i większe zyski.

Tutaj każdy szczegół ma znaczenie. 
Aby serwerownia działała w systemie 24h 
niezbędny jest stały dostęp do prądu. Przy 
takiej liczbie maszyn kluczowym elemen-
tem jest zasilanie, które utrzyma ciągłą 
pracę serwerów, nawet w sytuacji awaryj-
nej. W tym celu stosuje się redundantne 
zasilanie, czyli alternatywne źródła odpor-
ne na zróżnicowane warunki zewnętrzne. 
W przypadku dłuższego braku prądu śred-
niej wielkości serwerownia potrzebuje agre-
gatów prądotwórczych o mocy 1000 kVA.

Optymalna praca serwerowni to także 
precyzyjna wentylacja. Ciepłe i zimne 
korytarze powietrzne zapewniają utrzy-
manie stałej temperatury z dokładnością 
do jednego stopnia Celsjusza. Wentylato-
ry optymalizują pracę serwerów, budują 
także klimat tego miejsca. Z powodu ich 
głośnej pracy serwerownia przypomina 
wnętrze fabryki. Nawet w przypadku 
pożaru i rozpylenia gazu gaśniczego ser-
wery są w stanie pracować bez przerwy.

Uzupełniającym wyposażeniem jest 
podłoga techniczna. Podniesiona o 30 cm 
jest dodatkową przestrzenią na prze-
wody. Materiał, z którego stworzona 
jest podłoga, nie elektryzuje się, ładun-
ki ze stykających się z nią obiektów 

odprowadzane są bezpośrednio do szyny 
uziemiającej. Poszczególne serwery 
instalowane są w tzw. szafach, które 
następnie umieszczane są w kontenerach. 
Metalowa konstrukcja boksu zapewnia 
właściwą cyrkulację powietrza. Na wypa-
dek awarii do każdego z nich przypisany 
jest dedykowany agregat prądotwórczy.

Milionowe inwestycje
Mówienie o serwerach językiem biznesu 

to przede wszystkim dyskusja o kosztach. 
Budowa średniej wielkości serwerowni 
to wydatek rzędu kilkudziesięciu milio-
nów złotych. Utrzymanie i monitoring 
serwerów wymaga sztabu profesjonali-
stów i stałych nakładów finansowych.

Cyfryzacja sukcesywnie napędza 
transformację biznesu. Profesjonalne ser-
werownie obsługiwane są przez kilkunastu 
administratorów. Umiejętności specja-
listów IT wyceniane są bardzo wysoko, 
dlatego koszt utrzymania profesjonalnego 
działu w większości przypadków jest 
zbyt dużym obciążeniem finansowym.

W 2 000 r. pakiet hostingowy o po-
jemności 50 MB kosztował 600 zł netto 
rocznie (źródło:  Kei.pl ). Dziś usługi w tym 
zakresie są o wiele tańsze i dostępne 
dla każdego, nawet dla początkujących 
przedsiębiorców. Wybór sprawdzonego 
Data Center może być pierwszym krokiem 
w budowaniu stabilnego sukcesu online.

Kosmiczna technologia
Trzon rynku IT niesamowicie się rozwija, 

modernizuje i unowocześnia. Nie bez przy-
czyny analityk Big Data został okrzyknięty 
zawodem przyszłości. Inżynieria danych 
rozwija się w zdumiewającym tempie, gospo-
darka cyfrowa rośnie w siłę z dnia na dzień. 
O kierunku zmian świadczy choćby nowa-
torski projekt SpaceBelt amerykańskiej firmy 
Cloud Constellation Corporation, który 
zakłada budowę centrum danych w orbicie 
okołoziemskiej, 2000 km nad Ziemią.

Nawet jeśli już niedługo serwerownie 
będą w kosmosie, to i tak każdej oso-
bie prowadzącej biznes zależeć będzie 
na stabilności i bezpieczeństwie. W dzi-
siejszych realiach nastawiony na sukces 
przedsiębiorca wybiera sprawdzone-
go partnera biznesowego z własnym, 
nowoczesnym centrum danych.

to: 3,8 milionów wyszukiwań w Google; 
150 milionów wysłanych e-maili oraz 
700 tys. logowań na Facebooka (źródło: 
Managing Content Shock in 2017).

Najnowsza serwerownia Facebooka 
zlokalizowana w szwedzkim mieście Lulea 
mieści się na imponującej powierzchni 
6 boisk piłkarskich. Zasilana odnawial-
nymi źródłami energii jest chlubą Marka 
Zuckerberga i miejscem przechowywania 
danych milionów fejsbukowiczów.

Lefdal Mine Datacenter to otwarte 
w maju 2017 roku norweskie centrum 
danych: pionierski obiekt zlokalizowa-
ny na 6 poziomach opuszczonej kopalni 
w Måløy. Chłodzone wodami pobliskiego 
fiordu, zasilane siłą wiatru i połączone 
siecią podziemnych dróg jest najwięk-
szą inwestycją tego typu w Europie.

Oficjalne dane gigantów, takich jak: 
Microsoft, Amazon, eBay czy Google, 
nigdy nie zostały ujawnione. Naukowcy 
wciąż podejmują liczne próby oszacowania 
serwerowego kapitału firm, m.in. na pod-
stawie energii, jaka pobierana jest przez 
poszczególne Data Center. Rąbka tajem-
nicy uchylają sami prezesi. W 2013 roku 
Steve Ballmer z Microsoftu podczas 
swojego wystąpienia na Worldwide Partner 
Conference podkreślił, że jego spółka 
obsługuje ponad milion serwerów. Biorąc 
pod uwagę skalę corocznych inwestycji 
Microsoftu, możemy przypuszczać, że dziś 
ta liczba uległa co najmniej podwojeniu.

Serwerownia mitycznym 
skarbcem branży IT

To co prawda nie skrzynie, klejnoty 
i łupy, ale równie wartościowe serwery 
i twarde dyski, strzeżone bastionem zabez-
pieczeń. Najlepszym przykładem są rozsiane 
po całym świecie serwerownie Google’a (pil-
nie strzeżone obiekty, budowane na wzór 
baz wojskowych). Do największych prowa-
dzonych przez korporację serwerowni do-
stęp ma wyłącznie wąska grupa specjalistów. 
Ze względu na ogromną powierzchnię i dy-
stanse, jakie muszą pokonywać pracownicy, 
w obsługiwaniu serwerowni wykorzystywa-
ne są skutery bądź hulajnogi. Zatrudnieni 
inżynierowie przechodzą złożony proces 
weryfikacji. Są identyfikowani m.in. za 
pomocą złożonego systemu czytników bio-
metrycznych, które skanują tęczówkę oka.

Wartość krajowego rynku 
Data Center to 1,45 mld zł1

Rynek Data Center to nie tylko giganci 
pokroju Facebooka bądź Google’a, to też 
rodzimi dostawcy usług hostingowych – 
jak wspomniany we wstępie  Kei.pl , 
który swoją działalnością wspiera rozwój 
lokalnych firm. W Polsce według ra-
portu przeprowadzonego przez instytut 
badawczy PMR miniony rok przyniósł 
12% wzrostu wartości rynku. Prężny 
rozwój sektora usług outsourcingowych 
branży IT to odpowiedź na zapotrzebo-
wanie konsumentów. Wiele firm wciąż 
lokalizuje swoje dane na zagranicznych 
serwerach. Obszar Europy Środkowo-
-Wschodniej charakteryzuje się sto-
sunkowo ograniczoną dostępnością do 
wyspecjalizowanych Data Center, przez 
co biznesowe potrzeby przedsiębiorców 
nie są zaspokajane. Największe spółki 
o potencjale Facebooka inwestują we 
własne serwerownie. Mniejsze podmioty, 
przy uwzględnieniu kosztów budowy 
i wszystkich trudności związanych z pro-
wadzeniem własnego Data Center, naj-
częściej zlecają działania IT na zewnątrz.

Centrum przetwarzania 
danych w biznesie

Firmy zewnętrzne oferują part-
nerom kilka wariantów współpracy. 
Segment usług kolokacyjnych dedy-
kowany jest większym podmiotom. 
Polega na wstawieniu własnych maszyn 
w udostępnionym miejscu w serwe-
rowni. Małe i średnie przedsiębiorstwa 
decydują się zazwyczaj na zainstalo-
wane już serwery. Wybierają pomiędzy 
dedykowanymi serwerami (osobna 
maszyna na wyłączność), a współdzie-
leniem maszyny z innymi klientami.

Dynamiczne zmiany rynkowe to 
prawdziwe wyzwanie również dla branży 
motoryzacyjnej. Aby spełnić oczekiwania 
odbiorców, należy ciągle pracować nad 
ulepszeniem usługi także, a obecnie może 
nawet przede wszystkim, w sferze online. 
Na ofertę składa się nie tylko produkt, 
ale także sposób jego przedstawienia, 
kontakt z klientem i cały wizerunek 

1  ŹRÓDŁO: RAPORT PMR – RYNEK CENTRÓW DANYCH 
W POLSCE 2017. ANALIZA RYNKU I PROGNOZY ROZ-
WOJU NA LATA 2017–2022.

marki. Aby osiągnąć najwyższy poziom 
jakości, firmy takie jak nasza w swoich 
wewnętrznych działaniach skupiają się 
na najważniejszym, czyli ulepszaniu 
produktu. Kwestie hostowania danych 
zlecają zewnętrznym specjalistom. 
Stabilność dla biznesu prowadzonego 
online może być zapewniona wyłącznie 
przez odpowiedniego partnera hostin-
gowego z własnym centrum danych.

Jak to działa – Data Center 
od podszewki

Nowoczesne Data Center udostępnia 
odpowiednią architekturę sprzętową 
dostosowaną do potrzeb każdego projektu. 
Od tego, jak funkcjonuje centrum danych, 
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Zacznijmy od przypadłości dość 
powszechnej i uciążliwej, czyli 
jazdy lewym pasem. U jej podłoża 

leży lekceważenie przepisów, lenistwo 
lub braki w umiejętności zmiany pasa 
ruchu. Przyczyny te występują łącz-
nie, albo któraś z nich dominuje.

Przypomnijmy na wstępie, że prze-
pis Art. 16 ust.4 Ustawy Prawo o ruchu 
drogowym jednoznacznie wskazuje 
na obowiązek jazdy możliwie blisko prawej 

krawędzi jezdni. Dotyczy on wszystkich 
kierujących, jakimikolwiek pojazdami, 
w zdecydowanej większości krajów świata. 
W tych innych – nielicznych – w których 
obowiązuje ruch lewostronny, ta naczelna 
zasada zajmowania określonej pozycji 
na drodze również ma zastosowanie, tyle 
że w odwrotnym miejscu. Jest to szalenie 
istotne z uwagi na konieczność zapewnie-
nia porządku na drodze. Warto, abyśmy 
ten powód wyraźnie sobie uświadomili, 

a to – mam nadzieję – zapewni przestrze-
ganie zasady jazdy prawym pasem ruchu 
w Polsce, Czechach, Austrii, Niem-
czech itd. A że problem istnieje, świadczą 
tablice-znaki, które możemy spotkać 
w sąsiednich krajach Europy Zachodniej.

Oczywiście, są sytuacje, które wyma-
gają innej pozycji na drodze, względnie 
zwalniają nas z przedmiotowego obo-
wiązku, czyli jazdy przy prawej krawędzi 
jezdni. Są to jednak ściśle określone 

Błędy, jakie my, kierowcy, 
najczęściej popełniamy /cz. 1/
Omówiliśmy już m.in. znaki i sygnały, wyprzedzanie, postój, zmianę pasa ruchu i zasady ruchu 
okrężnego. Teraz przyszedł czas, aby odnieść się do praktyki w zakresie stosowania przepisów oraz 
do taktyki i kultury jazdy i przedstawić najczęstsze błędy, jakie zdarza się nam popełniać na drodze.
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przypadki i w żadnym razie nie należy 
ich traktować rozszerzająco. Oto one:

 >  przygotowanie, wykonanie i czas 
bezpośrednio po wykonaniu manew-
rów: a) skrętu w lewo, b) zawracania, 
c) omijania obiektu (pojazdu lub prze-
szkody) umiejscowionego przy prawej 
krawędzi jezdni, d) wyprzedzania po-
jazdu z lewej strony;

 >  występowanie na jezdni pasa 
postojowego (znak P-19);

 >  sytuacja, w której zbliżając się do skrzy-
żowania dostrzegamy więcej niż jeden 
pas przygotowany do jazdy w danym 
kierunku;

 >  sytuacja, w której sąsiednie pasy ruchu 
są wypełnione pojazdami, a ruch 
na tych pasach odbywa się w swoim 
własnym rytmie spowodowanym prze-
pełnieniem ilości pojazdów i związany-
mi z tym zatorami.
To wszystko. Więcej powodów jazdy 

pasem innym niż prawy nie ma. Dodat-
kowo należy podkreślić, że przygotowanie 
do lewoskrętu, wyprzedzania itd. nie może 
odbywać się na bardzo długim dystansie, 
ani (tym bardziej) być hipotetyczne.

Należy podchodzić do tematu 
w następujący sposób. Jazda pasem 
lewym jest czymś wyjątkowym i każ-
dorazowo musi mieć swoje uzasadnie-
nie. Można tu używać porównania, 
że z jazdą pasem innym niż prawy jest 

jak ze szklanką, która trochę parzy nas 
w rękę i którą chcemy możliwie szybko 
odstawić (czyli wrócić na pas prawy).

Jest jednak i drugie dno problemu. 
Są kierowcy, którzy wymuszają gwał-
towne zjeżdżanie z pasa lewego, którzy – 
nie zważając na okoliczności – „pędzą” 
bez opamiętania. Jakże często zdarza 
się, że w miastach na ciągach o pod-
wyższonej w obszarze zabudowanym 
prędkości lub poza obszarem zabudowa-
nym na tzw. drogach szybkiego ruchu 
kierowcy przekraczający dopuszczalne 
limity prędkości starają się „zepchnąć” 
z zajmowanego pasa ruchu tych, któ-
rzy rozwijając maksymalną dozwoloną 
na danym odcinku prędkość, przygo-
towują się do wyprzedzania innego 
pojazdu. To oczywiście zachowanie 
naganne, wynaturzenie w egzekwowaniu 
od innych jazdy prawym pasem ruchu.

Na zakończenie przedstawiania 
problemu zajmowania właściwej pozycji 
na drodze apeluję o uświadomienie sobie, 
że nie możemy być ani tzw. szeryfem 
lewego pasa – blokującym ruch (np. usta-
wiamy sobie na tempomacie maksymalną 
dopuszczalną prędkość i, nie zważając 
na okoliczności, w tym dostępność innych 
pasów, jedziemy lewym pasem ruchu), 
ani uzurpującym sobie prawo do nieprze-
strzegania limitów prędkości „rajdowcem”, 
który zawsze chce mieć przed sobą wolną 

przestrzeń i sygnałem świetlnym (dźwię-
kowym) nachalnie wymusza na innych 
pospieszną ewakuację z pasa lewego.

I tu dochodzimy do kolejnego częstego 
błędu, jaki popełniamy za kierownicą: 
niezachowywania właściwego odstę-
pu od poprzedzającego pojazdu oraz 
do – już całkiem powszechnego – prze-
kraczania dozwolonej prędkości, nie-
rzadko przekraczania brawurowego.

Brak bezpiecznego odstępu od 
poprzedzającego pojazdu

Polskie przepisy ujmują temat dość la-
pidarnie, choć nie da się stwierdzić, że nie-
wystarczająco. Art. 19. ust. 2 pkt 3 Ustawy 
Prawo o ruchu drogowym stanowi, 
iż należy utrzymywać odstęp niezbędny 
do uniknięcia zderzenia w razie ha-
mowania lub zatrzymania się poprze-
dzającego pojazdu. Tylko tyle i aż tyle, 
bowiem obowiązek ciążący na kierowcy 
jest jasno określony: musi on zdążyć 
zareagować w przypadku hamowania 
pojazdu poprzedzającego tak, aby nań nie 
najechać. Inaczej mówiąc: lepiej zwiększyć 
odstęp, dając sobie i pojazdowi (układo-
wi hamulcowemu) pewność właściwej 
(adekwatnej do potrzeb) reakcji. Oczy-
wiście wielkość tego odstępu, podobnie 
jak długość drogi zatrzymania pojazdu, 
zależy od dwóch rodzajów czynników: 
warunków, w jakich ruch się odbywa, 
oraz od pojazdu, jego rodzaju, stanu 
i aktualnego wypełnienia pasażerami 
i ładunkiem. Wszystko to należy rozpatry-
wać w funkcji prędkości, jaką rozwijamy.

Najczęściej popełnianym w tym 
zakresie błędem jest brak bieżącego 
dostosowywania odstępu do prędkości 
i zmieniających się warunków atmosfe-
ryczno-drogowych. Szczególnie groźne 
jest to przy jeździe autostradą, drogą eks-
presową względnie inną drogą, na której 
prędkości oscylują w okolicy 100 km/h.

Wracając do treści zawartej w temacie 
jazdy lewym pasem ruchu, taki „rozpy-
chający się na drodze rajdowiec”, widząc 
odstęp pomiędzy jadącymi przed nim 
pojazdami, niesłusznie konstatuje, że od-
stęp ten wynika ze ślamazarnej jazdy 
kierowcy poprzedzającego go pojazdu, 
a chcąc go „przegonić” z pasa ruchu 
zbliża się doń zanadto. Niejednokrotnie 

też, po bezskutecznym nagabywaniu 
sygnałami, wyprzedza prawym pasem, 
a potem „wciska się” w prawidłowo 
utrzymywany przez kierowcę poprzedza-
jącego pojazdu odstęp. Takie zachowania 
to bomba z trochę tylko opóźnionym 
zapłonem, to igranie życiem swoim 
i innych. Myślę, że jakże często nie chce-
my zdać sobie z tego sprawy. Notabene 
zachowań takich w cywilizowanych 
motoryzacyjnie krajach Europy się nie 
obserwuje. Dodatkowo przestrzegam 
polskich kierowców, że w Niemczech, 
Austrii i pewnie także innych krajach 
są to wykroczenia bardzo wysoko karane.

Prędkość
Nie chciałbym popaść w moraliza-

torstwo czy kaznodziejstwo, więc będzie 
krótko. Uświadommy sobie jedno: 
prędkość zabija, albo – przy szczęśliwym 
zbiegu okoliczności – rani. Jeśli nawet 
nie jest bezpośrednią przyczyną wypad-
ku (może nią być np. brak odpowiedniej 
koncentracji, niezastosowanie się do 
przepisów etc.), to na pewno ostateczna 
liczba km/h (także już po możliwym 
wyhamowaniu), przy jakiej dochodzi 
do zdarzenia drogowego, decyduje o roz-
miarze obrażeń osób poszkodowanych.

Jeżeli w momencie zderzenia nasza 
prędkość to 60 km/h, szanse przeżycia 
wypadku przez osobę prawidłowo korzy-
stającą z pasów bezpieczeństwa bardzo 
maleją, przy prędkości wyższej maleją 
do zera. I wtedy niewiele pomogą poduszki 
i kurtyny powietrzne oraz wszelkie 
inne zdobycze współczesnej technologii 
produkcji aut, nawet tych z najwyższej 
półki. Po prostu urywają się nam organy 
wewnętrzne. Piszę dosadnie, aby wzbudzić 
refleksję, szczególnie u tych czytelni-
ków, którzy uważają, że dwadzieścia czy 
więcej km/h ponad obowiązujący na danej 
drodze limit prędkości, to żaden problem.

I jeszcze jedno. Nawet jeżeli nie bę-
dziemy sprawcą wypadku, to możemy 
być jego uczestnikiem. Dla przykładu 
przyjmijmy, że najeżdżamy na osobę, 
która wbiegła na jezdnię mimo wyświe-
tlanego dla niej sygnału czerwonego. 
Nawet jeśli prokurator nie postawi nam 
zarzutu jazdy z prędkością większą niż 
maksymalna obowiązująca w danym 

miejscu, albo z prędkością niedostoso-
waną do warunków ruchu (niezastoso-
wanie się do Art. 19 ust. 1 Ustawy Prawo 
o ruchu drogowym, gdzie zamieszczona 
jest definicja prędkości bezpiecznej 
i obowiązek jej stosowania), to do końca 
życia będziemy mieli wyrzuty sumienia 
w postaci następującej tezy: „a gdybym 
jechał wolniej, ta osoba by przeżyła”.

Kończąc to zagadnienie, przypomnę, 
że na kierującym ciąży obowiązek jazdy 
z prędkością zapewniającą panowanie 
nad pojazdem, przy uwzględnieniu 
warunków, w jakich ruch się odby-
wa, w szczególności stanu nawierzchni 
jezdni, widoczności i natężenia ruchu 
oraz komplementarnie: rzeźby terenu, 
stanu pojazdu i jego ładunku, wresz-
cie własnego stanu psychofizycznego 
kierującego (tak właśnie należy rozu-
mieć, wspomniany wyżej, Art. 19 ust. 1).

Powracając jeszcze na moment do nie-
dozwolonej jazdy lewym pasem, pragnę 
zwrócić uwagę, że nadużywanie pasa lewe-
go oprócz zaburzania porządku ruchu jest 
szczególnie niebezpieczne w okresie, który 
mamy przed sobą. W trudnych warun-
kach ruchu (wcześnie zapadający zmrok, 
deszcz, śnieg) blokowanie lewego pasa 
przez kierowców słusznie jadących powoli, 
ale niepoprawnie lewym pasem ruchu po-
woduje, że kierowcy mogący jechać nieco 
szybciej, np. samochodami z napędem 
na cztery koła, przeprowadzają wielokrot-
ną zmianę pasa ruchu (z lewego na prawy, 
potem znów na lewy itd.), co oczywiście 
pociąga za sobą zwiększenie ryzyka.

Jazda poprawna
I na koniec podsumowujący apel, który 

będzie puentą także następnych odcinków, 
dotyczących błędów w kierowaniu pojaz-
dem: nie bądźmy byle jacy za kierownicą! 
Inaczej mówiąc, starajmy się jeździć 
przepisowo (bo wtedy nasze zachowania 
są jasne – czytelne, uczestnicy ruchu widzą 
i wiedzą, czego można się w ruchu z na-
szym udziałem spodziewać), uważnie i bez 
godzenia się na jakiekolwiek ryzyko, sta-
rannie i po partnersku. Wszystkim nam 
z tym będzie lepiej, a przede wszystkim bę-
dzie bezpieczniej i ruch będzie odbywał się 
płynniej. Tylko wówczas bezpieczeństwo 
i płynność ruchu będą zachowane. 
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