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Tak naprawdę w dzisiejszych czasach 
trudno jest skupić się na jednym 
temacie. Aktualna sytuacja poli-

tyczna oferuje nam tak wiele „newsów”, 
że trudno jest ocenić, który z nich 
jest istotny, a który można pominąć. 
Dochodzi jeszcze trudność interpreta-
cyjna – czasy, w których wiadomości 
były po prostu wiadomościami, minę-
ły. Teraz mamy do czynienia głównie 
z propagandą. Tak, tak, dla osób w moim 
wieku to nie nowina. Już w PRL mieliśmy 
do czynienia ze stałą falą propagandy. 
Było jednak łatwiej, bo przynajmniej 
było wiadomo, w którą stronę informa-
cje są naciągane. Teraz niektórzy nawet 
prognozę pogody podawaną w mediach 
narodowych konfrontują z mediami 
niezależnymi (tzn. nie tymi, które na-
zywają się „niezależnymi”, tylko tymi, 
które są w opozycji do narodowych). 
A znający języki obce na wszelki wy-
padek  sięgają do prognoz z Norwegii.

Ale w całym tym bałaganie informa-
cyjnym pozostają też – niestety – infor-
macje prawdziwe. Niestety, gdyż dotyczą 
one zazwyczaj katastrof. Także tych 
samochodowych. I tak ostatnio szerokim 
echem w mediach odbiło się tragiczne 
w skutkach zderzenie czołowe, w którym 
zginęło troje dzieci. Z publikowanych 
wiadomości wynika, że nie były wystar-
czająco zabezpieczone (foteliki, pasy). 
Winnym wypadku był kierowca innego 
samochodu. Też mający na pokładzie 
trójkę dzieci. Dzieci, które przeżyły. 
Podobnie jak przeżyli wszyscy dorośli…

Tragiczny wniosek z tego zdarzenia 
jest niestety jeden – rodzice są winni 
śmierci własnych dzieci. Przez niedbałość, 
lekkomyślność, lekceważenie obowiązują-
cych przepisów. Nie jest istotne, czy będą 
ścigani i osądzeni. Nie potrafię sobie wręcz 
wyobrazić ich dalszego życia. Nie po-
trafię sobie wyobrazić życia ze świado-
mością własnej odpowiedzialności…

A przecież na co dzień obserwujemy 
takie sytuacje, gdy dzieci swobodnie 
„hasają” po samochodzie. Nie tak dawno, 
stojąc na czerwonym świetle w Krakowie, 
otworzyłem okno i zwróciłem uwagę 
elegancko ubranej pani za kierownicą 
luksusowego samochodu, że stojące 
praktycznie między przednimi fotelami 
dziecko jest narażone na śmierć nawet 
przy lekkiej stłuczce. Odpowiedź była 
z gatunku pasującego raczej pod przysło-
wiową budkę z piwem – refleksji brak. 

Innym aspektem tego szczególnego wy-
padku jest to, że teoretycznie nawet wobec 
ewidentnie popełnionego przez winowajcę 
błędu istniała możliwość jego uniknię-
cia, lub przynajmniej redukcji skutków. 
Z relacji wynika, że żaden z kierowców 
nie próbował zahamować, nie próbo-
wał uniknąć zderzenia (a pobocze jest 
w tym miejscu szerokie i utwardzone). 
Brak koncentracji? Brak podstawowych 
umiejętności? Trudno powiedzieć. 
Ale wnioski nasuwają się same. 

Nawet gdy jedziemy tylko do osiedlowe-
go sklepu, wioząc dziecko, musimy zadbać 
o jego bezpieczeństwo! Nawet przy takiej 
krótkiej przejażdżce musimy być w pełni 
skoncentrowani (prowadząc samochód nie 
rozmawiamy przez telefon, nie bawimy się 
smartfonem, nie palimy papierosów…). 
I przynajmniej raz na kilka lat poświęćmy 
choć jeden dzień na to, aby pod okiem 
instruktorów przypomnieć sobie właściwe 
zachowania za kierownicą. Bo żaden 
samochód, nawet posiadający znakomite 
systemy, nie zastąpi myślenia. Bo jeżeli 
zlekceważymy te podstawy, to możemy 
znaleźć się w tak tragicznej sytuacji jak 
opisani powyżej rodzice, którym naprawdę 
(pomimo ich winy) serdecznie współczuję.

Życzę Państwu, pomimo niesprzy-
jającej jesiennej aury, zawsze bezpiecz-
nego docierania do celu podróży. 

Witold Rogalski
Dyrektor Subaru Import Polska

NA POCZĄTEK

Skupienie

PLEJADY 5/2016



SPIS TREŚCI

4

SPIS TREŚCI

6   AKTUALNOŚCI  

12   RAJDY  
Zwycięstwo z mocnym akcentem 
Wszędzie (wygrywać) dobrze, ale w domu najlepiej 

16    ROZMOWY  
Poczuć smak spalonej krwi  
– rozmowa z Mirosławem Zdanowiczem

24    ZLOT PLEJAD  
Rajdowa legenda „bez napinki” na trasie szosowej

30   IMPREZY   
Impreza z Imprezami    

34   PASJE   
Historia rajdowej kolekcji

38   MULTIMEDIA   
Z napędem na cztery łapy

40   HISTORIA   
Sylwetki konstruktorów Subaru  
– Shinroku Momose

44    PODRÓŻE  
Subariada 2015 – bułgarska przygoda /cz. 4/ 
Subaru na Karaibach /cz. 2/ 
Mały śmieszny samochodzik na klimatyzowanych wakacjach

62    PRZEPISOWO  
Wszystko, co należy wiedzieć o wyprzedzaniu



5 fo
t. 

Ja
n 

Ce
te

ra
/M

ED
IA

GR
AF

IK
A



AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

We wrześniu Subaru Import 
Polska sp. z o.o. wprowadziło do 
sprzedaży nową specyfikację 

modelu Levorg (17MY). Będzie on do-
stępny w identycznych cenach jak model 
rocznikowy 16MY, mimo  że nowa wersja 
jest wyposażona dodatkowo w system 
wspomagający kierowcę – EyeSight. 

EyeSight to cyfrowa „druga para oczu”, 
która obserwując drogę, na podsta-
wie trójwymiarowego obrazu (z kamery 

stereoskopowej), czuwa nad bezpieczeń-
stwem kierowcy i pasażerów. System ten 
zadebiutował w Polsce w modelu Outback. 
Trzecia generacja EyeSight, obecna od teraz 
w Levorgu, zdążyła już zdobyć liczne wyróż-
nienia i nagrody w najbardziej wymagających 
testach na całym świecie – między innymi 
w badaniach przeprowadzanych przez ame-
rykański instytut Insurance Institute for 
Highway Safety (IIHS) czy japoński JNCAP. 
W sierpniu 2016 roku zalety rozwiązania 

i jego niezawodność docenili eksperci z nie-
mieckiego automobilklubu ADAC. 

EyeSight w Levorgu jest nowszą od-
słoną systemu będącego na wyposażeniu 
Outbacka. Posiada on dodatkowo zupeł-
nie nową funkcję – asystenta utrzyma-
nia pasa ruchu (Lane Keep Assist).

Oprócz nowości, jaką na pokładzie Levorga 
jest system EyeSight, wyposażenie obej-
muje znane już rozwiązania Subaru, między 
innymi takie jak: stały napęd wszystkich kół 

Nowy Levorg w starej cenie
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Symmetrical All-Wheel Drive, turbodoładowany 
silnik typu bokser z bezpośrednim wtryskiem 
paliwa, bezstopniowa skrzynia biegów Linear-
tronic CVT, system kontroli trakcji i stabilizacji 
toru jazdy (VDCS) z Active Torque Vectoring 
(aktywnym sterowaniem momentem napędo-
wym), Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD), 
pierścieniowe ramy wzmacniające nadwozie 
czy wreszcie Inteligentny System Ratunkowy 
(który zatroszczy się o kierowcę i pasażerów, 
jeżeli jednak wypadku nie uda się uniknąć). 

Niemiecki automobilklub ADAC po-
równał niedawno systemy bezpie-
czeństwa prewencyjnego będące na 

wyposażeniu sześciu modeli samochodów 
średniej klasy różnych marek. W gronie oce-
nianych znalazł się między innymi Outback, 
a ściślej rzecz ujmując – dostępny na jego 
pokładzie system EyeSight trzeciej genera-
cji. Cieszący się nieustannie rosnącą popu-
larnością produkt marki Subaru, którego 
celem jest wspomaganie jazdy kierowcy, 
w zestawieniu opracowanym przez specja-
listów drugiego co do wielkości automobil-
klubu na świecie nie miał sobie równych!

W sierpniowym teście ADAC postanowił 
skupić się na bezpieczeństwie pieszych, dla 
których konsekwencje bliskiego „spotka-
nia” z samochodem bywają naprawdę do-
tkliwe. Niemieccy eksperci dołożyli wszel-
kich starań, by spośród sześciu ocenianych 
rozwiązań w testowanych pojazdach wy-
brać najskuteczniejszy system wspoma-
gania hamowania. Działanie każdego z nich 
zweryfikowane zostało w sześciu różnych 
sytuacjach stanowiących różne kombi-
nacje prędkości pojazdu, pory dnia i cech 
pieszego. Statystyki wskazują, że ponad 
połowa wypadków śmiertelnych z udzia-
łem pieszych ma miejsce po zmierzchu lub 

przed świtem. Dlatego też eksperci ADAC 
jako jedną z sytuacji przetestowali rów-
nież i taki scenariusz – manekin pieszego 
w ciemnych ubraniach „przechodził" przed 
samochodem w warunkach nocnych.

Działający w oparciu o dwie kame-
ry zamontowane w okolicy lusterka 
wstecznego system Subaru w aż trzech 
przypadkach wykazał się stuprocentową 
skutecznością (co nie udało się żadnemu 
innemu rozwiązaniu), a w sumie zadziałał 
w pięciu przypadkach na sześć. Dodatko-
wo, jako jedyny system, EyeSight zareago-
wał poprawnie na „pieszego” w ciemnych 
ubraniach znajdującego się w nocy na 
drodze bez świateł ulicznych, co testerzy 
z ADAC określili jako rozwiązanie „lepsze 
niż ludzkie oczy”. Tym samym rozwiązanie 
inżynierów Subaru udowodniło, że jest 
systemem niezawodnym i niezwykle 
efektywnym zarówno za dnia, jak i w nocy.

Wyniki rankingu, dostępne na stro-
nie  https://goo.gl/ddKUEo , mówią same 
za siebie – EyeSight to godne polecenia, 
nad wyraz spostrzegawcze „oczy” Subaru, 
którym naprawdę warto zaufać! Szcze-
gólnie w Polsce, gdzie piesi stanowią ⅓ 
ofiar wypadków drogowych, znaczenia 
tego systemu nie można nie docenić. 

EyeSight bezkonkurencyjny w rankingu ADAC

https://goo.gl/ddKUEo
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W dniu 31 sierpnia najnowszy Levorg 
w specyfikacji 17MY przeznaczonej na 
rynek europejski uzyskał maksymalną 

liczbę pięciu gwiazdek w ostatniej edycji testów 
przeprowadzonych przez organizację Euro NCAP. 
W trakcie surowej oceny w badaniach „ochrony 
pasażera dorosłego”, „ochrony przewożonego 
dziecka”, „ochrony pieszego” i „systemów wspo-
magania bezpieczeństwa” model Subaru wypadł 
rewelacyjnie. Levorg bez problemu poradził so-
bie z wprowadzonym w tym roku testem mają-
cym na celu sprawdzenie, jak samochód radzi so-
bie z autonomicznym hamowaniem w celu unik-
nięcia kolizji z pieszym. O sukcesie Levorga w tym 
badaniu zdecydowała obecność na jego pokła-
dzie systemu wspomagania kierowcy EyeSight.

Wśród testów przeprowadzanych przez Euro 
NCAP nowością jest wspomniane wyżej badanie 
skuteczności autonomicznego hamowania dla 
czterech scenariuszy z udziałem pieszego po-
jawiającego się przed maską samochodu (które 
często prowadzą do jego śmierci lub poważnych 
obrażeń). Więcej informacji na ten temat wraz 
z wizualizacją analizowanych przypadków 
znaleźć można na stronie goo.gl/favIh3.

Świetne wyniki Levorga w ramach zapo-
czątkowanego w 1997 roku wymagającego 
programu oceny nowych samochodów do-
wodzą, że pojazd spełnia standardy bezpie-
czeństwa ustanowione przez Euro NCAP. Tym 
samym dołącza on do grona modeli Subaru, 
które poddano badaniom w latach ubiegłych. 
Wszystkie bez zarzutu przeszły surowy pro-
ces oceny, podobnie jak Levorg, uzyskując 
pięciogwiazdkowe noty od ekspertów.

Działający w oparciu o dwie kamery zamon-
towane w okolicy lusterka wstecznego EyeSight 
zadebiutował w Japonii w 2008 roku, natomiast 
prace badawczo-rozwojowe nad tym projektem 
zapoczątkowane zostały już w 1989 roku. Od 
tamtego czasu system wspomagania kierowcy 

jest ustawicznie rozwijany i doskonalony, a jego 
obecny kształt sprawia, że jest to rozwiązanie 
cieszące się coraz większą popularnością już na 
czterech kontynentach i zdobywające liczne na-
grody i wyróżnienia w najbardziej wymagających 
testach na świecie. Ostatnio zalety rozwiązania 
zostały również zauważone i docenione przez 
specjalistów z niemieckiego automobilklubu 
ADAC. EyeSight wypada ponadto znakomicie 
w badaniach przeprowadzanych przez maga-
zyny motoryzacyjne, czego przykładem mogą 

być wyniki testu systemów „City Safety”, 
opublikowane przez „auto motor i sport”.

Pojazdy spod znaku Plejad otrzymywały 
także najwyższe noty między innymi w testach 
japońskiego programu JNCAP (tytuł Advanced 
Safety Vehicle+), australijskiego ANCAP, czy 
też w badaniach przeprowadzanych przez 
amerykański instytut Insurance Institute 
for Highway Safety (tytuł Top Safety Pick+ 
2016 otrzymały: Legacy, Outback, Forester, 
Impreza, Subaru XV oraz WRX). 

Pięć gwiazdek od Euro NCAP dla Levorga!

W 2015 roku informowaliśmy o promocyjnych stawkach ubezpieczenia dla 
Outbacków wyposażonych w system wspomagania kierowcy EyeSight. 
Aktualnie podobną propozycję przedstawiamy dla obecnie wprowadzanego 

Levorga, którego nowa specyfikacja jest od teraz również wyposażona w EyeSight. 
Firma TUiR WARTA, w kooperacji z Subaru Import Polska, Keratronik i Szkołą Jazdy 

Subaru, oferuje promocyjne ubezpieczenie dla każdego nowego Outbacka i Levorga. 
Outback wyposażony w system wspomagania kierowcy EyeSight objęty jest ryczałtową 
stawką pakietową w wysokości 2,3%. Dla Levorga z EyeSight ta ryczałtowa stawka 
wynosi 2,5%. W obu przypadkach pakiet obejmuje ryzyka: OC, AC, NNW oraz Assistance.

Jeśli posiadacz samochodu z systemem EyeSight przystąpi do dobrowolnego 
programu „Bezpieczny Kierowca”, stawka ta zostanie obniżona do 
poziomu 1,99% dla Outbacka i 2,1% dla Levorga. Szczegóły programu 
znajdują się pod adresem  bezpiecznykierowca.info .

W obu przypadkach składka płatna jest przez klienta, a jej wysokość liczona od 
wartości samochodu.

Stawki ryczałtowe oznaczają, że proponowane wartości procentowe nie ulegną 
zmianie niezależnie od wieku kierowcy, miejsca zamieszkania czy innych kryteriów 
(stosowanych przez firmy ubezpieczeniowe przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego). 
Szczegółowych informacji dotyczących ubezpieczeń pojazdów z EyeSight można 
zasięgnąć u każdego Autoryzowanego Dealera marki Subaru na terenie Polski. 

Ubezpieczenie skrojone na miarę 
– już po raz drugi!
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Poza standardową gwarancją na nowy 
samochód, Subaru zapewnia także 
swoim klientom dodatkowe usługi gwa-

rancyjne. Poniżej znajduje się krótkie omó-
wienie każdej z tych usług wraz z szerszym 
opisem Programu Przedłużonej Gwarancji. 

Gwarancja na nowy samochód
Udzielana jest przez sprzedawcę po-

jazdu. Trwa 2 lata bez limitu kilometrów. 
Jeśli wszystkie zalecane w tym okresie 
przeglądy okresowe zostały terminowo 
wykonane w ASO Subaru, gwarancja ta ule-
ga przedłużeniu do 3 lat lub do 100 000 km 
(w zależności, co nastąpi wcześniej).

W czasie trwania gwarancji na nowy samo-
chód użytkownicy mogą bezpłatnie skorzystać 
z usługi Road Assistance, zapewniającej w przy-
padku awarii pojazdu holowanie do najbliższego 
ASO Subaru oraz – gdy awaria wystąpiła poza 
miejscem zamieszkania – do wyboru: samochód 
zastępczy lub nocleg w hotelu, lub kontynu-
ację podróży środkami transportu publicznego.

Gwarancja Mobilności
Jest ubezpieczeniem od kosztów usług 

Road Assistance bezpłatnie oferowanym 

użytkownikom pojazdów Subaru. Ubezpie-
czenie przysługuje samochodom w wieku 
do 9 lat i trwa 12 miesięcy. Warunkiem jego 
uzyskania jest wykonanie przeglądu okreso-
wego w zakresie wymaganym dla aktualnego 
wieku i przebiegu pojazdu w ASO Subaru 
oraz jego stan techniczny niewykazują-
cy symptomów zagrażających awarią. 

W czasie trwania Gwarancji Mobilności 
w przypadku awarii pojazdu użytkownicy mogą 
bezpłatnie skorzystać z holowania do ASO 
Subaru (do 300 km w Polsce lub raz w okresie 
trwania ubezpieczenia do 1000 km z zagranicy) 
oraz – gdy awaria wystąpiła poza miejscem 
zamieszkania – do wyboru z: samochodu za-
stępczego lub noclegu w hotelu, lub kontynu-
acji podróży środkami transportu publicznego.

Przedłużona Gwarancja
Jest dobrowolnym ubezpieczeniem 

kosztu ewentualnych napraw. Może ona 
objąć rok lub dwa lata bezpośrednio po wy-
gaśnięciu gwarancji na nowy samochód lub 
do uzyskania przebiegu 150 000 km (w za-
leżności, co nastąpi wcześniej). Przedłużona 
Gwarancja nie uwzględnia świadczeń Road 
Assistance. Warunkiem skorzystania z tego 

ubezpieczenia jest wykonanie terminowo 
wszystkich wymaganych przeglądów okre-
sowych w ASO Subaru. Ubezpieczenie musi 
być zawarte jeszcze w czasie trwania 
gwarancji na nowy samochód. W ten sposób 
dzięki niewielkiej inwestycji można zmini-
malizować ryzyko powstania jakichkolwiek 
dodatkowych i nieprzewidzianych kosztów 
związanych z koniecznością naprawy pojazdu. 

Zakup Przedłużonej Gwarancji Subaru, 
obejmującej pokrycie kosztów naprawy 
pojazdu po wygaśnięciu standardowej 
gwarancji na nowy samochód, nie jest 
jedynie ochroną finansową, ale również 
gwarancją spokoju, która w sytuacji poja-
wienia się nieprzewidzianego zdarzenia 
ogranicza poziom niepotrzebnego stresu.

Ochrona zapewniana w ramach programu 
Przedłużonej Gwarancji Subaru dotyczy me-
chanicznych, elektrycznych i elektronicznych 
zespołów pojazdu, takich jak: silnik, sprzęgło, 
skrzynia biegów, układ zawieszenia i prze-
niesienia napędu, układ kierowniczy i hamul-
cowy, układ wtryskowy i paliwowy czy też 
układ chłodzenia i klimatyzacji. Przedłużona 
Gwarancja Subaru obejmuje zdarzenia zaist-
niałe na terenie państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Szwajcarii, Czarnogóry, Serbii 
i Norwegii. Koszty napraw pojazdu są pokry-
wane do wartości fakturowej pojazdu z dnia 
jego zakupu. Wszystkie czynności i procedury 
dotyczące pokrycia kosztów naprawy po-
jazdu zostały tak przygotowane, aby mogły 
być realizowane przez ASO marki Subaru, co 
przedstawia wymierne korzyści, takie jak:

 >  naprawa z gwarancją na części i wy-
konywane usługi naprawcze;

 >  wykorzystanie oryginalnych części 
i materiałów najwyższej jakości, speł-
niających wymagania producenta;

 >  dokonywanie napraw zgodnie ze spe-
cyfikacjami producenta oraz znajomość 
technologii producenta (np. EyeSight), 
a także korzystanie ze specjalistycznych 
narzędzi dostarczanych przez producenta;

 >  obsługa przez wykwalifiko-
wanych mechaników;

 >  specjalistyczna wiedza, która umoż-
liwia szybką i skuteczną diagnostykę 
i naprawę pojazdu, co pozwala na unik-
nięcie błędów podczas napraw;

 >  wysokie standardy w zakresie ja-
kości pracy i obsługi Klienta.

Przedłużona Gwarancja pozwala dłużej 
cieszyć się bezstresowym użytkowaniem 
samochodu, a w przypadku odsprzeda-
ży pojazdu podnosi jego wartość. 

Słowo o gwarancjach Subaru

facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 5/2016



Chociaż może się to okazać pewnym za-
skoczeniem, ale jest faktem, że w pew-
nym momencie historii polskiej moto-

ryzacji na chwilę zaistniało w niej Subaru… 
I nie chodzi tu bynajmniej o sport motorowy, 
lecz wykorzystanie doświadczeń japońskiej 
marki w zakresie konstrukcji polskich sa-
mochodów osobowych z napędem 4×4.

Mowa tu o wspólnym projekcie FSO i Poli-
techniki Warszawskiej sprzed 25 lat (rok 1991), 
którego celem było opracowanie samochodu 
z napędem 4×4 bazującego na produkowanym 
od 1988 roku modelu Polonez Truck. Jak wi-
dać, nie chodziło więc o samochód osobowy, 
ale o jego wersję użytkowo-terenową, która 
w przyszłości mogłaby być wytwarzana z wy-
korzystaniem krajowych części i zespołów. 

Na etapie sprawdzenia poprawności zało-
żeń konstrukcyjnych, czyli w fazie budowy pro-
totypów (w latach 1993–1994), zdecydowano 

jednak, że newralgiczne elementy samochodu, 
a zwłaszcza mechanizmy przeniesienia napędu, 
pochodzić będą od producentów mających 
w tej dziedzinie największe doświadczenia. 
Nie bez przyczyny wybrano więc wtedy markę 
Subaru, wykorzystując kompletny, zespolony 
zespół napędowy (skrzynię biegów, przekład-
nię główną, mechanizm różnicowy i reduk-
tor) pochodzący z modelu Subaru Leone.

Rozwiązanie to w połączeniu z seryjnym, 
benzynowym silnikiem Poloneza funkcjono-
wało i sprawdziło się podczas testów drogo-
wych w jednym z pierwszych prototypów aut 
o tymczasowej nazwie „Analog”. Niestety wraz 
z podpisaniem umowy między FSO a Daewoo 
projekt „Polonez Analog” został wstrzymany, 
a do dziś w rękach kolekcjonerów przetrwało 
zaledwie kilka pieczołowicie odrestaurowanych 
egzemplarzy tych ciekawych pojazdów. 

10
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Datę 7 sierpnia 2016 roku dopisać należy 
do najważniejszych w długiej historii 
malutkiego samochodu Subaru 360. 

Tego dnia zachowany przez Fuji Heavy Indu-
stries egzemplarz Subaru 360 Model K111 
decyzją Japońskiego Towarzystwa Inżynierów 
Mechaników JSME (z ang. Japan Society of Me-
chanical Engineers) dołączył do grona produk-
tów figurujących na liście Dziedzictwa Inży-
nierii Mechanicznej. Wydarzenie to miało miej-
sce podczas uroczystości, która odbyła się na 
Uniwersytecie Tokijskim w ramach obchodów 
tzw. Dnia Maszyny i Tygodnia Maszyny.

Subaru 360 pojawiło się na japońskich 
drogach w 1958 roku i było pierwszym pro-
dukowanym masowo samochodem spod zna-
ku Plejad. Nieprzekraczający trzech metrów 
długości pojazd z łatwością pomieścić mógł 
cztery dorosłe osoby, oferując im komfor-
tową jazdę. Kompaktowość i praktyczność 

modelu sprawiły, że bardzo szybko zyskał 
on ogromną popularność wśród użytkow-
ników dróg Kraju Kwitnącej Wiśni, piesz-
czotliwie nazywających go „biedronką”.

Tegoroczna decyzja o wpisaniu Subaru 
360 na listę Dziedzictwa Inżynierii Me-
chanicznej jest wyrazem uznania dla jego 
historycznego znaczenia i wkładu w rozwój 
tej dziedziny inżynierii w Japonii. Działające 
od 1897 roku JSME tworzy niniejszą listę od 
9 lat. Obecnie figurują na niej 83 produkty 
– docenione Subaru znajduje się na pozycji 
nr 78. Lista stanowi niezwykle ciekawe 
zestawienie najcenniejszych osiągnięć 
japońskiej myśli technicznej, będących 
jednocześnie częścią dziedzictwa kulturo-
wego kraju. Z całą pewnością będzie ona 
dla przyszłych pokoleń Japończyków wspa-
niałym świadectwem dokonań inżynierów 
stojących za tymi osiągnięciami.

Subaru otworzyło swój nowy punkt. 
Stacja dealerska i serwisowa jest 
placówką firmy Emil Frey Retail 

Polska sp. z o.o. w Łodzi, a jej siedziba 
mieści się w Rzgowie na ulicy Łódzkiej 40 
(przy drodze krajowej nr 1, kierunek Łódź).

Nowa placówka została urucho-
miona w związku z rozwojem firmy 
– ze względu na konieczność rozbudowy 

dotychczasowego centralnego maga-
zynu części zamiennych, który mieścił 
się w siedzibie firmy ATZ sp. z o.o. 

Salon wraz z serwisem jest dostępny 
dla klientów od 5 września 2016 r., na-
tomiast oficjalne otwarcie – z pokazem 
świateł, konkursami dla uczestników 
oraz występem artystycznym – odby-
ło się w sobotę 24 września. 

Subaru 360 na liście Dziedzictwa 
Inżynierii Mechanicznej

Nowe miejsce Subaru w Rzgowie

PLEJADY 5/2016facebook.pl/MagazynPlejady

W dniu 5 sierpnia Fuji Heavy Industries 
uzyskało najwyższą ocenę za podejmo-
wane zaawansowane działania na rzecz 

środowiska naturalnego, przyznaną w ramach 
specjalnego programu Environmentally Rated 
Loan Program, opracowanego przez japońską 
organizację Development Bank of Japan Inc. (DBJ) 
świadczącą usługi w sektorze finansowym.

Organizacja DBJ doceniła metody stosowane 
przez FHI dotykające tematów ochrony środowi-
ska naturalnego, bazujące na zarządzaniu ryzy-
kiem obejmującym dostawców FHI i odpowiada-
jące surowym przepisom dotyczącym środowiska 
naturalnego, które obowiązują producentów 
samochodów w poszczególnych krajach.

Eksperci DBJ zwrócili szczególną uwagę na 
proekologiczne inicjatywy FHI i to one zdobyły 
najwięcej punktów podczas oceny. Szczególne 
uznanie zyskały wysiłki japońskiej firmy mające 
na celu zwiększanie świadomości pracowników 
w kwestii ochrony środowiska naturalnego. 
Starania te przynoszą widoczne efekty przede 
wszystkim dzięki promowaniu systemów zarzą-
dzania środowiskiem w siedzibie FHI oraz w ja-
pońskich i zagranicznych oddziałach firmy, a także 
dzięki zachęcaniu współpracujących z nią sprze-
dawców do zdobywania certyfikatów zarządza-
nia środowiskiem. Specjaliści DBJ wysoko ocenili 
również starania FHI na rzecz zwiększania odpo-
wiedzialności za sprawy środowiska naturalnego 
w sektorze swoich dostawców. Uwadze eksper-
tów nie umknęła tutaj polityka oddziału motory-
zacyjnego FHI polegająca na współpracy jedynie 
z dostawcami posiadającymi certyfikat ISO, a tak-
że badania mające na celu ocenę przestrzegania 
praw człowieka i stosowania dobrych praktyk 
pracy przez tychże dostawców. O wyróżnieniu 
FHI przesądziły ponadto: ciągłe dążenie firmy do 
zmniejszania zużycia paliwa przez produkowane 
przez nią samochody, działania mające na celu 
redukcję emisji spalin, przeprowadzanie ocen cy-
klu życia produktów na rzecz poprawy ogólnych 
wyników w zakresie ochrony środowiska i opra-
cowywanie technologii służących podnoszeniu 
bezpieczeństwa podróżnych, takich jak cieszący 
się rosnącą popularnością system EyeSight.

Environmentally Rated Loan Program 
wprowadzony został przez DBJ w 2004 roku. 
Działalność firm oceniana jest w nim pod kątem 
troski o środowisko naturalne, a ilość przyzna-
wanych punktów przekłada się bezpośrednio 
na korzystne oprocentowanie pożyczek dla 
zwycięzców. FHI po raz pierwszy poddane zo-
stało ekologicznej weryfikacji i od razu może 
cieszyć się sukcesem. Oby tak dalej!

Proekologiczne inicjatywy 
FHI docenione w Japonii
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W rajdach Wysp Kanaryjskich, Irlandii czy Akropolu Subaru Poland Rally Team zwyciężał pozornie 
bez wysiłku. Prowadzenie od startu do mety, najlepsze czasy na niemal wszystkich odcinkach 
specjalnych oraz zdobywanie maksymalnej liczby punktów mogły rozluźnić podejście zespołu 
i załogi do kolejnych występów. Rajd Azorów udowodnił, że tak nie jest. Gdy w jego połowie 
Wojtek i Daniel stracili prowadzenie, bardzo szybko pokazali, iż zażarta walka o zwycięstwo nie jest 
im obca.

Zwycięstwo z mocnym akcentem

Rajd Azorów to bezdyskusyjnie naj-
piękniejsza runda w kalendarzu Raj-
dowych Mistrzostw Europy (ERC). 

Wulkaniczne wyspy na środku Atlantyku 
są oazą spokoju, wyjątkowych krajobrazów 
i… poczucia kompletnego odcięcia się od 
reszty świata. Od znanej, „kontynentalnej” 
Europy dzieli je przecież ponad 2000 ki-
lometrów, a ponad dwa razy tyle – choć 
w przeciwnym kierunku – od Ameryki 
Północnej. Tym bardziej imponujące jest to, 
że Sao Miguel, największa wyspa archi-
pelagu, gości zawodników już po raz 51. 
Dla SPRT była to druga wizyta na Azorach, 
gdzie wraz z Dominikiem Butvilasem 
i Kamilem Hellerem zespół odniósł swoje 
jedyne zwycięstwo w ERC 2 w 2015 roku. 
Po trzech wygranych z rzędu w sezonie 
2016, w tym tej „najświeższej”, na greckich 
odcinkach specjalnych, Wojtek Chuchała 

i Daniel Dymurski mieli zaostrzone 
apetyty. – Nasze rajdowe wojaże sięgają 
najdalszych zakątków świata. Piękne jest 
to, że w każdym starcie uczymy się zupełnie 
nowych dróg, dopasowujemy nasz opis do 
zakrętów, które nie są tym, co widzieliśmy 
do tej pory. Dzięki takim możliwościom 
zarówno ja, jak i Lopez ciągle się rozwijamy 
– mówił przed startem Wojtek Chuchała. 
– Azory to ciekawy i długi rajd. Organiza-
torzy przewidzieli aż 3 dni ścigania, więc to 
prawie jak Rajdowe Mistrzostwa Świata. 
Jest to również kolejne nietypowe, wyjąt-
kowe i wręcz egzotyczne miejsce w naszym 
tegorocznym kalendarzu. Po aklimatyzacji 
na wyspie i krótkim jej zwiedzaniu wiemy, 
że trzeba będzie bacznie zwracać uwagę 
na pogodę – dodał Daniel Dymurski.

Pierwsza pętla rajdu odbywała się już 
w czwartek po południu, a załoga SPRT 

szybko wyszła na komfortowe prowadze-
nie. Ponad 50 sekund przewagi w klasyfi-
kacji ERC 2 po zaledwie czterech odcin-
kach specjalnych wróżyło kolejny udany 
weekend. – Azory przywitały nas bardzo 
ładną pogodą. Byliśmy uzbrojeni i gotowi, 
by zaatakować dobrym, szybkim tempem. 
Zawsze chcemy walczyć z samochodami 
R5 i tak też jest tutaj. Po pierwszych dwóch 
odcinkach byliśmy blisko pierwszej dzie-
siątki wśród niemal 30 samochodów R5, 
co oznacza, że nasze tempo było naprawdę 
solidne. Niestety chwilę później na tej pięk-
nej wyspie spadł deszcz. Jechaliśmy w głębi 
stawki, więc na drodze stało już sporo wody. 
Musieliśmy zwolnić i straciliśmy trochę 
czasu – mówił popularny „Siemanko”. 

Na piątek organizatorzy zaplanowali 
m.in. przejazd legendarnego odcinka spe-
cjalnego „Sete Cidades”. Przed południem, 
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korzystając z wypracowanego dystan-
su, załoga Subaru Poland Rally Team 
sprawdzała notatki i nie ryzykowała na 
trudnych, zamglonych oesach. – Pierwszy 
przejazd legendarnych azorskich odcin-
ków specjalnych to niesamowite przeżycie 
i jest spotęgowane słynnym „Sete Cidades”, 
co więcej, przejeżdżanym we mgle i ulew-
nym deszczu. Mogło się tam wydarzyć 
wszystko. To niezwykle trudny technicz-
nie odcinek i dziś jest on najważniejszy, 
na nim się koncentrujemy. Załogi, które 
pokonują te klasyczne próby po raz kolejny, 
odjeżdżają nam, ale tym się nie przejmu-
jemy. Chcieliśmy rano pojechać ostrożniej 
i zaznajomić się z próbami, tak, żeby nas 
nic nie zaskoczyło – mówił pilot, Daniel 
Dymurski. Druga pętla, powtórka poran-
nych odcinków niestety nie zakończyła się 
pozytywnym akcentem. Lewa przednia 
opona zsunęła się z felgi i załoga musiała 
na trasie odcinka specjalnego zmienić 
koło. Sprawna akcja spowodowała spadek 
z pierwszego miejsca tylko na drugą lokatę 
i do sobotnich odcinków specjalnych duet 
Subaru Poland Rally Team przystępował 
z ponad 70-sekundami straty do lidera, 
lokalnego zawodnika, Rubena Rodrigu-
esa. Pomimo pecha, Wojtek Chuchała nie 
tracił humoru i był gotowy do „odwetu” 
na sobotnich próbach. – Wszystko szło 

zgodnie z założeniami, przyspieszyliśmy 
i wbijaliśmy się w pierwszą dziesiątkę 
klasyfikacji generalnej. Na trzecim odcinku 
spotkał nas pech, opona zsunęła się z felgi. 
Nie jest to niczyja wina, ale straciliśmy 
przez to sporo czasu. Cóż, potrenowaliśmy 
zmianę koła w nietypowych warunkach 
i pięknej scenerii, czyli na zboczu wulkanu 
– mówił Siemanko. Załoga SPRT bardzo 
szybko ruszyła do odrabiania strat i już na 
pierwszym porannym oesie była szybsza 
o ponad 1,5 s/km od najbliższego rywala 
w ERC 2. Do południowego serwisu Woj-
tek i Daniel odrobili niespełna minutę do 
lidera, a ostateczne ciosy zadali na ostat-
nich próbach. Polska załoga przyjechała na 
metę rajdu z przewagą ponad 80 sekund 
nad najbliższym rywalem w ERC 2, przy-
pieczętowując czwarte z rzędu zwycięstwo 
w klasie. W „generalce” załoga SPRT zajęła 
13. lokatę. – To był jeden z rajdów, który za-
pamiętam na długo. Byliśmy do niego zna-
komicie przygotowani, a nasze tempo już od 
pierwszych odcinków specjalnych było wła-
ściwe. Bardzo szybko wypracowaliśmy so-
lidne prowadzenie w klasie i na piątkowych 
próbach skorzystaliśmy z niego, pieczoło-
wicie sprawdzając notatki i kontrolując 
przewagę. Celem było oczywiście przyspie-
szenie po południu i powiększenie naszej 
przewagi nad miejscowym zawodnikiem. 

Słynne „Sete Cidades” zweryfikowało nasze 
założenia. Straciliśmy ciśnienie w lewym 
przednim kole i w koleinie opona spadła 
z obręczy, więc musieliśmy przerwać naszą 
jazdę w górę wulkanu i dokonać zmiany. 
Wraz z Lopezem uwinęliśmy się szybko, 
ale nie wystarczyło to do utrzymania 
prowadzenia. Na sobotę nie pozostało nam 
nic innego niż atak i odzyskanie straconego 
czasu. Świetnie czułem samochód, więc 
kiedy włączyłem tryb „attack”, nie było 
żadnych przygód i zmotywowani powoli 
wróciliśmy na pozycję lidera. To bardzo 
ważne zwycięstwo i idealnie podsumowuje 
naszą pierwszą część sezonu. Dziękujemy 
całemu Zespołowi i naszym Partnerom: 
Keratronik, Eneos, Raiffeisen Leasing, 
Franke, oraz SJS – podsumował Wojtek 
Chuchała. – Azory zapamiętam między 
innymi ze względu na bardzo specyficzną 
pogodę, która zmieniała się dosłownie 
z minuty na minutę. Mgła, zachmurze-
nie, deszcz, słońce potrafiły nas zaskoczyć 
w każdym momencie. Trudność tego 
rajdu podnosiły też zmienna przyczepność 
i ogromna różnorodność nawierzchni, sta-
wiające wysoką poprzeczkę przed każdym 
debiutantem. Dziękujemy Zespołowi za 
perfekcyjne przygotowanie samochodu, 
który był w ten weekend absolutnie nie-
zawodny – dodał Daniel Dymurski.
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185. Dokładnie tyle kilometrów dzieliło rajdownię, czyli bazę Subaru Poland Rally Team od parku 
serwisowego Rajdu Rzeszowskiego. W porównaniu do typowych wojaży mistrzostw Europy 
podróż na 7. rundę ERC była niczym spacer po przedpokoju. Łatwa i krótka wyprawa nie oznaczała 
jednak równie luźnego podejścia do rywalizacji. Trudne rzeszowskie odcinki specjalne stanowiły 
ogromne wyzwanie, ale po raz piąty w tym sezonie Wojtek Chuchała i Daniel Dymurski poradzili 
sobie z nim doskonale. 

Wszędzie (wygrywać) dobrze,  
ale w domu najlepiej

Rajd Rzeszowski to klasyk Rajdo-
wych Samochodowych Mistrzostw 
Polski (RSMP). Szybkie, asfaltowe 

odcinki specjalne charakteryzują się 
zmienną przyczepnością oraz dużą liczbą 
cięć zakrętów. Podkarpacka runda mi-
strzostw Europy (ERC) zawiera też słynny 
przełom wodny na odcinku specjalnym 
„Lubenia”. Po dwumiesięcznej przerwie 
w startach, w trakcie której rozegrano 
rajdy Ypres (Belgia) oraz Estonii, Wojtek 
Chuchała i Daniel Dymurski byli gotowi 
do wznowienia batalii o mistrzostwo 
Europy w kategorii ERC 2. – Cieszę się, 
że impreza takiego kalibru odbędzie się na 
naszym rajdowym terenie. Sądzę, że w ten 
sposób pokazujemy, iż po piłce nożnej czy 
żużlu również w rajdach jesteśmy bardzo 
mocni. Naszym priorytetem jest zdoby-
wanie punktów w najważniejszej dla nas 
klasie, ERC 2 – mówił Wojtek Chuchała. 
– Można powiedzieć, że jest to nasza 

domowa runda i niepowtarzalna okazja 
pokazania się przed polską publicznością. 
Rajd posiada w tym roku bardzo ciekawie 
skonfigurowaną trasę z dużą liczbą kilome-
trów, co znacznie podniesie atrakcyjność 
widowiska – uzupełnił Daniel Dymurski.

7. runda ERC rozpoczęła się od 
superoesu w centrum miasta, na któ-
rym załoga SPRT zanotowała 8. czas 
w klasyfikacji generalnej. Prawdziwa 
rywalizacja zaplanowana była na kolejne 
dni. W piątkowy poranek załogi miały do 
przejechania trzy odcinki specjalne, w tym 
ponad 24-kilometrową „Lubenię”. Wojtek 
i Daniel pokonali te próby znakomitym 
tempem, czego efektem było 9. miejsce 
w klasyfikacji generalnej ex aequo z Ja-
rosławem Kołtunem. W ERC 2 przewaga 
nad Tiborem Erdim wynosiła już ponad 
2 minuty. – Pierwsza pętla Rajdu Rzeszow-
skiego była dla nas wielką niewiadomą, nie 
wiedzieliśmy, jakie tempo będzie właściwe. 

Na pierwszym oesie pojechaliśmy swoim 
tempem i okazało się ono względnie za 
szybkie i na kolejnych odcinkach staraliśmy 
się kontrolować przewagę w naszej klasie. 
Obecnie wynosi ona ponad dwie minuty. 
Trudno stwierdzić, iż jest ona bezpiecz-
na, bo motorsport jest nieprzewidywalny 
– komentował spokojnie Wojtek Chu-
chała. Druga piątkowa pętla, rozgrywana 
w jeszcze bardziej upalnej pogodzie niż 
rano, przyniosła awans na 8. miejsce w kla-
syfikacji generalnej i powiększenie i tak 
ogromnego prowadzenia w ERC 2. Załoga 
SPRT niemal „tradycyjnie” była wpląta-
na w pojedynki z nowszymi technicznie 
autami R5, ale priorytetem było oczywiście 
wywiezienie maksymalnej liczby punktów 
w klasie „produkcyjnej”. – Dzisiejszy etap 
był wyczerpujący. Cieszymy się, że jesteśmy 
blisko samochodów R5, moglibyśmy być 
jeszcze bliżej, ale nie to jest naszym celem. 
Tempo, którym jechaliśmy, było dobre, 



15

a co najważniejsze – nie popełnialiśmy błę-
dów i czysto pokonywaliśmy kolejne odcinki 
specjalne. Plan na dzisiaj został zrealizo-
wany – mamy sporą przewagę w ERC 2 
– mówił Chuchała. – Piątek planowo 
– prowadzimy w ERC 2 – dodał Daniel 
Dymurski. – Nasze zróżnicowane tempo 
na odcinkach jest spowodowane tym, 
że świadomie nie podejmujemy ryzyka. 
Oszczędzamy samochód i ciągle szukamy 
najlepszych ustawień. Przed niektórymi od-
cinkami „klikamy” zawieszenie, czego efek-
tem jest znakomity setup wypracowany tuż 
przed ostatnią próbą dnia. Tak twierdzi 
mój kierowca, ale ja też potwierdzam 
– ten odcinek jechało nam się bardzo fajnie. 

Sobotni etap przyniósł zmianę pogody. 
Temperatura znacząco spadła, a bezchmur-
ne dotychczas niebo było zasnute grubą 
warstwą chmur. Duetowi SPRT takie 
warunki są jednak niestraszne i awanso-
wali o kolejną pozycję – w generalce byli 
już na 7. lokacie, a w ERC 2 ich przewaga 
wzrosła do 11,5 minuty! – Dzień przy-
witał nas niepewną pogodą i nie jest tak 
upalnie jak wczoraj. Pojawiła się mżawka, 
a fragmenty pierwszego odcinka były mokre, 
choć zdarzały się też suche partie. Nie do-
braliśmy opon idealnie. Z tyłu były bardziej 
miękkie, z przodu twardsze i musieliśmy 
troszkę kombinować. To była taka mała 
żonglerka oponami i ustawieniami 
auta. Na trzeciej próbie w pętli 
było już bardziej sucho, więc 
znów dokonaliśmy drobnych 
korekt i wtedy jechało nam się 
najlepiej – tak Lopez sko-
mentował poranną pętlę. 

Rajd zakończył się piątym zwycięstwem 
Subaru Poland Rally Team w pięciu star-
tach i po raz czwarty zdobyciem kompletu 
39 punktów. W klasyfikacji generalnej 
Wojtek i Daniel przyjechali na 7. miejscu, 
a w ERC 2 ich przewaga nad Tiborem 
Erdim wynosiła ostatecznie… 13,5 minuty. 
Dzięki temu zwycięstwu Subaru Poland 
Rally Team został nieoficjalnie mistrzow-
skim zespołem w kategorii ERC 2. – Cie-
szymy się ze świetnej walki, jaką stoczy-
liśmy w Rzeszowie. Postanowiliśmy dziś 
przyspieszyć i w efekcie osiągaliśmy bardzo 
dobre czasy na odcinkach specjalnych, a do 
względnie szybszych samochodów traciliśmy 
niewiele. Najważniejsze jest to, że cały czas 
zachowywaliśmy margines bezpieczeństwa. 
Kapeć na ostatnim odcinku specjalnym to 
nasza wina spowodowana błędną inter-
pretacją drogi. Nasza, bo jak to się czasem 
mówi z przymrużeniem oka – zwycięża 
kierowca, ale za błędy winny jest też pilot. 
Co więcej, uderzyliśmy stroną Lopeza, 
więc wiadomo, kto się do tego przyczynił. 
Ale odkładając żarty na bok – wywalczyli-
śmy kolejne 39 punktów i tym samym 
wykonaliśmy kolejny 

krok do założonego celu. Udowodniliśmy 
też, że możemy bez kompleksów rywali-
zować na polskich odcinkach specjalnych 
z konkurentami wyposażonymi w samo-
chody R5. Dziękujemy całemu Zespo-
łowi i naszym Partnerom: Keratronik, 
Eneos, Raiffeisen Leasing, Franke, oraz 
SJS – podsumował Chuchała. Daniel 
Dymurski dodał: – Zwycięstwo w Polsce 
ma wyjątkowy smak. Od samego początku 
skupialiśmy się na naszej pracy, cieszyli-
śmy się jazdą i kontrolowaliśmy tempo. 
Nieustannie szukaliśmy też coraz lepszych 
ustawień, doprowadzając nasze Subaru 
do perfekcji. Dzisiejsze tempo było bardzo 
dobre, a dobór opon na drugą pętlę trafiony. 
Szkoda przygody z ostatniej próby. Na około 
3 kilometry przed metą złapaliśmy kapcia, 
ale dotarliśmy do mety, zwyciężając w ERC 
2. Jest to o tyle przyjemniejsza wygrana, że 
to mój 15. start w Rajdzie Rzeszowskim i po 
raz 15. jestem na mecie. Z tym rajdem mam 
związane świetne wspomnienia, a od tego 
roku będą one jeszcze lepsze, tym bardziej 
że doping kibiców był naprawdę zauwa-

żalny. Dziękujemy im 
za wsparcie.
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Poczuć smak spalonej krwi 
– rozmowa z Mirosławem Zdanowiczem

Z kimś o tak bogatej przeszłości i tak 
wielu pasjach trudno rozmawiać na 
jeden temat, bo każdy, jaki zostanie 

poruszony, wywołuje od razu fascynującą 
opowieść pełną anegdot i nazwisk ludzi, 
z których każdy to osobna legenda. W gabi-
necie naszego rozmówcy nie brak ich zdjęć. 
Jest na nich młody Mirosław Zdano-
wicz, przystojny jak filmowy amant, jest 
i z gdańskimi legendami – Lechem Wałęsą, 
księdzem Jankowskim, biskupem Gocłow-
skim. Mirosław Zdanowicz po prostu jest 
jak Subaru: to, co go ukształtowało i nadal 
najbardziej wyróżnia, wyniósł ze sportu.

Jacek Pieśniewski: Jak trafił Pan 
do sportu motocyklowego? 

Mirosław Zdanowicz: Młody czło-
wiek zawsze ma marzenia: albo chce być 
lotnikiem, albo marynarzem. Ja posze-
dłem do Państwowej Szkoły Morskiej, na 
wydział nawigacyjny. W tamtych czasach 
to była szkoła średnia. Spotkałem tam 
znakomitych ludzi, m.in. kapitana Karola 
Borchardta, autora kilku książek takich jak 
choćby „Znaczy kapitan” czy „Krążow-
nik spod Somosierry”. Dusza człowiek, 
niebywały facet. Pływał na „Chrobrym”, 
bliźniaku „Batorego”, gdy został zatopiony. 
Zakładał szkołę morską w Anglii, a po po-
wrocie do Polski uczył w Gdyni astronawi-
gacji. Dawał też życiowe rady, które do dziś 
powtarzam młodym mężczyznom. Miał 
na przykład taką: „Kiedyś wreszcie doro-
śniecie (bo mieliśmy po 16–17 lat) i zało-
życie rodziny. Gdy będziecie mieli bardzo 
trudny problem do rozwiązania, poproście 
żonę o radę. I zróbcie odwrotnie, niż wam 
powie – zawsze wyjdzie najlepiej”. Całe 

życie tak robię i to się sprawdza. Żona się 
wścieka i mówi: „Po co się pytasz, skoro 
robisz po swojemu?”. Wtedy odpowiadam: 
„Muszę wiedzieć, jakie jest Twoje zdanie, 
żeby zrobić odwrotnie…”. (ze śmiechem)

W tamtych latach (1953-1957) szkoła 
ta była nazywana „czerwonym klasz-
torem”. Taka była tam indoktrynacja. 
Zawsze miałem jakieś problemy. Wy-
rzucono mnie z niej w piątej klasie, 
pół roku przed maturą. Co mogłem 
robić? Iść na pocztę i ewentualnie 
nadawać depesze alfabetem Morse’a.

Trafiłem do klubu, bo na końcu ulicy, 
przy której mieszkałem, był warsztat jed-
nego z zawodników motocyklowych. Cho-
dziłem tam pomagać i nawet nie chciałem 
za to pieniędzy. O mechanice nie miałem 
wielkiego pojęcia, ale przejechałem się na 
motocyklu i stwierdziłem, że chcę zostać. 
I znów spotkałem tam fantastycznych ludzi: 
Jerzego Dąbrowskiego, przedwojennego 
mistrza Polski w wyścigach motocyklowych 
i Pawła Komana, świetnego powojennego 
zawodnika, wzpółzałożyciela klubu… 

Tam Dąbrowski wziął mnie „za gębę” 
i gdy zobaczył, że się nadaję do tego 
wszystkiego, powiedział tak: „Kolego, 
musisz skończyć szkołę”. Takie było 
wtedy podejście! W rewanżu tak samo 
postępowałem z moimi zawodnikami 
– wychowankami. Musiałem się cofnąć 
do trzeciej klasy, gdzie były przedmioty 
techniczne, których nie miałem w Szkole 
Morskiej, i skończyć technikum samocho-
dowe. A przed maturą Dąbrowski zabrał 
mi motocykl (bo motocykle były klubowe 
– przyp. red.) i powiedział, że dostanę go, 
jak przyniosę świadectwo maturalne.

J.P.: Ta opowieść buduje Pana obraz 
jako człowieka niespokojnego, 
będącego w ciągłym w ruchu. Czy 
źródłem tych cech osobowości 
mogła być dramatyczna historia 
wojennego dzieciństwa i ekspatriacji 
z rodzinnego Wołkowyska?

M.Z.: Jestem rocznikiem 1938. Dużo 
pamiętam z wojny. Niemcy rozstrzelali 
mi Ojca w 1942 roku. Potem wyjazd 
ostatnim pociągiem do Polski. Po tych 
przejściach byłem dzieciakiem niespokoj-
nym, ciągle w biegu, szukałem jakiegoś 
zajęcia. Jak się tylko odrobiło lekcje, to już 
grać w piłkę. Wszyscy tak wtedy żyliśmy. 
Dziś mądrzy nazwali to ADHD. A takie 
typy są najlepsze do sportu! Zamiast 
leczyć – dać się wyżyć! Sam wyciągałem 
takich łobuziaków, co to albo się pobi-
li, albo szyby wybili… I do sportu! 

Mam wśród moich wychowanków 
około stu mistrzów i wicemistrzów Polski. 
Wśród nich nie ma żadnego wykolejeńca. 
Są mistrzowie w swoich zawodach, mający 
własne warsztaty, tacy, co pozakładali 
własne firmy, np. transportowe, albo 
pokończyli studia – lekarze, inżynierowie. 
A największą sensację wzbudził jeden 
z moich wychowanków, który skoń-
czył wyższą szkołę sztuk plastycznych 
– Zbigniew Zenowicz (ciekawostka: choć 
nie kontynuował kariery zawodniczej, nie 
porzucił pasji motocyklowej. W 2009 roku 
pojawiał się sporadycznie w wyścigach mo-
tocyklowych – przyp. red.). Gdy poszedłem 
do rektora, żeby go przyjął,  powiedział 
mi: „Uległem pana namowie, bo jestem 
ciekaw, jak człowiek uprawiający taki 
sport może być wrażliwy estetycznie!”.

„Lubię wyzwania. Gdy nic się nie dzieje, to się źle czuję” – mówi Mirosław Zdanowicz. 
Przez 20 lat trenował naszą kadrę motocyklową, wychował dziesiątki mistrzów Polski, 
nawet wicemistrzów świata. Nie zwalnia, choć – jeśli spojrzeć w metrykę – od dawna 
mógłby być na dobrze zasłużonej emeryturze. Nie tylko prowadzi nadal przedstawicielstwo 
Subaru w Gdańsku, lecz poświęca się kolejnej pasji – budowie Narodowego Centrum Sportów  
Motorowych.
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J.P.: W jaki sposób związał się Pan 
z branżą samochodową?

M.Z.: Przez 20 lat trenowałem kadrę. 
Doprowadziłem klub do 14 czy 15 tytułów 
zespołowego mistrza Polski. Przez kilka 
lat organizowałem eliminacje mistrzostw 
świata w motocrossie w Gdyni – Kolibkach. 
Pierwsze – w 1992 roku – w klasie 125, 
od 1994 do 1999 r. – w klasie 250. Bardzo 
dobrze nam to wychodziło, choć zawsze 
mieliśmy trochę pod górę. Klub mieści się 
w Gdańsku, trasa – na terenie Gdyni, a ban-
kiety kończące organizowaliśmy w Grand 
Hotelu w Sopocie. W zasadzie integrowa-
liśmy cały region. Ale gdy poszedłem do 
prezydenta Gdańska prosić o jakąś dotację 
(bo impreza w tamtych czasach kosztowała 
ok. 800 tysięcy złotych, więc była to poważ-
na sprawa), zostałem odesłany do Gdyni, bo 
tam odbywały się zawody. Kiedy poszedłem 
do prezydent Gdyni, świętej pamięci Fran-
ciszki Cegielskiej, to powiedziała: „Jak mo-
żemy dawać dotację na klub, który mieści 
się w Gdańsku!”. Ale w pewnym momencie 
wpadła na te zawody z wizytą, bo kiedy była 
z wizytą w Anglii, ktoś pogratulował jej naj-
lepiej zorganizowanej eliminacji mistrzostw 
świata w motocrossie. Była taka klasyfikacja 
organizacji tych zawodów. I my – Gdański 
Auto Moto Klub – trzy razy zajęliśmy naj-
wyższe miejsce w Europie. Od tego momen-
tu postanowiła nam pomagać. A promocja 
dla miasta, dla regionu była wyjątkowa, 
bo w Eurosporcie szło 5 minut na ten temat. 
Dodatkową satysfakcję mam z tego, że gdy 
raz spytali młodego Evertsa (Stefana), jaka 
trasa mu się najbardziej podobała, od razu 
wyskoczył: „Polska, Gdynia – Kolibki!”. 
To była dla mnie wielka satysfakcja. 

To my wprowadziliśmy do zawo-
dów skoki tak atrakcyjne dla kibiców! 
Były trasy cięższe niż u nas, w piasku, 
z podjazdami i zjazdami, a ja zrobiłem 
odwrotnie – żeby było szybko, daleko, 
dla publiczności. Widowiskowo i bez-
piecznie, bo w locie można motocyklem 
cały czas sterować. Jeszcze sobie zawod-
nicy w czasie skoku zdążyli pogadać…

Jako Gdański Auto Moto Klub wylan-
sowaliśmy też Lotos – Rafinerię Gdańską. 
Wtedy był w niej prezes Dyrka, menedżer 
pełną gębą. Mocno wspierał organizację 
mistrzostw świata. Ale mówił tak: „Kolego 
Zdanowicz, daję trzysta tysięcy, ale proszę 

za to 300 metrów przed kamerami”. I w ten 
sposób promowaliśmy markę Lotos na 
cały świat przez transmisję w Eurosporcie.

Wszystko było dobrze, dopóki za-
wodnicy przyjeżdżali busami. Dojazd na 
teren prowadził pod dość niskim wiaduk-
tem kolejowym. Kiedy zespoły zaczęły 
przyjeżdżać TIR-ami, na których było całe 
zaplecze, już się nie dało, nie mieściły się.

Po tych wszystkich osiągnięciach nie 
miałem motywacji do pracy w klubie, 
choć cały czas pomagałem w różnych 
sprawach. Postanowiłem działać jakoś 
na własny rachunek. Założyłem firmę. 
Była druga połowa lat 90. Zrobiła się 
moda na sprowadzanie samochodów 
ze Stanów… Założyłem ich serwis. 
Z amerykańskimi samochodami mia-
łem tyle roboty, że auta w kolejce czekały 
nieraz tydzień na naprawę. Specjalizo-
wałem się w automatycznych skrzyniach 
biegów i w elektronice. Radziłem sobie.

J.P.: Jak został Pan dealerem 
Subaru w Trójmieście?

M.Z.: Któregoś dnia przyjechał ktoś 
z Subaru. Centrala w Polsce dopiero po-
wstawała. Obejrzał, co możemy zaofero-
wać, i zaproponował mi, żebym popro-
wadził tu przedstawicielstwo. Dla mnie 
to było coś nieosiągalnego! Działałem 
w sporcie i wiedziałem, co to jest Subaru. 
I nagle propozycja, żebym był dealerem! 

Byłem fanem aut amerykańskich. 
Pierwszy samochód, jaki kupiłem, to był 
Chevrolet DeLuxe, model z 1959 roku, za 
22 tysiące złotych – starych, rzecz jasna. 
Marynarze przywozili auta z Antwerpii. 
Włożyłem w niego 50 tysięcy, żeby jeździł. 
Miałem kupca, który chciał go wziąć za 90 
tysięcy, ale nie sprzedałem. Ponownie naj-
szczęśliwszym człowiekiem zostałem (bo 
według starego powiedzenia ten drugi raz 
przychodzi, gdy uda się zbyć samochód… 
– przyp. red.), gdy żona sprzedała to auto za 
25 tysięcy, kiedy byłem na obozie z kadrą.

J.P.: To nie był interes życia…
M.Z.: Nie. W tym aucie była taka 

nowinka: żeliwna głowica. Niestety, 
pęknięta, potem pospawana. Silnik 
palił ze 20 litrów benzyny i 4 litry oleju 
na setkę, a do tego 4–5 litrów wody, bo 
trzeba ją było na okrągło dolewać… 

Kiedy kończyłem związek z „ameryka-
nami”, miałem Pontiaca w wersji „wybu-
chowej” – 300 koni. Ale gdy wsiadłem do 
Forestera na jazdach testowych w Krako-
wie i się nim przejechałem, to te wszystkie 
moje wymarzone „amerykany” były przy 
nim jak taczki! Badziewie ostatniego sortu! 
I tak się zaczęła moja przygoda z Subaru.

J.P.: Ale dla japońskich marek to był 
bardzo trudny moment. Bo przed 
przystąpieniem Polski do Unii weszły 
bardzo wysokie cła na auta nieeuropej-
skie, z kolei był kontyngent bezcłowy 
dla europejskich producentów…

M.Z.: I chyba dlatego mnie się udało! 
Bo inaczej byłoby bardzo wielu kandyda-
tów do tego przedstawicielstwa. Subaru nie 
było i nadal nie jest samochodem tanim, 
masowym. To oczywiście jest uzasadnione 
budową, dodatkowymi mechanizma-
mi związanymi ze stałym napędem na 
cztery koła. Przypominam pracowni-
kom, że gdy klient przychodzi i mówi, 
że drogo, to mogą porównywać Subaru 
tylko z Audi Quattro. Proszę zobaczyć, 
ile kosztuje. Poza tym ja lubię wyzwania. 
Jak się nic nie dzieje, to się źle czuję. 

Pierwszy samochód sprzedaliśmy 
po miesiącu. Drugi – to była kome-
dia. Przyjechał facet i zaczął od takiej 
opowieści: że jedzie w Toruniu dosyć 
szybko, a tu nagle coś koło niego „pizd-
nęło” – takiego słowa dokładnie użył. 
Ale zobaczył gdańską rejestrację. I po tej 
tablicy szukał, żeby się dowiedzieć, 
kto to był. A to ja jechałem z żoną. To był 
nasz drugi klient – kupił Forestera. 

J.P.: Co w Subaru podoba 
się Panu najbardziej? 

M.Z.: W biurze obsługi klienta, 
gdzie kiedyś miałem salon Harleya, 
bo z motocyklami byłem nadal związany, 
mam Forestera, jednego z pierwszych, 
jaki został sprzedany. Ma 447 tysięcy 
kilometrów przebiegu, bez żadnego 
poważniejszego remontu, tylko naprawy 
eksploatacyjne i zawieszenia. Ani sil-
nik, ani skrzynia, ani mosty napędowe 
nie były naprawiane. Nawet teleskopy 
nie były wymieniane. Tam pokazuję 
klientom, co to jest Subaru, żeby nikt 
nie porównywał do masowych marek. 
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Jeżdżę Subaru, od kiedy zostałem 
dealerem i nigdy mi przez myśl nie prze-
szło, że mogę je zamienić na coś innego. 
Miałem tu różnych niedowiarków, dlatego 
przygotowaliśmy trasy testowe: dla nor-
malnego człowieka, dla takiego, co ma 
wątpliwości, i dla takich, co przychodzą 
i mówią: „Niech mi Pan udowodni, że to 
jest lepsze od Volvo Cross Country”. I na 
tej ostatniej trasie to udowadniamy. Potem 
klient wychodzi i mówi: „Wie Pan co? Nie 
ma dyskusji, biorę”. Ale bywały i skargi na 
mnie, że miała być jazda testowa, a była 
jakaś próba nastraszenia… A ja niczego 
specjalnie nie robię! Takie są możliwości 

tych samochodów! Tak się nimi jeździ! 
Zawsze też tłumaczę, że Subaru te możli-
wości wyniosło ze sportu, ale jednocześnie 
firma ma świra na punkcie bezpieczeń-
stwa jadących. Tym przekonuję ludzi. 

J.P.: Który model lubi Pan najbardziej?
M.Z.: Bardzo lubię poprzedniego 

Outbacka z silnikiem 3,6 litra. Supersa-
mochód, bez turbiny, wolnossący – jazda, 
że aż miło. Bez względu na warunki, 
nieraz fatalne – koleiny z wodą czy zima 
– jedzie znakomicie. Lecz klientom 
mówię: „Proszę pamiętać, że Subaru ma 
jedną, zasadniczą »wadę«: w trudnych 

warunkach usypia czujność kierowcy. 
Czy to prosta, czy łuk – zachowuje się bez-
błędnie. Ale na śliskim hamuje jak każdy 
inny samochód, na to nie ma rady…”.

J.P.: Co Panu sprawiało więcej radości: 
kiedy sam Pan startował i wygrywał, 
czy kiedy zaczął Pan patrzeć na 
sukcesy swoich wychowanków?

M.Z.: Powiem tak: ja do swoich startów 
nie chciałbym wracać, bo to była taka 
jazda – wie Pan – „ręka noga…”. Sprzęt 
nie był doskonały, chociaż startowałem 
na motocyklu marki, która zdobyła 
mistrzostwo świata – CZ. Rzecz jasna, 
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do tych maszyn, które faktycznie ten 
tytuł zdobywały, mój motocykl był 
podobny tylko znaczkiem firmowym… 

Tam na górze (wskazując na ścia-
nie w gabinecie – przyp. red.) jest moje 
zdjęcie, z kolegą, Wiatrowskim. To był 
chyba 56 rok… W końcu, w 1964 roku, 
w Krakowie, w Nowej Hucie zdobyłem 
wicemistrzostwo Polski, w następnym 
roku ponownie, a potem miałem bardzo 
poważną kontuzję kolana. A w tamtych 
czasach nie było specjalistów – ortopedów, 
fizjoterapeutów. Szło się do chirurga i albo 
ucinał nogę, albo zostawiał. Ta kontuzja 
zmusiła mnie do zakończenia startów. 

Nigdy nie satysfakcjonowało mnie to, 
co robię. Starałem się podglądać najlep-
szych. Proszę zauważyć taką prawidło-
wość: mieliśmy wybitnych zawodników 
w różnych dyscyplinach, którzy po 
zakończeniu kariery próbowali być trene-
rami, ale im nie wychodziło. Ludzie, któ-
rzy zapatrzą się w siebie i uważają, że to, 
co robili, było dobre, zapominają, że 
tkwią 10 lat wstecz. A świat już poszedł 
dalej. Mnie nurtowało, dlaczego ktoś 
jedzie o wiele szybciej ode mnie! I od razu 
widziałem, że jadą zupełnie innym torem. 
Gdy wszyscy jechali „z dużego w mały”, 
to Polacy odwrotnie – „z małego i na 
wyjściu gdzieś tam…”, a potem hamo-
wanie, ratowanie. Podglądałem technikę 
jazdy najlepszych i dlatego udało mi 
się przygotować tych mistrzów Polski, 
tych wicemistrzów świata w enduro. 

Na treningu nie było „zmiłuj się”. Jeśli 
motocykl padł, to zawodnik musiał biegać 
– w kasku, kombinezonie. Mnie było 
obojętne, jak te okrążenia zrobi. Czy to 
był trening techniczny, czy kondycyj-
ny – to już była sprawa zawodnika… 

Tu mam zdjęcie Stefana Evertsa – syna, 
a obok Harry’ego Evertsa – ojca. Z nim 
rywalizowałem. On zostawał mistrzem 
świata, a ja przyjeżdżałem trzydziesty. 
Starałem się choć trochę za nim pojechać, 
ale utrzymywałem się 100, 200 metrów 
i koniec. Oczywiście, nasze motocykle 
to były inne światy. Ale gdy zacząłem 
trenować, mierzyłem na zawodach czasy 
Evertsa – syna, wielokrotnego mistrza 
świata. Jeśli miał pierwsze okrążenie 
załóżmy półtorej minuty, piąte – to samo, 
dziesiąte – minutę trzydzieści jeden 

i ostatnie – też zbliżony czas. A nasi 
zawodnicy przez pierwsze dziesięć minut 
jako tako jechali, choć wolniej, ale potem 
różnica się tylko powiększała. Przychodził 
pierwszy dubel, a czasami i drugi… Tu 
jest rola kondycji. To musi być zawodow-
stwo, profesjonalizm pełną gębą. Dzisiaj 
są inne czasy i mamy już profesjonalistów 
– choćby Tadeusza Błażusiaka. Tędy dro-
ga: praca, praca i jeszcze raz praca. 

J.P.: Doświadczenia ze sportu 
przydały się w biznesie? 

M.Z.: Na trasie zawodów motocrosso-
wych w Cieszynie po starcie była wyso-
ka góra. Gdy popadał deszcz, to na jej 
szczyt trzeba było wpychać motocykl na 
kolanach! W czasie 30–40 minut zwycięz-
ca robił 5–6 okrążeń, bo tak łatwo było 
spaść z tego podjazdu… To jest przykład, 
jakie samozaparcie trzeba mieć w sporcie. 
Co to znaczy „nie mogę”? Dla mnie nie ma 
„nie mogę”. Sport nauczył mnie walki. 

Skończyłem studia na AWF-ie 
w Poznaniu w grupie ze świętej pamięci 
Ślusarskim1. Było tam dużo olimpijczyków. 
Prorektor Janusz Jackowski zorganizował 
tam kierunek trenerski. Komar2 go koń-
czył i inni, utytułowani, najlepsi na świecie 
zawodnicy. Tam usłyszałem coś takiego: 
„Żeby wiedzieć, że dałeś z siebie wszyst-
ko, musisz poczuć smak »spalonej krwi« 
w ustach. Gdy już wszystko lata przed 
oczami i czuje się tę spaleniznę, to znaczy, 
że więcej nie było można”. Ja parę razy to 
poczułem i nie miałem do siebie pretensji, 
nawet jeśli nie wyszło. Teraz daję to za 
przykład młodym: poczułeś coś takiego? 
Bo jeśli nie, to za mało z siebie dałeś. 

Co mi dał sport? Podpatrywałem 
wszystkich dookoła – czy mistrzostwa 
świata, czy Europy, czy inne zawody. 
Co interesującego widziałem – wpro-
wadzałem. Czy to była objętość tre-
ningowa, czy obciążenia treningowe, 
czy chodziło o sprzęt – byłem 2–3 lata 
przed innymi trenerami w kraju. Tak 
było też w biznesie. Techniki sprzedaży 

1  TADEUSZ ŚLUSARSKI (1950–1998), LEKKOATLETA, 
SPECJALIZOWAŁ SIĘ W SKOKU O TYCZCE. ZŁOTY 
MEDALISTA OLIMPIADY W MONTREALU (1976 R.), 
WICEMISTRZ OLIMPIJSKI Z MOSKWY (1980 R.).
2  WŁADYSŁAW KOMAR (1940–1998), JEDEN Z NAJ-
LEPSZYCH POLSKICH MIOTACZY KULĄ, MISTRZ 
OLIMPIJSKI Z MONACHIUM (1972 R.).

samochodów, dotarcie do właściwej 
grupy ludzi, którzy nie chcą i nie muszą 
się afiszować… Wszyscy moi pracowni-
cy wiedzą, że mają traktować klientów 
tak, jak sami chcieliby być traktowani. 

J.P.: Co Pana zainspirowało, by działać 
na rzecz Narodowego Centrum Spor-
tów Motorowych? Skąd ten pomysł?

M.Z.: Już nie miałem motywacji, żeby 
dalej prowadzić zawodników w klubie. 
Miałem swojego wychowanka, Maria-
na Zupę, któremu przekazałem sprawy 
klubowe. I wtedy wymyśliłem, że muszę 
zrobić tor do wyścigów motocyklowych, 
samochodowych, motocrossowych 
– wszystkich – z prawdziwego zdarze-
nia. Nazwałem ten pomysł Narodowe 
Centrum Sportów Motorowych. 

J.P.: Czyli zrodził się on dużo wcześniej, 
niż zaczęło się o nim mówić…

M.Z.: Oczywiście, jeszcze Kubicy nie 
było w F1! Pierwsze propozycje planów 
mam z 2005 roku. Mają już 11 lat. Gdy 
zacząłem chodzić z tym pomysłem, 
dawano mi 20 hektarów koło lotniska, 
czyli trzy razy więcej powierzchni, niż 
mieliśmy w Kolibkach, gdzie było siedem 
hektarów. Ale ja powiedziałem; „Nie, 
za mało – minimum 100 hektarów”. 
Tylko gdzie taki teren znaleźć? Nigdy nie 
przypuszczałem, że takie miejsce jest we 
wsi Rotmanka. Był tam „pegeer”, który 
splajtował jak wiele innych. Dopóki nie zo-
stałem radnym, nie wiedziałem o tym, bo 
wydawało się, że Rotmanka jest w gminie 
Pruszcz Gdański (faktycznie tak jest, lecz 
jej część w latach 70. przyłączono do Gdań-
ska – przyp. red.). Okazało się, że Gdańsk 
ma tam 200 hektarów i na tym terenie 
są tylko krótkoterminowe dzierżawy. 

J.P.: Czy w tej walce o Narodowe 
Centrum Sportów Motorowych jest 
Pan gotów poczuć smak spalonej krwi 
w ustach? Bo inicjatyw takich jak ta 
było w tym kraju już kilka. O niektórych 
mówiło się długo, a dziś się co naj-
wyżej z nich drwi. To idea ryzykowna 
w Polsce. Jest Pan gotów zaryzykować 
swoją opinię człowieka czynu?

M.Z.: Dlatego jestem radnym. Zostałem 
nim, bo jestem ciężkim frajerem, który chce 
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wybudować Narodowe Centrum Sportów 
Motorowych. Jestem już starym koniem! 
Mam 78 lat! Mógłbym robić wiele innych 
rzeczy. Mógłbym się skupić na salonie, choć 
wszystko tu idzie dobrze. Ale w sprawie 
NCSM wiele już jest zrobione. Jest plan za-
gospodarowania przestrzennego – wszyst-
ko jest przygotowane. Położenie jest zna-
komite, świetna komunikacja. Jesteśmy na 
etapie uzgodnień środowiskowych. A prze-
cież w ostatnich latach zmieniły się silniki 
w wyścigach i nie są już tak głośne, jak były 
kiedyś. Weszła formuła elektryczna… 

Jeśli chodzi o samą realizację, to mamy 
między innymi Bałtycką Grupę Inwe-
stycyjną, w której jest Jarek Sulew-
ski. To pasjonat F1 – jeździ 
za nią po Europie. 
Jedno jest pewne: 
ja tego nie 
od-

puszczę. Chciałbym, żeby w czasie mojej 
obecnej kadencji radnego było wydane 
chociaż zezwolenie na budowę. A jak to bę-
dzie budowane – etapami czy inaczej – to mi 
jest obojętne. Ale staram się załatwiać 
też inne ważne dla mieszkańców dzielni-
cy sprawy, jak chodnik, jezdnia, szkoła, 
dom dziennego pobytu dla starszych. 

To wszystko traktuję jak odwdzięczenie 
się tym, którzy pracowali ze mną i nade 
mną. To, co otrzymałem, chcę oddać 

dzisiejszej młodzieży, 
takim, jakim ja 

sam kiedyś 
byłem. 

Gdzie dziś chłopak może szybciej po-
jeździć? Chyba rowerem! I co się dziwić, 
że potem młodzi mają niemądre pomysły? 
A tu – niech będzie możliwość, żeby się 
wyżyć w bezpiecznych warunkach. Nie 
robię tego dla swoich ambicji. To, gdzie 
dziś jestem i co robię, zawdzięczam 
temu, że uprawiałem sport, że trafiłem 
na Dąbrowskiego, na Pawła Komana3, 
na ludzi, którzy mnie postawili do pionu. 

J.P.: A co Pana motywuje do działalności 
społecznej i charytatywnej? Bo i na 
tym polu ma się Pan czym pochwalić. 
Dowodami są podziękowania, dyplomy 
i odznaczenia – jest tego mnóstwo! 

3  PAWEŁ KOMAN – ZAWODNIK STARTUJĄCY 
W WIELU DYSCYPLINACH MOTOCYKLOWYCH, 

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL I DZIAŁACZ GDAŃ-
SKIEGO KLUBU MOTOCYKLOWEGO 

„BUDOWLANI” (PÓŹNIEJ PRZE-
MIANOWANEGO NA GDAŃSKI 

AUTO MOTO KLUB). 
KARIERĘ SPORTOWĄ 

ZACZYNAŁ 
W 1946 R.
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M.Z.: Moje hobby to historia Polski. 
Dokopałem się, że moja rodzina, po-
chodząca z Litwy, była bardzo znacząca 
i bogata. Było nawet takie powiedzenie, 
że cztery domy Zdanowiczów były potęż-
niejsze od Jagiellonów. Ale potem, po woj-
nie, zostaliśmy bardzo, bardzo biedni. Gdy 
Niemcy rozstrzelali mi Ojca, zostałem sam 
z Mamą. Ona wychowała mnie w pew-
nym duchu, tak, że kiedy byłem w tym 
„czerwonym klasztorze”, to co roku mnie 
zawieszali, bo palnąłem coś nie tak… Dla-
czego ja to robię? Nigdy w życiu nie „cho-
rowałem na pieniądze”, nie były dla mnie 
najważniejsze, a Mama zawsze mówiła mi, 
że nie wolno obojętnie przejść koło biedy. 

J.P.: Spośród nagród, podzię-
kowań i wyróżnień – które 
Pan ceni najbardziej? 

M.Z.: Nad tym się nigdy nie zastana-
wiałem. W różnych momentach były to 
różne rzeczy. Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski o tyle dał mi satys-
fakcję, że kiedyś, w PRL-u, urzędy 
wojewódzkie dostawały „nadział” 

do przyznania. A przecież nie byłem 
w partii (PZPR – przyp. red.). Byłem 
jedynym bezpartyjnym, który dostał 
to odznaczenie – za wyniki sportowe. 
Dyrektor wydziału z urzędu wojewódz-
kiego skwitował to tak: „W rywalizacji 
województw w całej Polsce (bo za komuny 
była taka rywalizacja regionów) motocross 
przesunął nas z 7. miejsca na 4.”. To było 
autentyczne uznanie mojej działalności. 
Satysfakcję mam z tego, że udało się posta-
wić dom dziennego pobytu dla starszych. 
Dużo moich znajomych tam chodzi, bo ja 
w tej dzielnicy mieszkam od 1946 roku, 
odkąd przyjechaliśmy do Gdańska. 

J.P.: Trzymam kciuki za realizację planu 
NCSM! Bardzo dziękuję za rozmowę.

MIROSŁAW ZDANOWICZ – URODZIŁ SIĘ 
W 1938 R. W WOŁKOWYSKU (OBECNIE 
BIAŁORUŚ). W LATACH 1956–1966 BYŁ 
CZYNNYM ZAWODNIKIEM MOTOCROSSU. 
WICEMISTRZ POLSKI W 1964 I 1965 ROKU. 
OD 1970 DO 1990 ROKU BYŁ TRENEREM KADRY 
NARODOWEJ W MOTOCROSSIE. WYCHOWAWCA 
TRZECH WICEMISTRZÓW ŚWIATA, PONAD STU 
MISTRZÓW POLSKI. W LATACH 1990–1998 
SZEFOWAŁ GŁÓWNEJ KOMISJI SPORTU 
MOTOCYKLOWEGO W POLSKIM ZWIĄZKU 
MOTOROWYM. W LATACH 1992–1999 
SIEDMIOKROTNIE ORGANIZOWAŁ GRAND PRIX 
POLSKI, ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA 
W MOTOCROSSIE W GDYNI KOLIBKACH.  
WŁASNĄ FIRMĘ ZWIĄZANĄ Z MOTORYZACJĄ 
(POCZĄTKOWO SPRZEDAŻ MOTOCYKLI 
YAMAHA I OLEJÓW QUAKER STATE) PROWADZI 
OD 1987 R.
WIĘCEJ O DZIAŁALNOŚCI MIROSŁAWA 
ZDANOWICZA:  MIROSLAWZDANOWICZ.PL . 
O NARODOWYM CENTRUM SPORTÓW
 MOTOROWYCH I REKREACJI:  NCSMIR.COM.PL . 
WIĘCEJ O HISTORII GDAŃSKIEGO AUTO MOTO 
KLUBU:  GAMK.GDA.PL/HISTORIA.HTML .
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Plan Narodowego Centrum Sportów Motorowych i Rekreacji

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3wna_Komisja_Sportu_%C5%BBu%C5%BClowego
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3wna_Komisja_Sportu_%C5%BBu%C5%BClowego
http://www.gamk.gda.pl/historia.html
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W tym roku jednak wątek ten nie 
był najgorętszym wątkiem na 
forum. W mojej ocenie trochę 

z braku czasu Forumowiczów, a tro-
chę z przekonania większości stałych 
bywalców, że wszystko jedno gdzie, 
bo i tak jedziemy! Zeszłoroczny zlot 
odbywał się w przepięknych, jednakże 
bardzo odległych dla mnie, Bieszcza-
dach. Po wielu latach jeżdżenia na zlot na 
południe Polski bardzo marzyły mi się 
Plejady gdzieś bliżej rodzinnego Gdańska, 
a najlepiej nad samym morzem. Udało się! 
Pierwszego kwietnia po upublicznieniu 
strony Zlotu Subaru wszystkich ogarnęła 
euforia: Dźwirzyno! Nareszcie jedziemy 
na Plejady nad morze! Organizator na 
Bazę Zlotu wybrał Hotel Senator, a na 
bazę noclegową dla uczestników – dwa 
kołobrzeskie hotele. Wielu uczestników 
zorganizowało sobie również noclegi 
na własną rękę w pobliżu Bazy Zlotu.

Większość z Forumowiczów czeka na 
otwarcie formularza zlotowego w napięciu, 
by kilka minut po 12:00 zameldować na 
Forum swój sukces (lub porażkę) w za-
pisaniu się na zlot. Zapisom towarzyszy 
wiele emocji, najwięcej, gdy okazuje się, 
że jakimś (dziwnym) zbiegiem okolicz-
ności VIN naszego Subaru nie znajduje 
się w bazie „uprawnionych” pojazdów. 

Wyobrażam so-
bie, co się może 
dziać w takich 
momentach 
w Biurze Zlotu.

Tegoroczne 
Plejady miałam spędzić 
na totalnym chilloucie, 
bez napinki (taaa…) i na 
luzie. Taka była kon-
cepcja. Po wielu zlotach 
i uczestniczeniu w rywalizacji 
na wszystkich trasach miałam zamiar 
wziąć udział w klasie „Gość”, czyli pojeź-
dzić to tu, to tam, pójść do SPA i spędzić 
czas bez pośpiechu. Wielokrotnie brałam 
udział w trasie szosowej jako pilot, raz 
jako kierowca. Pilotowanie na tej trasie to 
duży stres, przynajmniej dla mnie, trzeba 
szybko dyktować trasę na dojazdówkach, 
a jeszcze szybciej na próbach sportowych. 
I nie można się pomylić. Każdy błąd załogi 
jest wynikiem błędu pilota, a każda zasłu-
ga załogi jest sukcesem kierowcy… Tak to 
się już utarło i tak to mniej więcej wygląda. 
Główne hasła rywalizacji na trasie szoso-
wej to „bez napinki” oraz „dzidaaaaaa” 
– w zależności od nastawienia załogi. Acz-
kolwiek nawet najbardziej wyluzowanym 
załogom na starcie i w momencie odlicza-
nia sędziego włącza się chęć rywalizacji. 

Wszyscy robią, 
co mogą, by wygrać. 
Walczą sami ze sobą, z innymi uczest-
nikami, niektórzy z przyczepnością 
(takich jest sporo)… a zdarza się też walka 
z grawitacją i przechyłami bocznymi. 
Wszyscy na pewno walczą o czysty i jak 
najszybszy przejazd prób sportowych 
i niebłądzenie na dojazdówkach do tych 
prób. W tym celu drukowane są książki 
drogowe, których objaśnianie odbywa się 
w każdy czwartek na szkoleniu pilotów. 

Bez względu na to, co mnie  czeka 
na Plejadach, tradycyjnie już od kilku 
lat spotykamy się w miejscu zlotu na 
tzw. imprezie wcześniaków w środę. 
Tak stało się i w tym roku. Tym razem nie 
musiałam wyjeżdżać rano, żeby dojechać 

ZLOT PLEJAD tekst: AGNIESZKA PALKA

Rajdowa legenda „bez napinki” 
na trasie szosowej
XIII Zlot Plejad był moim ósmym zlotem, ponieważ moją przygodę z Subaru i Plejadami zaczęłam 
na początku 2008 roku. Od tamtej pory regularnie jeżdżę na zloty organizowane przez Subaru 
Import Polska. Zdarzyło mi się opuścić tylko jeden. Od samego początku tej 
przygody czynnie uczestniczę również w Forum Subaru, gdzie co roku 
olbrzymie emocje towarzyszą wątkowi plejadowemu, 
który tradycyjnie rozpoczyna Forumowicz o nicku „guma”. 
W tym temacie emocje zawsze są ogromne, a związane jest to 
z oczekiwaniem na kolejny zlot, jak i z wybranym 
przez organizatora miejscem (które zawsze jest 
owiane tajemnicą). Od kilku lat szczegóły zlotu 
ujawniane są 1 kwietnia, w samo południe. 



na wieczorne spotkanie. Po pracy zapako-
wałyśmy się z Anyą do mojego Outbacka 
i pojechałyśmy w stronę Kołobrzegu. Pod-
czas gdy w Gdańsku i okolicach było upal-
nie i słonecznie, w Kołobrzegu zaskoczyła 
nas dość dziwna chmura tuż nad ziemią, 

która okazała się mgłą. Na termome-
trze temperatura spadła o ponad 

10 stopni i na miejscu trzeba 
było przebrać się w ciepłe 

ciuchy. No cóż, 
pogoda po-

stanowi-
ła nas, 

jak to nad polskim morzem, nie rozpiesz-
czać. Nie zważając na to, po zakwatero-
waniu w hotelu poszłyśmy się spotkać 
z uczestnikami „wcześniakami”. Oczywi-
ście, jak zwykle w tym gronie, integracja 
udała się nadzwyczajnie, chociaż nie 
mogę tu opisać szczegółów, ponieważ to, 
co się dzieje na wcześniakach, zostaje na 
wcześniakach. Ciekawskich zapraszam na 
przyszłoroczną imprezę „wcześniaków”, 
tradycyjnie organizowaną w środę wieczo-
rem. Szczegóły zawsze na Forum Subaru.

Czwartek jest pierwszym oficjalnym 
dniem zlotu. Dniem, w którym prawie 
wszystkie załogi meldują się w Biurze 

Zlotu, w hotelach, na badaniach tech-
nicznych oraz wieczorem na szkoleniach 
pilotów. W Biurze Zlotu odbiera się 
wyprawkę, książki drogowe oraz naklejki 
z numerami startowymi na auto. W tym 
roku nowością, która ułatwiła wszystkim 
życie, były rysunki prób umieszczone 
w tejże książce. W Bazie Zlotu już od rana 
zaczyna się wielki ruch, a impreza zaczyna 
żyć własnym życiem. Nowi uczestnicy 
poruszają się po bazie z niepewnością 
i nieśmiałością, stali bywalcy zrelaksowani 
i wyluzowani, ale wszystkim udziela się at-
mosfera zlotu, wszyscy są podekscytowani 
obecnością na Plejadach. W tym roku, jak 

już wspomniałam, nie planowałam 
brać udziału w rywalizacji na żad-
nej z tras, przyjechałam z nasta-

wieniem na relaks. Tymczasem 
okazało się, że mój 

znajomy 

Forumowicz nie ma pilota, w związku 
z czym zgodziłam się go pilotować. W taki 
oto sposób trafiłam ponownie na trasę 
szosową jako pilotka Bartka Zelka, czyli 
Forumowicza BartZ. Bartka poznałam na 
jednym z poprzednich zlotów, ale musie-
liśmy się dogadać, jak mam mu dyktować 
trasę. Po kilku minutach dyskusji Bartek 
stwierdził, że wszystko się dotrze na 
pierwszej próbie… a ja miałam poważ-
ny problem, ponieważ postanowiłam, 
że tym razem nie będzie w mojej załodze 
żadnych taryf! To zadanie w zasadzie 
nam się udało, w zasadzie, ponieważ 
na jednej próbie niestety pominęliśmy 

jeden pachołek, którego żadne z nas nie 
zauważyło. Na szczęście dla nas – takich 
załóg na tej próbie było bardzo dużo.

Żałuję, co prawda, że nie stworzono 
dla nas osobnej klasy, na przykład klasy 
„Moderatorzy Forum” albo klasy „Rajdo-
we legendy”. W obu mielibyśmy bowiem 
szanse na pudło! BartZ przyjechał bowiem 
na zlot swoją repliką Subaru Legacy RS, 
oklejoną w barwy Rothmans, prawie taką 
samą, jaką niegdyś jeździł Colin McRae, 
legenda rajdów. Wzbudził tym autem 
zainteresowanie większości uczestników 
zlotu, a także postronnych obserwatorów. 
Było mi bardzo miło podróżować tym cie-
kawym pojazdem. W związku z moją rolą 
pilota poszłam oczywiście na szkolenie 
pilotów, na którym w tym roku nie było 
jednak Macieja Wisławskiego. Pan Maciej 
co roku prowadził szkolenie dla pilotów 
trasy szosowej, więc jego nieobecność 
została zauważona przez stałych bywal-
ców Plejad. Szkolenie jest bardzo ważnym 
punktem programu zlotu, na którym 
można się dowiedzieć, jak czytać książkę 
drogową, na co zwracać uwagę i jak wy-
gląda dzień podczas rywalizacji. Równie 
ważnym jest odpowiedni wypoczynek 
przed kolejnym, pełnym wyzwań, dniem. 

Piątek rano to obowiązkowe stawienie 
się na starcie o wyznaczonej godzinie, 
dlatego absolutnie nie można było zaspać. 
Odpowiednio przygotowani stawiliśmy się 
na starcie, odebraliśmy prowiant oraz kar-
ty drogowe i wystartowaliśmy. Tego dnia 
mieliśmy do pokonania ponad 200 km 
oraz osiem prób sportowych, kilka odpo-
wiedzi do uzupełnienia na kartach pytań 
oraz kilka zadań do wykonania. Pierwsza 
próba została zaplanowana w Trzebia-
towie, a nawierzchnia placu, na którym 
mieliśmy się między pachołkami ścigać 
z czasem, pozostawiała wiele do życzenia. 
To był tzw. wyryp, więc od razu padła de-
cyzja, że jedziemy „emerycko”, ponieważ 
szkoda nowego oklejenia Rothmansa. 
Tak też pojechaliśmy. Pierwsza próba bez 
taryfy, byliśmy pozytywnie nastawie-
ni do reszty dnia mimo opóźnienia na 
PKC-u już na pierwszej próbie. PKC to 
Punkt Kontroli Czasu, bardzo istotna 
część rywalizacji, jednak równie często 
odwoływana przez organizatora z powodu 
opóźnień wielu załóg, wynikających 
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z przedłużającego się oczekiwania na 
start. Z Trzebiatowa książka drogowa 
poprowadziła nas do Muzeum Kolejnictwa 
Wąskotorowego w Gryficach, gdzie musie-
liśmy znaleźć odpowiedzi na trzy pytania 
zawarte w karcie drogowej. Mogliśmy rów-
nież poświęcić kilka minut na pospiesz-
ne zwiedzenie tego miejsca. W obawie 
o dalsze spóźnienie ruszyliśmy w dalszą 
część naszej trasy. Dotarliśmy na lotnisko 
w Makowicach. Tym razem nawierzchnia 
była bez zastrzeżeń, z gładkiego asfaltu. 
Mieliśmy to do przejechania trzy proste 
próby, jednak na trzeciej z nich zrobiliśmy 
jeden błąd. Pachołek, który został przez 
nas pominięty, był ustawiony w miejscu 
niewidocznym zarówno dla pilota, jak i dla 
kierowcy. W tym miejscu wiele załóg 
popełniło ten sam błąd. No i, niestety, zda-
rzyła się nam taryfa. Pierwsza i na szczę-
ście ostatnia. Jak się okazało, opóźnienia 
na starcie próby były już tak duże, że nie-
możliwością było ruszenie o wyznaczonej 
wg karty drogowej godzinie. Staraliśmy się 
startować jak najszybciej i w odpowiedniej 
kolejności, jednak nigdy o prawidło-
wym czasie. Tak jak pozostałe załogi. 

Lotnisko w Makowicach nie było 
jedynym lotniskiem tego dnia, na którym 
odbywały się próby sportowe. Kolejnym 
punktem było lotnisko w Śniatowie, 
z nawierzchnią z betonowych płyt. Tu też 
były zaplanowane trzy próby. Byliśmy już 
wprawieni we wspólnej jeździe. Na wszyst-
kich próbach starałam się oczywiście, 
jak na dobrego pilota przystało, głośno 
krzyczeć i pokazywać dodatkowo palcami 
kierunek jazdy, a Bartek wykonywał moje 
polecenia. Udało się zakończyć lotniskowe 
próby tym razem bezbłędnie. Tego dnia 
czekała nas jeszcze tylko jedna próba, ta 
sama, którą jechaliśmy jako pierwszą. 
Zanim jednak wróciliśmy do Trzebiato-
wa, udaliśmy się najpierw do Kamienia 
Pomorskiego, by zobaczyć katedrę i od-
powiedzieć na pytania z karty drogowej, 
oraz do Wolina, by wykonać zaplanowane 
zadania oraz posilić się. W Centrum 
Słowian i Wikingów w Wolinie czekało 
nas strzelanie z łuku oraz rzut oszcze-
pem. Bartek bezbłędnie strzelał z łuku, 
ja po raz pierwszy w życiu trzymałam 
oszczep (zrobiony chyba z gałęzi, bo był 
okropnie krzywy). Na szczęście udało mi 
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się za pierwszym i drugim razem trafić 
w sam środek celu. Nieprawdopodobne.

Po skromnym posiłku przygotowa-
nym w tymże Centrum udaliśmy się do 
Trzęsacza, by obejrzeć ruiny kościoła. 
Tam również musieliśmy poszukać od-
powiedzi na pytania. Nieco już zmęczeni 
jazdą oraz upałem posililiśmy się kawą 

oraz lodami. Pełni energii ruszyliśmy 
dalej, całkiem niedaleko, do Niechorza. 
Latarnia morska była naszym ostatnim 
celem przed ostatnią próbą sportową. 
Po odnalezieniu odpowiedzi na pytania 
ruszyliśmy niezwłocznie do Trzebiato-
wa, mając przed oczami koniec naszych 
zmagań i zimne piwo w hotelowym barze 
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w nagrodę za bardzo udany dzień. Ostat-
nia próba była formalnością, uzyskaliśmy 
na niej dużo lepszy czas niż za pierwszym 
razem, co nas bardzo ucieszyło, po czym 
zgodnie z zaleceniami książki drogowej 
wróciliśmy na metę przy hotelu Senator.

Ten dzień zakończył się dość szybko, 
byliśmy bowiem zmęczeni, a w sobotę 
czekała nas dalsza część rywalizacji. Drugi 
dzień zazwyczaj to mniejsza ilość km do 
pokonania (tym razem około 175 km) 
oraz mniejsza ilość prób. Wieczorem 
bowiem odbywa się zakończenie zlotu 
połączone ze wspólną biesiadą, ogło-
szeniem wyników rywalizacji i wręcze-
niem nagród. Ale o tym za chwilę.

Na starcie stawiliśmy się punktualnie, 
tak jak dnia poprzedniego. Procedura była 
dokładnie taka sama. Wyjechaliśmy z par-
kingu w stronę lotniska Bagicz. Tam odby-
wała się tylko jedna próba, nawierzchnia 
tej próby, podobnie jak w Trzebiatowie, 
była w kiepskim stanie. Ponadto było 
bardzo sucho, jadąc, wzbijało się tumany 
kurzu. Próba dość długa, wymagająca od 
pilota nadzwyczajnego wzroku, by wśród 
tej burzy piaskowej dojrzeć wszystkie pa-
chołki i żadnego nie pominąć. Uff! Udało 
się, byliśmy na mecie bez taryfy. Sukces! 
Ta próba bardzo mi się spodobała, niestety 
„wyryp” i tumany kurzu bardzo ją w na-
szym wypadku spowolniły, ponadto szko-
da było zniszczyć świeżo wyszykowane na 
Plejady auto. Stamtąd ruszyliśmy w stronę 

Koszalina, by po drodze zatrzymać się 
na chwilę w Muzeum Aut Zabytkowych. 
Znowu pytania i odpowiedzi. Na szczęście 
łatwe i tylko dwa. Po krótkiej przerwie 
ruszyliśmy dalej, by na giełdzie w Kosza-
linie odbyć dwie kolejne próby sportowe. 
Tym razem miała nas na mecie „łapać” fo-
tokomórka. Niestety, jak to czasem bywa, 
wystąpiła jakaś awaria i starty zaczęły 
się znowu opóźniać. Kolejny dzień, gdzie 
PKC-e można było odwołać. Zbliżało się 
południe, pogoda była przepiękna, jednak 
słońce zaczynało już za mocno przygrze-
wać. W końcu udało się przejechać obie 
próby, z których druga była wyjątkowo 
ciasna. Tak się przynajmniej początko-
wo wydawało, po czym startujący przed 
nami Outback przejechał ją bezbłędnie. 
To nas zmobilizowało do powtórzenia 
„wyczynu” Outbacka, a nie wszystkim 
autom się to udało. Po przejechaniu prób, 
znowu zamieszanie. Okazało się, że system 
komputerowy zapisujący wyniki znowu 
popełnił jakiś błąd i wyniki trzeba było ko-
rygować. Dla nas ta korekta była korzyst-
na, ponieważ uprzednio mieliśmy wpisane 
gorsze czasy. Najwyraźniej nie do końca ta 
nowinka z fotokomórką się udała. Miejmy 
nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej.

Z Koszalina udaliśmy się na kolejne 
na tych Plejadach lotnisko, do Zegrza 
Pomorskiego. Tam czekała na nas 
ekipa z SJS i bardzo ciekawa próba jazdy 
synchronicznej. Zostały wytyczone dwie 

podobne (niestety nieidentyczne z powo-
du różnych nawierzchni) trasy, na których 
równocześnie startowały dwa auta. 
Bardzo ciekawa, długa próba, wymagają-
ca skupienia, ponieważ łatwo było na niej 
popełnić błąd i zakończyć ją taryfą, a tego 
oczywiście nie chcieliśmy. Po udanym 
przejeździe udaliśmy się na obiad i gdy 
wszystkie załogi posiliły się, zostaliśmy 
ustawieni w kolejkę do drugiej próby na 
tym samym lotnisku. To również było 
bardzo ciekawe przeżycie, bardzo długa 
i ciekawa próba. Ukończyliśmy ją bez 
problemów i niezwłocznie udaliśmy się 
w dalszą podróż zgodnie z książką drogo-
wą. Dojechaliśmy do Białogardu, gdzie na 
targu wśród straganów i czyhających na 
zawodników krawężników ustawiono pa-
chołki wyznaczające tor jazdy. Przejecha-
liśmy między tymi straganami bez pro-
blemu, nie zbliżając się nawet do żadnego 
krawężnika, kupiliśmy na targu słoiczek 
miodu (jak się później okazało, zupełnie 
niepotrzebnie) i ruszyliśmy do Karlina. 
Tu wokół Hali Sportowej była ustawiona 
krótka próba z ciasnym nawrotem. Rów-
nież tu trzeba było uważać na krawężniki, 
ponieważ spotkanie koła z takowym 
grozi nieprzyjemnymi konsekwencjami. 
Z próby pojechaliśmy wykonać zadanie 
sportowe, tzw. rowerki, jednak książka 
drogowa była w tym miejscu mocno pod-
chwytliwa i jak wiele załóg nie mogliśmy 
tam trafić. „Rowerek” to była tak napraw-
dę hulajnoga bez rączki, a manewrowało 
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się nią balansem ciała. W związku z tym, 
iż mój kierowca miał tego ciała więcej 
ode mnie, postanowiliśmy, że to on tę 
próbę odbędzie, a ja uwiecznię to na 
zdjęciach. Po kilku treningach wśród 
ogólnego śmiechu (zadanie nie było takie 
proste, jak by się mogło wydawać) udało 
się tę próbę zaliczyć. Mogliśmy ruszać 
dalej, w celu przejechania ostatniej już 
próby sportowej i powrotu do hotelu, 
na metę. Ponownie wznieciliśmy tumany 
kurzu i zakończyliśmy tym rywalizację 
na próbach sportowych. Jeździło nam 
się tak dobrze, że było nam trochę żal, 
że to już koniec zmagań. Czas nas gonił, 

więc pojechaliśmy na metę w Dźwirzynie, 
gdzie oddaliśmy naszą kartę drogową 
wraz z odpowiedziami na pytania. 

Po krótkim odpoczynku przyszła pora, 
by udać się nad morze, gdzie na plaży stał 
od kilku dni (wypatrzyłyśmy go z Anyą 
w środę po przyjeździe) namiot ze sceną, 
stołami i ławami, przygotowanymi do bie-
siadowania. Impreza rozpoczęła się i roz-
kręciła na dobre podczas zachodu słońca, 
który większość z nas chciała uwiecznić 
na fotografii. Sceneria była przepiękna! 
Pomysł na zorganizowanie imprezy 
w takim miejscu zachwycił nas wszyst-
kich. Po zeszłorocznej, przypominającej 

bankiet, imprezie kończącej Plejady we 
wspaniałym Arłamowie,  tym razem wró-
ciliśmy do naszych ulubionych ław, przy 
których czujemy się swojsko. Zabawa trwa-
ła w najlepsze, tradycyjnie wspomagały nas 
w tym kolorowe drinki, które uwielbiamy. 
Wszyscy jednak czekali na ogłoszenie wy-
ników, które nastąpiło wyjątkowo późno 
w tym roku, bo po północy. Po tym punk-
cie programu udałam się do pokoju odpo-
cząć, bowiem z samego rana w niedzielę 
musiałam wracać do Gdańska. Już tam-
tej nocy zastanawiałam się – jak wielu 
z Plejadowiczów –  gdzie spotkamy się za 
rok. Bo to, że się spotkamy, to pewne!  
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Gdy na przełomie lat 1990/2000 na 
trasach rajdów niepodzielnie pano-
wali kierowcy dosiadający Subaru 

Imprez, narodziła się pewna legenda. 
Legenda trwająca do dzisiaj, a rozgrze-
wająca nadal pasjonatów motoryzacji. 
Choć ten kultowy model spod znaku 
Plejad doczekał się kolejnych wcieleń, a od 
paru lat nazywa się po prostu „WRX STI” 
bez przedrostka „Impreza”, miłość do 
marki pozostała. Przykładem tego może 
być Zlot Imprez organizowany w okresie 
wakacyjnym od kilku lat na Torze Kielce. 
Spotykają się na nim użytkownicy 
tego modelu, w przyjacielskiej atmos-
ferze rywalizując z sobą na „oesach”. 

Przebieg rywalizacji
W przeciwieństwie do lat ubiegłych 

tym razem pogoda dopisała i przywi-
tała uczestników porannym słońcem. 
Temperatura rosła jednak nie tylko na 
termometrach, a z każdym przejazdem 
w tabeli wyników robiło się coraz goręcej. 
Jednak smaczku rywalizacji dodał nieco 
lekki, przelotny deszcz, utrudniając nieco 
dobór opon. No właśnie – opon! Zwłaszcza 
wśród kierowców startujących na oponach 

wyczynowych był to bardzo ciekawy 
moment. Wszyscy niczym inżyniero-
wie F1 wpatrywali się w niebo i śledzili 
analizy pogodowe w swoich smartfonach. 
Decyzje o doborze opon zapadały w ułam-
ku chwili. Problemu tego nie mieli zawod-
nicy startujący na seryjnych, homologo-
wanych na drogi oponach, którzy dzielnie 
stawiając opór „zawodowcom”, tanio skóry 
nie sprzedali. Zgodnie z regulaminem 
imprezy uczestnicy zostali jednak 
klasyfikowani w dwóch klasach: Outlaw 
(samochody modyfikowane) oraz Turbo 
(samochody seryjne). W obu dopuszczone 
było stosowanie opon wyczynowych. 

Trasa przejazdów wytyczona przez 
instruktorów Szkoły Jazdy Subaru 
obejmowała zarówno ciasne partie toru 
kartingowego, jak i szybkie sekcje pętli 
leśnej. Już na pierwszych przejazdach 
swoją siłę pokazało kilku zawodników. 
Jednym z nich był Marek Kluszczyński 
– pasjonat marki oraz rajdów. W ogól-
nym wyniku rywalizacji sumowane były 
czasy z aż 5 pomiarowych przejazdów. 
Marek prowadzenia nie oddał aż do końca 
zawodów, zwyciężając pewnie w klasyfika-
cji generalnej. Gratulujemy tym bardziej, 

IMPREZY tekst: JANUSZ DUDEK/SJS 
zdjęcia: PATRYK PTAK

Ponad 40 kierowców stawiło się 30 lipca na IV Ogólnopolskim Zlocie Subaru Imprezy. 
Organizowana przez Szkołę Jazdy Subaru impreza na stałe wpisała się do kalendarza eventowego 
Toru Kielce. Tym razem nie było szkolenia, lecz rywalizacja, adrenalina oraz mnóstwo przejazdów 
z pomiarem czasu. Gościem specjalnym był walczący o tytuł Rajdowego Mistrza Europy 
kierowca SPRT, Wojtek Chuchała.

Impreza z Imprezami
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że sięgnął on po najwyższe laury, 
dosiadając seryjnego WRX STI po-
życzonego od… swojej żony!  

Zlot to nie tylko rywalizacja
Podczas szkoleń i imprez w Szkole 

Jazdy Subaru zawsze stawiamy na nie-
samowitą atmosferę na torze. Budują ją 
oczywiście zawsze nasi wspaniali goście. 
Buduje ją również zespół instruktorów. 
W jego składzie tego dnia znaleźli się 
m.in. Wojtek Chuchała (stały Instruktor 
SJS oraz zawodnik SPRT), oraz Jacek 
Spentany – doskonały pilot rajdowy oraz 
trener zawodników młodego poko-
lenia. Obaj chętnie dzielili się swoim 
doświadczeniem ze startującymi.

Uczestnicy zlotu mieli także okazję po-
znać osobiście Gosię Grucel – osobę, która 
o szkoleniach w Szkole Jazdy Subaru wie 
zwyczajnie wszystko. A choć na co dzień 
pracuje w biurze SJS, nie chciała ominąć 
takiego wydarzenia. Uśmiechów i weso-
łych rozmów nie mogło więc zabraknąć. 

Do zobaczenia w przyszłym roku!  

IRENEUSZ 
DANCEWICZ
– WICEPREZES SJS S.A., 
POMYSŁODAWCA IMPREZY 

PO SUKCESIE 
POPRZEDNICH 
TRZECH EDYCJI 
ZDECYDOWALIŚMY 
SIĘ DOSTARCZYĆ 
UCZESTNIKOM JESZCZE 
WIĘCEJ ADRENALINY. 
TYM BARDZIEJ 
CIESZY NAS DUŻE 
ZAINTERESOWANIE 
ZLOTEM. DZIĘKUJEMY 
ZA WSPANIAŁĄ 
ZABAWĘ. WASZA 
POZYTYWNA ENERGIA 
ORAZ FANTASTYCZNY 
KLIMAT NAKRĘCAJĄ NAS 
DO JESZCZE CIĘŻSZEJ 
PRACY PODCZAS V 
ZLOTU. GRATULUJEMY 
ZWYCIĘZCOM 
I WSZYSTKIM 
UCZESTNIKOM 
WSPANIAŁEJ ZABAWY.  
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FANTASTYCZNE EMOCJE. 
UWIELBIAM TEGO 
TYPU IMPREZY, GDZIE 
MOGĘ SPOTKAĆ TYLU 
ŚWIETNYCH KIEROWCÓW 
ORAZ PASJONATÓW 
MARKI. NIEZALEŻNIE, 
CZY WYSTĘPUJĘ W ROLI 
KIEROWCY, DOSIADAJĄC 
NASZEJ RAJDOWEJ 
SUBARU IMPREZY, 
CZY JAKO INSTRUKTOR 
SZKOŁY JAZDY SUBARU. 
Z PRZYJEMNOŚCIĄ 
UCZESTNICZĘ 
W RYWALIZACJI, 
OBSERWUJĄC TAKŻE 
POSTĘPY INNYCH. 
SAM WIEM BOWIEM, 
JAK WIELE TRZEBA PRACY 
WŁOŻYĆ, ABY WDRAPAĆ 
SIĘ NA SAM SZCZYT.

WOJTEK 
CHUCHAŁA
– INSTRUKTOR SJS S.A., 
KIEROWCA SUBARU 
POLAND RALLY TEAM
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ak można się domyślić, to był mój 
numer 1, pomimo piątego numeru 
startowego. Czemu akurat ona? 

Miała ładny tył, a ponadto była niebie-
ska – bardzo lubię ten kolor. Jako dzie-
ciak głównie tym się kierowałem. 
Drugim autem, które bardzo polubiłem, 
było bonusowe Audi Quattro. Jednak 
to Impreza była numero uno. Kiedy by-
wałem z rodzicami na zakupach i na 
dziale z zabawkami zobaczyłem Subaru,  
zawsze próbowałem ich namówić na 
zakup. Grywałem również w inne, pod-
trzymujące zainteresowanie gry, jak kul-
towy dziś „Colin McRae Rally 2.0”, 
a później i kolejne odsłony serii.

Był taki okres, że przestałem się intere-
sować rajdami. Fascynacja wróciła jednak 
dość szybko za sprawą gazetkowej serii 
„Super Samochody”. W jednym z pierw-
szych numerów pojawiła się Impreza po 
pierwszym liftingu, popularnie zwana 
„blob-eye”. Oprócz autka w skali 1:43 
był tam obszerny opis samochodu wraz 
z plakatem formatu A3. To odnowiło 
niedawną miłość. Swego czasu bardzo 
lubiłem rysować kredkami ołówkowy-
mi – udało mi się nawet znaleźć rysunek 
z IV klasy podstawówki, na którym 
uwieczniłem Imprezę (niestety ze względu 
na to, że był przyklejony na ścianie, nie 
zachował się w idealnym stanie). Od tamtej 
pory rajdy wciągnęły mnie na dobre. 
Byłem na bieżąco z wynikami mistrzostw 
i ogrywałem każdą grę rajdową, do jakiej 
udało mi się dotrzeć. Starałem się też 
uzupełniać swoją wiedzę na temat rajdów, 
jak i samochodów w nich startujących. 

W połowie 2014 roku przyszedł pomysł 
na swego rodzaju zmaterializowanie pasji. 
W zasadzie to z dnia na dzień zapadła de-
cyzja o nowej kolekcji, która będzie mogła 
dumnie stać obok „Super Samochodów”. 
Pierwszą miniaturę, którą chciałem 
kupić, moja dziewczyna Sara „zwinęła mi 
sprzed nosa”. Kupiła ją bez mojej wiedzy, 
a później wręczyła jako prezent – było 
to Audi Quattro. To były początki mojej 
przygody z modelami. Nie byłem ówcze-
śnie obeznany w modelarstwie i gazetowe 
wydanie robiło na mnie ogromne wra-
żenie. Kiedy Quattro pojawiło się w ko-
lekcji, zacząłem rozglądać się za Imprezą. 
Szukałem miniatury dobrze wykonanej, 
ale w przystępnej cenie. Wybór padł 
na model WRC97, wyprodukowany 
przez IXO dla włoskiej gazety „Passione 
Rally”. To rozpoczęło lawinę poszukiwań 
kolejnych miniatur. Starałem się wybie-
rać takie samochody, którymi kiedyś 
jeździłem w „V-Rally”. Do tej pory czasem 
wracam do tej gry, mimo że ma już 16 lat.

Szukając jednego z modeli, natknąłem 
się na świetnie forum modelarsko-kolek-
cjonerskie  motoshowminiatura.pl , na któ-
rym po jakimś czasie przedstawiłem swój 
skromny zbiór, liczący wtedy 4 miniatury. 
Użytkownicy podpowiedzieli mi, jak robić 
lepsze zdjęcia. Po pewnym czasie zaczęli 
pomagać w wyborach modeli, a później 
nawet w samych zakupach. Najlepszym 
sposobem są wspólne zamówienia u za-
granicznych sprzedawców, oferujących 
darmową wysyłkę, np. jeśli kwota zakupu 
przekroczy 200 €. Takie zamówienie odbie-
ra jedna z osób, a następnie rozsyła w Pol-
sce do użytkowników. Chcę podziękować 
organizatorom tych akcji. Biorą na siebie 
dużą odpowiedzialność, darzą użytkowni-
ków zaufaniem i nie chcą za to żadnych pie-
niędzy… Często przy jednym modelu cena 
przesyłki przekraczała ich wartość, a dzięki 
Marcinowi, Grześkowi czy Piotrkowi koszt 
wysyłki stawał się jedynie ułamkiem ceny 
modelu. Takie możliwości w połączeniu 
z chwilowym posiadaniem pieniędzy po 

PASJE tekst i zdjęcia: DAMIAN SZYDŁOWSKI 
/RAJDOWAKOLEKCJA.BLOGSPOT.COM

Od zainteresowania rajdami do prowadzenia bloga prowadziła długa droga. A po drodze 
było jeszcze kolekcjonowanie modeli… Od czego to wszystko się zaczęło? Powód był dość 
popularny – gry komputerowe. Kiedy w domu pojawił się komputer (było to dobrych paręnaście 
lat temu), znajomy zainstalował nam kilka gier, m.in. ważną dla dzisiejszej historii „V-Rally 2 
Expert Edition”. Była to bardzo wciągająca gra, w której głównie startowało się samochodami 
WRC z 1999 r. Pośród Focusa, Lancera EVO, czy 206-tki znalazłem swoją miłość od pierwszego 
wejrzenia. Była nią piękna, niebieska Impreza… 

Historia rajdowej kolekcji



pracy w okresie wakacji pozwoliły mi rela-
tywnie szybko uzupełniać półkę. Na forum 
udało mi się również zobaczyć wiele spo-
rych, naprawdę interesujących kolekcji oraz 
te małe, dopiero zaczynające – jak moja. 
Od tamtej pory modele to dla mnie 
najważniejsze hobby. Często zdarza mi się 
w wolnych chwilach przeglądać oferty skle-
pów modelarskich oraz polskie i ogólno-
światowe portale aukcyjne. Czasem można 
znaleźć naprawdę dobre okazje, a to głów-
nie dzięki nim kolekcja stale się rozwija. 

Przedstawiając kolejne modele na 
forum, wpadłem na pomysł, aby je 
wszystkie szerzej opisywać w jednym 
miejscu. Zauważyłem też, że część 
użytkowników prowadzi własne strony. 
Tak zrodził się pomysł założenia bloga. 
Jego celem jest nie tylko opisywanie 
modeli, ale również przedstawianie 
historii samochodów, czy związanych 
z nimi kierowców i rajdów. Na blogu 
stworzyłem osobną podstronę, na której 
zamieszczam najważniejsze informacje 
o kierowcach, takie jak zdjęcie, przebieg 
kariery oraz najważniejsze osiągnięcia. 
Tworzenie kolejnych wpisów to bardzo 
miłe, lecz pochłaniające sporo czasu za-
jęcie. Można się odprężyć i przez chwilę 
nie myśleć o niczym innym, a skupić na 
hobby, wyszukując źródła, ciekawostki 
czy informacje. Ważne jest też dla mnie, 
aby znaleźć archiwalne zdjęcia prosto 
z rajdów, a to często trudne zadanie, 
szczególnie przy mniej znanych samo-
chodach lub jednorazowych występach. 

Staram się rozwijać bloga tak, aby był 
jak najbardziej czytelny i przyjemny w od-
biorze. W prowadzeniu strony pomaga 
mi moja dziewczyna, która wyłapuje 
wszystkie błędy w tekście. Od literówek, 
przez interpunkcję, po składnię. Mam tak-
że wsparcie bardziej znanych blogerów, 
takich jak Szymona Finstera – autora Mu-
zeum 1:43 , czy Piotrka Władysławskiego, 
prowadzącego Modele 1:43 . Z obydwo-
ma mam dobry kontakt i często zdarza 
nam się rozmawiać o wspólnej pasji.

W mojej kolekcji znalazły miejsce 
samochody rajdowe z różnych epok. 
Od klasyków, z Renault Alpine A110 
z 1973 r. na czele, przez potwory Grupy B, 
na nowych autach typu Ford Fiesta RS 
WRC kończąc. Oczywiście nie zabrakło 
miejsca dla ukochanego Subaru Imprezy. 
Aktualnie posiadam 5 jego modeli: 555 
Carlosa Sainza; pierwszy zwycięzca klasy 
WRC – Impreza ‘97; WRC01, dzięki 
której śp. Richard Burns zdobył swój 
jedyny tytuł mistrza świata; WRC03 
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kolejnego mistrza świata – Pettera 
Solberga oraz kolejna ewolucja Impre-
zy, czyli WRC05. Oczywiście kolekcja 
cały czas się rozwija, więc to nie są moje 
ostatnie słowa w temacie Subaru. 

Jeśli chodzi o producentów mode-
li, to u mnie jest dość zróżnicowanie 
– od często niedocenianego IXO-mo-
dels, po najwyższej jakości produkty 
HPI-Racing i AutoArt. W tym hobby 
jak najbardziej adekwatne jest stwierdze-
nie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. 
Na początku byłem zachwycony autkami 
z gazetkowych wydań IXO, miałem 
je za ideały, a teraz niestety potrafię 
dostrzec ich wady. Przy wyborze kieruję 

się przede wszystkim kryterium jakości 
do ceny. Uważam, że nie warto płacić 
kilkukrotnie więcej za jeden, czy dwa 
drobne detale. Kilka modeli dostałem 
też od mojej dziewczyny, m.in. Impre-
zę 555 oraz Citroëna Xsarę. W zbiorze 
pojawiły się też niespodziewanie dwa 
samochody szosowe. Pierwszy to Toyota 
Yaris „MAXeL”, którą dostałem od 
OSK po zdaniu prawa jazdy za pierw-
szym razem. Drugi to Subaru Outback 
EyeSight, otrzymany od Subaru Polska.

Wszystkie modele stoją obecnie na 
półce przy samym wejściu do mojego 
pokoju. Miłe jest to, że każdy, kto do 
niego wchodzi, od razu kieruje wzrok 

właśnie na tę półkę. Naprawdę bardzo 
cieszy fakt, że modele ustawione na „po-
dium” zbudowanym z zeszytów i klocków 
Lego potrafią przykuć uwagę osób nawet 
niezainteresowanych tym hobby. 

Oczywiście kolekcjonowanie mo-
deli to też styczność z pseudokrytyką. 
Już nie raz usłyszałem od znajomych 
docinki, że „autka są dla dzieci”, czy 
że „nie mam na co pieniędzy wyda-
wać”… Nie ma się tym co przejmować. 
Widziałem kolekcje ludzi, którzy mają 
w domach całe pokoje poświęcone 
wyłącznie modelom. Stoją w nich 
gabloty z oszałamiającą wręcz ilością 
modeli zbieranych latami. Taki widok 
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utwierdza mnie w przekonaniu, że jak 
najbardziej nie jest to dziecinne hobby. 

Na koniec gorąco zachęcam 
wszystkich miłośników motoryza-
cji do spróbowania takiego hobby. 
Zapraszam również na moją stro-
nę  RajdowaKolekcja.blogspot.com . 
Chcę podziękować wszystkim, którzy 
mi pomagają w tworzeniu kolekcji. 
Wiecie już, od czego wszystko się 
zaczęło. Wiecie, jak wygląda oraz 
jakie są plusy i minusy takiej pasji. 
A jak się skończy? Mam nadzieję, 
że się nie skończy. Wciągnąłem się 
„na amen” i będę budował kolekcję 
tak długo, jak będę w stanie…  
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Tata nieporadnie radzący sobie z problemami nastoletniej córki. Żona, która jednym spojrzeniem 
potrafi przywrócić do porządku swojego męża. Beztroski młodszy brat mimowolnie skupiający 
na sobie irytację starszej siostry. Zwykła, amerykańska rodzina. A przynajmniej tak mogłoby 
się wydawać… Rodzina Barkley różni się jedną, zasadniczą kwestią – ma cztery razy więcej 
powodów do szybszego pokonywania drogi. Oprócz tego, że każdy z domowników ma cztery 
łapy, cała rodzina jeździ Subaru!

Seria spotów reklamowych z psią ro-
dziną Barkley podbiła serca Amery-
kanów. Głową rodziny został Auggie, 

5-letni golden retriever, który debiut przed 
kamerami ma już dawno za sobą. Właści-
wie niezwykle udany debiut, bo gwiazda 
Auggiego lśni w Hollywood bardzo jasnym 

blaskiem – występy w serialach i filmach to 
dla niego chleb (czy raczej karma) powsze-
dni. W każdym razie Auggie ze swoich 
filmów nigdy nie był wycinany, w przeci-
wieństwie do niektórych znanych aktorów. 

W rolę mamy, dbającej o ciepło domo-
wego legowiska, wcieliła się Stevie, 4-letnia 
labradorka retriever, która została przy-
garnięta ze schroniska dla zwierząt w Pa-
sadenie w Kalifornii. Stevie ma bardzo 
pozytywne usposobienie – podobno nigdy 
nie spotkała piłki do tenisa, której nie po-
lubiła. Swoje szkolenie zaczęła 6 miesięcy 

przed rozpoczęciem zdjęć do reklamy, 
a jak widać, efekty są porównywalne 
z kilkuletnim doświadczeniem w szkole 
aktorskiej. Występ w reklamie Subaru był 
jej pierwszą poważną rolą. Mimo tego, 
świetnie poradziła sobie ze stresem, 
zwłaszcza, kiedy jej filmowy mąż na 
moment błędnie ulokował swoje uczucia.

Rolę na miarę Złotej Palmy w Cannes 
odegrał 12-tygodniowy szczeniak 
Sebastian, którego misją w reklamie było 
głównie bezpieczne siedzenie w dziecię-
cym foteliku. Zadanie zostało zresztą 

MULTIMEDIA tekst: JUSTYNA MĄDRO
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Zapraszamy 
do odwiedzenia 
całej playlisty 

z filmami  goo.gl/aj4mcE   

Z napędem na cztery łapy
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wykonane perfekcyjnie. W swojej roli 
spełniła się także 6-miesięczna Sadie. 
Jak większość nastolatek, Sadie ma słabość 
do koloru różowego, który w reklamach 
dumnie zdobi jej szyję. Nieco mniej 
dumnie Sadie zachowuje się wieczorami 
w Subaru XV, którym jeździ jej ukochany. 
Na szczęście tata Auggie ma węch dosko-
nale wyczulony na wybryki starszej córki. 

Całą rodzinę spotykają przygody 
charakterystyczne dla wszystkich kierow-
ców. Chociaż w nieco innym wydaniu 
– postój na stacji zamienia się w praw-
dziwą ucztę, nie tylko dla psiego ducha. 

Pojawiają się też sytuacje drogowe, 
w których tata Auggie zachowuje praw-
dziwie święty spokój. Do tych sytuacji nie 
należy, co prawda, wymijanie samochodu 
listonosza, ale na przykład bardzo powolna 
jazda w terenie zabudowanym już tak.  

Seria reklam z rodziną Barkley jest czę-
ścią prowadzonej od 2009 roku kampanii 
„Dog tested. Dog approved”, w ramach 
której Subaru prezentowane jest jako auto 
przyjazne także szczekającym pasażerom. 

Reklamy zostały przygotowane przez agen-
cję reklamową Carmichael Lynch z siedzibą 
w Minneapolis. Na stronie Subaru powstała 
także prawdziwa, czworonożna aleja 
sław „Hall of fame” ( pets.subaru.com ), 
do której może dołączyć każdy psi bohater. 

„Dog tested. Dog approved” to także 
seria produktów przeznaczonych specjal-
nie dla psów – domowa apteczka, prze-
nośne pojemniki na żywność i wodę oraz 
elementy psiej garderoby, takie jak obroża 
czy kolorowa bandana. Dlaczego Subaru 
zdecydowało się podkreślić, jak przy-
jazną marką jest dla zwierząt? Badania, 
które przeprowadzono, pokazały, że 7 na 
10 kierowców Subaru posiada w domu ja-
kiekolwiek zwierzę, w tym między innymi 
psy. Z myślą o właścicielach czworonoż-
nych przyjaciół Subaru we współpracy 
z MapMyFitness opracowało aplikację 
MapMyDogWalk przeznaczoną na system 
Android i iOS. Pozwala ona monitorować 
codzienne spacery z naszymi ulubieńcami, 
liczyć kalorie, śledzić pokonany dystans, 
czy realizować cele innych treningów. 

Subaru znane jest ze stosowania 
bezpiecznych rozwiązań, które chronią 
kierowcę, pasażerów i pieszych. W lipcu 
tego roku marka wraz z Centrum Bez-
pieczeństwa Zwierząt przeprowadziła 
testy zderzeniowe z udziałem najbardziej 
popularnych transporterów dla zwierząt. 
Badanie pokazało, w jak nieprzemyślany 
sposób projektowane są torby transpor-
towe dla psów czy kotów. Tym samym 
Subaru chce zwrócić uwagę producentów 
na konsekwencje, jakie mogą nastąpić 
w wyniku sprzedaży transporterów złej 
jakości oraz uświadomić kierowcom, 
jak ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo 
wszystkich pasażerów, również tych, 
którzy sami nie dosięgną do pasów. 

Dopełnieniem działań jest współ-
praca z Amerykańskim Towarzystwem 
Zapobiegania Okrucieństwu wobec 
Zwierząt (ASPCA). W ciągu ostatnich 
kilku lat Subaru przekazało dla zwie-
rząt ponad 11 mln dolarów w ramach 
akcji „Podziel się miłością”, polepsza-
jąc los ponad 10 000 zwierząt.  
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W tym czasie, głównie 
dzięki aktywności 
japońskiego rządu, 

który wydał wiele aktów prawnych 
ułatwiających rozwój prywatnej 
przedsiębiorczości, nastąpił szybki 
wzrost potencjału gospodarczego. 

Kiedy w roku 1917 Chikuhei Nakaji-
ma zakładał swoje pierwsze zakłady 
lotnicze, nikt nie spodziewał się, że 
będzie to początek historii jednej 

z najciekawszych marek motoryza-
cyjnych świata, znanej jako Subaru. 

Firma Nakajimy została zarejestro-
wana pod nazwą Nakajima 

Aircraft Company 
i szybko zasłynęła 
z produkcji taktycz-
nych myśliwców, 
które z powodze-
niem rywalizowały 
z amerykańską 
flotą powietrzną 
w wojnie na 
Pacyfiku. Kon-
frontacja militar-
na ze Stanami 
Zjednoczonymi 
doprowadziła 

do znisz-
czenia 
i okupacji 

kraju przez 
wojska 
amery-
kańskie. 
Zruj-

nowana japońska gospodarka została 
odbudowana niemal z kompletnej 
zapaści dzięki wydatnej pomocy oku-
pantów i dość szybko osiągnęła wysoki 
poziom techniczno-technologiczny. 

Warunki kapitulacji spowodowały, 
że koncern Nakajima został zdemilitary-
zowany i zakazano produkcji lotniczej. 
W konsekwencji został on podzielony 
na 12 odrębnych firm. W roku 1953 część 
z tych firm została ponownie połączona 
pod nazwą Fuji Heavy Industries. Znakiem 
rozpoznawczym nowej firmy stało się 
6 gwiazd symbolizujących gwiazdozbiór 
Plejad. Każda z nich reprezentowała jeden 
z podmiotów składający się na nowy 
koncern, który zajmował się głównie 
wytwarzaniem sprzętu budowlanego.

Dzięki rozporządzeniu amerykańskich 
władz okupacyjnych z roku 1952, które po-
zwalało na uruchomienie produkcji 
samochodów, kilku młodych inżynierów 
z fabryki Nakajima zdecydowało się na 
podjęcie tego zadania. Na czele zespołu 
konstrukcyjnego stanął Shinroku Momose. 
Urodził się on w 1919 roku, a w 1942, 
po ukończeniu uniwersytetu cesarskie-
go, dołączył do załogi Nakajima Aircraft 
Company, gdzie zajmował się głównie 
pracami projektowymi i udoskonalaniem 
silników odrzutowych. Pracując jako 
konstruktor lotniczy, często słuchał relacji 
pilotów i techników wracających z bojo-
wych lotów i korzystał z ich doświadczeń 
przy pracach w biurze konstrukcyjnym.

Momose zawsze był otwarty na nowa-
torskie pomysły i rozwiązania. Jako jeden 

HISTORIA tekst: PIOTR CIECHOMSKI

Od połowy XIX wieku Japonia otworzyła się na zachodni świat i przeszła w tym czasie dwa długie 
okresy prosperity. Pierwszy zaczął się w 1868 roku i trwał aż do drugiej wojny światowej, kiedy 
Japonia przekształciła się we wschodnioazjatyckie mocarstwo, które dzięki przyłączeniu części 
Chin i Korei oraz posiadłości niemieckich na Oceanie Spokojnym aspirowało do miana światowej 
potęgi militarnej i gospodarczej. Drugi natomiast rozpoczął się w latach pięćdziesiątych XX wieku 
i trwał bez przerwy aż do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Sylwetki konstruktorów Subaru 
– Shinroku Momose
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z pierwszych zauważył, że w kraju do 
transportu i przemieszczania używano 
głównie skuterów i motorowerów, a nie 
było zbyt wielu samochodów, dlatego też 
zaczął silnie lansować koncepcję mikrosa-
mochodów (kei-cars), które miały wpro-
wadzić powiew nowoczesności do kraju 
zniszczonego przez działania wojenne.

W lutym 1954 roku jego zespół przed-
stawił prototyp samochodu osobowego 
P-1, a w następnym roku model produk-
cyjny nazwany Subaru 1500. Auto miało 
niezależne zawieszenie przednich kół oraz 
tylne zawieszenie oparte na belce skrętnej 
z potrójnymi wahaczami. Początkowo 
zastosowano w samochodzie silnik o na-
zwie FG4A, który pochodził od Peugeota, 
jednak wkrótce inżynierowie z Prince 
Motor Company opracowali własną jed-
nostkę L4-1. Konstrukcja samochodu stała 
na wysokim poziomie, jednak zawiodła 
sieć dystrybucji oraz fakt, iż tak luksusowy 
samochód był poza zasięgiem przeciętnego 
Japończyka. Obydwa te powody zmusiły 
kierownictwo do zawieszenia produkcji. 
Całe siły koncernu zostały przerzucone na 
produkcję autobusów, których pierwsze 
egzemplarze pojawiły się w roku 1958. 
Wtedy to Shinroku zaprojektował autobus 
o konstrukcji samonośnej z silnikiem 
umieszczonym z tyłu – Fuji TR014X-2. 

Momose, który w tym czasie został 
naczelnym inżynierem zakładów, nie 
porzucił idei tworzenia samochodów 
popularnych, dostępnych dla przecięt-
nego obywatela. Dzięki jego osobistemu 
zaangażowaniu podjęto pracę nad budową 

małego samochodu osobowego, który 
w roku 1958 zaprezentowano jako Subaru 
360. Był to bez wątpienia samochód, 
który zmotoryzował Japonię. Zespół 
inżyniera Momose miał przed sobą trudne 
zadanie, gdyż auto musiało spełniać 
surowe normy konstrukcji regulowane 
odpowiednimi przepisami. Nie mogło 
mieć więcej niż trzy metry długości, 
a pojemność silnika nie mogła przekra-
czać 360 cm³. Przepisy ograniczały także 
cenę do 40 000 jenów, co było odpowied-
nikiem 1100 dolarów amerykańskich. 

Shinroku Momose znany był z tego, 
że wszystkie pomysły były omawiane 
z młodymi inżynierami pracującymi 

przy danym projekcie. Niekiedy były 
to wielogodzinne dyskusje trwające aż 
do momentu znalezienia właściwego 
rozwiązania. Momose potrafił słuchać 
swoich asystentów i często podzielał 
ich opinie. Dzięki tym niekończącym 
się dyskusjom zyskał od swoich lu-
dzi przydomek „Mr. Unlimited”. 

W konstrukcji Subaru 360 zastoso-
wano dwusuwowy silnik, umieszczony 
poprzecznie z tyłu czteromiejscowego 
auta. Niezależne zawieszenie zapew-
niało dobre właściwości jezdne nawet 
na zniszczonych przez działania wo-
jenne drogach. Kiedy Momose testował 
zaprojektowane przez siebie Subaru, 

jego żona siedząca obok powiedziała 
zaskoczona: „Czuję się w nim naprawdę 
dobrze!”, co w porównaniu z fatalnym 
stanem japońskich nawierzchni było 
naprawdę dużym komplementem. 
Ten element pozytywnego zaskocze-
nia właściwościami jezdnymi pojazdu 
przyświeca projektantom marki do dziś.

W roku 1961 na bazie podwozia 360 
zadebiutował Sambar, tania ciężarów-
ka, do dziś bardzo popularna w krajach 
azjatyckich. Samochód posiadał konstruk-
cję samonośną wykorzystywaną przy 
produkcji samolotów, w których rama zo-
stała wyeliminowana. Silnik zastosowany 
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w aucie miał symbol EK32 i posiadał dwa 
cylindry. Samochód ten przeszedł wiele 
modernizacji i cieszył się stale niesłabną-
cym popytem na rynkach azjatyckich. 

Inżynier Momose i jego zespół, śle-
dząc nowości motoryzacyjne ze świata, 
dostrzegli, że nastało zapotrzebowanie na 
większy, prawdziwie rodzinny pojazd.

Podobnie jak przy powstawaniu po-
przednich modeli, po długich dyskusjach 
ze swoim zespołem Momose orzekł, 
że najlepszym rozwiązaniem będzie 
przedni napęd z zastosowaniem silnika 
typu bokser umieszczonego podłużnie 
z przodu. Tak powstał kompaktowy 

samochód Subaru 1000, który zadebiu-
tował w roku 1956. Do napędu zasto-
sowano czterocylindrowy, chłodzony 
cieczą BOXER OHV o pojemności 
977 cm³. Było to pierwsze auto spod 
znaku Plejad z tym charakterystycznym 
dla marki silnikiem. Powstał samochód 
lekki, wyjątkowo dobrze wyważony, 
charakteryzujący się dobrym prowa-
dzeniem i łatwością manewrowania. 

Inżynier Momose był prekursorem 
zmian dotyczących materiału służące-
go do budowy karoserii. Zapropono-
wał użycie blachy stalowej o grubości 
0,6 mm wraz ze zwiększeniem sztyw-
ności nadwozia. Dzięki temu auto było 
o wiele lżejsze i bardziej stabilne. 

Każdy koncern motoryzacyjny ma 
człowieka, który wizjami wyprzedza 
całą epokę. Takim kimś był niewątpli-
wie Shinroku Momose, główny inży-
nier rozwoju marki Subaru. Brał udział 
i nadzorował niemal wszystkie projekty 
drogowe samochodów Subaru. Nawet po 

HISTORIA
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przejściu na emeryturę pracował na rzecz 
rozwoju marki. Znany był z otwartości 
na nowinki techniczne, które szybko 
wprowadzał w projektowanych przez swój 
zespół samochodach. Zmarł w roku 1997. 
W 2004 roku Shinroku Momose ze wzglę-
du na swoje innowacyjne podejście oraz 

osiągnięcia w dziedzinie automobilizmu 
został wyróżniony miejscem w motory-
zacyjnej alei sław w Tokio. Niewątpliwie 
Shinroku Momose należy do najwięk-
szych konstruktorów i wizjonerów świata 
motoryzacyjnego na równi z Daimlerem, 
Benzem i Ferdinandem Porsche.
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Piątek, 19 VI 2015
Na śniadanie są obiecane racuchy na 

gorąco z dżemem i rumianek, a w planie 
dnia plenerowy obiad i bułgarskie UFO. 
Jest pogodnie, jedziemy powolutku trasą 
widokowo-błotną. Kierowcy radośnie 
wjeżdżają pełnym pędem w kolejne błotka. 
Kiedy mijamy Kmetovtsi, na liczniku 
pokazuje się równo 2000 km przejecha-
nych od parkingu Emil Frey w Krakowie. 
O 12:00 sielankę przerywa sebekian, 

który zakopał się pośrodku błotnistego 
przejazdu. Wszyscy wysiadają, oglądają 
miejsce zdarzenia i po kolei decydują się 
na przejazd bokiem, który wcale nie jest 
łatwiejszy. Urabus wyciąga sebekiana, 
a chwilę potem ape dopingowany przez 
tych, którzy już przeprawili się na drugą 
stronę, sprawdza, czy naprawdę nie da się 
przejechać środkiem. Nie dało się… Forek 
utknął tak, że nie daje się otworzyć drzwi, 
a kalosze zapadają się po kolana. Dyrekcja 

próbowała ostro wyciągnąć topielca i oka-
zało się, że w błocie też można palić gumy. 
Koniec końców interweniował Miłosz 
z wyciągarką. 60 minut później ruszyliśmy 
dalej ubłoceni po szybę na dachu. O otwar-
ciu okien można było pomarzyć, a żeby 
dostać się do klamki, trzeba było zużyć 
baniak wody. Kolejne 20 minut znów 
upłynęło w błocie, w którym dodatkowo 
pojawiły się kamienie. Dopiero dalej było 
sucho i asfalt prowadzący pod pomnik 

Subariada 2015  
– bułgarska przygoda /cz. 4/
Ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Emil Frey Polska S.A.

Budapeszt
Bratysława

Kraków

VoineasaTimisoara
RUMUNIA

BUŁGARIA

WĘGRY

POLSKA

SŁOWACJA

Bukareszt

Widyń

Prohodna
Bojentsi

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

 > DYREKCJA
 > DORKA (NASZ OFICJALNY KORESPONDENT PRASOWY Z MAGAZYNU OFF ROAD)
 > SUBARY I ARLETA
 > APE I MANDALENKA
 > MUKA, MAGDA ORAZ WERONIKA Z MATYLDĄ
 > URABUS FAMILY TEAM – CZYLI GRZEGORZ, GOSIA, MICHAŁ I MACIEK
 > JASTAZEN I PABLO
 > PPMARIAN Z IRENĄ I MATYLDĄ
 > EKIPA CARTA – CZYLI ARTUR, OLA, AGNIESZKA I MICHAŁ
 > SEBEKIAN Z KLAUDIĄ I KONRADEM
 > MARHOF
 > PRZEWODNIK: MIŁOSZ „RZEŹNIK”Z „PRZYGODY 4X4” W ASYŚCIE NIEOCENIONEJ BEATY
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– monument Shipka-Buzludza w Parku 
Narodowym Bułgarii (na pamiątkę obrony 
przed Turkami ponad 130 lat temu). 
200 schodów z białych płyt piaskowca 
nadal robi wrażenie – myślę, że w czasach 
kiedy o nie dbano, musiały zapierać dech. 
W tej chwili płyty są poszarzałe, miejsca-
mi spękane i zarastają trawą. Na szczycie 
jest płatna wieża widokowa. Ma 2 wejścia 
– z tygrysem i z orłem, a otwarte jest to 
tygrysie. Dookoła armaty, tablice pamiąt-
kowe i wiatr urywający głowy. Nie wszyscy 
zdobyli się na heroiczny czyn wdrapania 
na szczyt wieży, większość leniwie zaległa 
wokół armatek i obserwowała okolicę. 

Potem podjechaliśmy pod wykute 
w skale znicze (olimpijskie?) trzymane 
dłońmi „bratniego ludu”, które znajdują się 
u podnóża Buzłudży. Ustawiliśmy Subaraki 
grzecznie do zdjęć. Miłosz wdrapał się po 
schodach swoim Landkiem, a Dyrekcja 
zaraz za nim. Pomyśleć, że jeszcze nie 
tak dawno za podobny czyn wszyscy 
wylądowalibyśmy w więzieniu za obrazę 
jedynej słusznej partii… Dziś nikt nie dba 
o te gigantyczne pomniki socjalistyczne, 
a szkoda, bo stanowią nie lada gratkę 
turystyczną. Po sesji zdjęciowej jedziemy 
pod UFO, które widać spod zniczy. Docie-
ramy na szczyt. Buzłudża (1441 m n.p.m.) 
położona jest w środkowej części pasma 
górskiego Stara Płanina. W 1981 roku 
wybudowano tam Dom-Pomnik Komuni-
stycznej Partii Bułgarii (kojarzony z UFO 
ze względu na charakterystyczny kształt). 
Zatrzymujemy się pod schodami, które są 
mocno zdewastowane. Wydłubano wiele 

liter z elewacji i „ozdobiono” ją graffiti. 
W fundamenty UFO wbetonowano kap-
sułę z przesłaniem do przyszłych pokoleń 
żyjących w komunizmie. W budowie 
brały udział wojska inżynieryjne armii 
bułgarskiej i „ochotnicy”. W 1989 roku po 
zmianach politycznych państwo przejęło 
i natychmiast zamknęło budowlę. Budynek 
niszczał – w tej chwili jest już rozpadającą 
się ruiną i chyba to ostatnie chwile, kiedy 
można go jeszcze obejrzeć. W 2009 roku 
partia socjalistyczna otrzymała budynek 
z powrotem od państwa, które chciało 
pozbyć się kosztów ochrony i utrzymania. 
Ale pieniędzy na jego odrestaurowa-
nie brak. Co roku pod koniec lipca lub 
na początku sierpnia spotykają się tu 
zwolennicy Bułgarskiej Partii Socjali-
stycznej, aby powspominać „stare dobre 
czasy” i pośpiewać „Międzynarodówkę”.

Wszelkie „normalne” wejścia do budyn-
ku zostały zakratowane lub zabetonowane. 
Z boku jednak można znaleźć dziurę 
w murze, przez którą 
można się 

przecisnąć do środka na klatkę schodową. 
Dziura znajduje się w takim miejscu, 
że trzeba się nieco podciągnąć po betonie, 
żeby wydostać się na betonowe półpię-
trze. Wewnątrz było mokro, wystawały 
z podłogi pręty i walał się pokruszony 
beton, ale znalazło się kilku śmiałków 
chętnych do zwiedzenia wnętrz niegdyś 
luksusowego i elitarnego miejsca.

Okrągła sala szeroka na 42 m i wysoka 
na 15 m pierwotnie pokryta była mozaiką 
o powierzchni 500 m² – oczywiście w du-
chu socrealizmu (ilustrowała historię partii 
komunistycznej – od portretów Marksa, 
Engelsa i Lenina po Żiwkowa). Tworzyło 
ją 14 kompozycji, nad którymi pracowało 
60 najwybitniejszych malarzy tamtych 
czasów. Zachowały się jedynie jej nędzne 
resztki, wydłubane są całe połacie. Na środ-
ku sufitu była wielka rozeta mozaikowa 
z sierpem i młotem. Schody udekorowano 
kryształowym szkłem. Wnętrze jest obecnie 
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totalnie zdewastowane i rozkradzione, 
a pierwotny wygląd UFO można już tylko 
zobaczyć na zdjęciach. Windy są pourywa-
ne, wybito okna, przeciekają stropy, pękają 
ściany. Brakuje jakichkolwiek instalacji 
sanitarnych, elektrycznych czy poręczy 
schodów. W takim tempie niszczenia za 
kilka lat będzie tu już tylko sterta gruzu. 
Nad kopułą UFO wznosi się 70-metrowa 
wieża ozdobiona kiedyś dwoma pięciora-
miennymi, czerwonymi gwiazdami z czer-
wonego szkła, wysokimi na 12 m – trzy razy 
większymi od gwiazdy na Kremlu. Na bu-

dowę UFO wydano ponad 14 mln lewów 
(7 mln euro). Szkło z gwiazdy 

na szczycie wieży 
zostało wybite 
przez ciekawych 
tego, czy gwiazdy 
nie są zrobione 

z rubinu (jak głosiła 
legenda). Miedziane 

elementy zdobień 
wzięli sobie złomiarze. 
Po 15:00 na parkingu 

u stóp Buzłudży gotujemy 
błyskawiczny obiad z widokiem na znicze 

i UFO. Potem jeszcze chwila 
poszukiwań kluczy 

od boksu dachowego, zapodzianych przez 
Urabus Family Team, i wracamy na trasę, 
pełną urozmaiceń o charakterze wypo-
czynkowym: ławeczek pośrodku niczego, 
obudowanych źródełek czy ciurkających 
ze skał cieków. Co jakiś czas pośród 
pustych pól wyrastają monumentalne 
pomniki – zdecydowanie relikty tamtej 
epoki. Blisko Kazanlak mijamy cudow-
ne lawendowe pola. Fantastyczny kolor 
ciągnie się wzdłuż drogi i aż chce się za-
trzymać, żeby w nim pobuszować, no ale 
nie z Miłoszem takie krotochwile. Po 17:00 
wjeżdżamy do Starej Zagory. Tu już tętni 
życie. Mijamy browar Zagorka, ale mimo 
jęków w CB Miłosz nie przewidział choć 
15 minut, byśmy mogli zajrzeć do browaru 
i kupić sobie „pamiątki”. Stara Zagora wy-
gląda najlepiej ze wszystkich dotychczas 
mijanych miast. Przed 19:00 wjeżdżamy 
do Asenovgrad, ale czasu na zwiedzanie 
już brak. Mijamy twierdzę Asenovgrad 
i cerkiew św. Bogurodzicy z Petricza. 
Niegdyś można tam było dojechać autem, 

ale osunęła się droga i zamknięto dojazd. 
W tej chwili można tam tylko dojść pieszo. 
Mkniemy tunelami, w których Marhof 
i Subary grają w duecie na wydechach. 
Docieramy do Monastyru Baczkowskiego 
i dajemy się oczarować ciszy, roślinności 
i malowidłom. Piękne kute elementy, rzeź-
bione bramy, drzwi, żyrandole, witraże, 
freski. Monastyr przepiękny, zatopiony 
w spokoju i jakimś błogim bezruchu. 
Wewnątrz płonące świece, mnóstwo ikon, 
kapiące od złoceń ozdoby. Narobiliśmy 
mnóstwo zdjęć, a potem przy wyjściu do-
czytaliśmy, że obowiązuje zakaz fotografo-
wania. Nikt jednak nie zwrócił nam uwagi 
– ani kilku popów, których mijaliśmy, ani 
strażnicy. No cóż – nasz zysk z wyprawy. 
Zwiedzanie zajmuje nam niecałą godzinę. 

Przed nami już tylko dojazd na nocleg. 
Droga wije się serpentynami, pełna 
jest tuneli (krótkie, ale stwarzają duże 
możliwości akustyczne), skalnych ścian, 
osuwisk, zakrętów tak ciasnych, że podnosi 
się ciśnienie. Wzdłuż drogi małe, zadbane 

i urocze wioseczki pełne kwiatów, 
wysprzątane i zadbane – po prostu 
bajkowo. Do Kosova docieramy na 

20:00. Wioseczka jest maleńka i cia-
sna. Forek Urabusów wylosował 
miejsce parkingowe pod skalnym 
osuwiskiem i Gosia z niepokojem 

zerka na to, co może w nocy 
spaść na auto. Noclegi mamy 

w 2 domkach na 2 krańcach 
wioski. Panowie z bagażami 

idą do windy bagażowej, 
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a panie z dziećmi ruszają na pokoje. 
W wiosce na stałe mieszka 11 mieszkańców, 
a nas jest 29. To prawie najazd. Dostali-
śmy apartament przeznaczony dla 4 osób 
z wyposażoną kuchnią, jadalnią i salonem. 
Z okna widać restaurację po przeciwnej 
stronie wioski, słychać szum strumienia. 
Na kolację trzeba iść z latarkami, bo powrót 
po ciemku mógłby być wyzwaniem – dróż-
ki strome, śliskie, wąskie, no i zupełnie 
nieoświetlone. Gospodarze wyraźnie się 
starają, żeby gościom było miło i wygod-
nie. To miła odmiana po naszym skąpym 
gospodarzu ze skansenu. Zaserwowana 
kolacja była przepyszna. Wznieśliśmy toast 
urodzinowy za zdrowie Magdy tutejszą 
rakiją, podaną dla zmyłki w kieliszkach od 
wina. Potem obejrzeliśmy filmik z wnętrza 

UFO – druty wystające z sufitów, ścian 
i klatek schodowych, resztki ogromnej 
mozaiki, która (pomijając tematykę) była 
kiedyś po prostu przepiękna, marmurowe 
podłogi. Wszystko zniszczone, zdewasto-
wane, aż żal patrzeć. Gospodarze oglądają 
filmik razem z nami, z zaciekawieniem 
i też lekkim smutkiem, że zmarnowano 
bezpowrotnie coś, co warto było zachować. 

Sobota, 20 VI 2015
Po śniadaniu jest chwila na obejrze-

nie okolicy. Spacerujemy po dróżkach 
wioski, kwitną winogrona, pachnie mokra 
ziemia. Jakiś dziarski staruszek siekierką 
rąbie drewno. Bagaże zjeżdżają windą, 
pakujemy się i powolutku opuszczamy 
gościnną osadę. Kierujemy się w Rodo-
py. Jest 17 stopni i 863 m n.p.m. Miłosz 

zapowiada optymistycznie: „dziś teren 
i cudowne mosty, restauracyjka i shopping, 
a potem nocleg w górach”, ale – jak poka-
zały najbliższe godziny – tylko teren się 
zmieścił w planie. Na razie pod kołami 
mamy drobne kamyczki, szuter i błoto, 
nad dachami zielone tunele, no i obłędne 
widoki. Górskie osty, dzwonki i dziewan-
ny, paprocie, dzikie róże i coraz ładniejsze 
słońce. Na 1096 m n.p.m. robimy sobie 
zdjęcia, bo piękne błotko i malownicze 
przejazdy. Glina mlaska i ciamka pod ko-
łami na przemian i w dowolnej kombinacji 
z kamieniami, wystającymi gałęziami 
i przewróconymi drzewami. Kierowcy eks-
cytują się jak dzieci, ale pilotki chyba odro-
binę mniej. Podjazd jest stromy i ci bez 
reduktorów mogą mieć problem. Jastazen 

jedzie pierwszy i to tak ostro, że na szczycie 
dostaje od Miłosza przydomek „Stasiu 
Kaskader”. Kolejne załogi podjeżdżają 
raczej bez problemu, ale nikt nie dał 
rady pobić szybkości i stylu Jastazena. 

Niedługo potem Dyrekcja zgłasza 
potrzebę zmiany koła. Czyli mamy drugą 
gumę na wyprawie. Jedziemy sosnowym 
młodnikiem – jest ciasno i czujemy, 
jak Forek ma masowane boczki i dach. 
Marhof znów odkleił antenę CB. Miłosz 
co chwilę obciupuje i obskrobuje gałęzie, 
żeby oczyścić nam drogę. Pojawiają się 
stada much. Po prostu chmary – lgnące 
do szyb, karoserii, pchające się przez 
uchylone szyby do wnętrza. Młodnik 
sosnowy poprzerastany jest wielkimi 
paprociami i czymś, co wygląda na 
zdziczałe wiśnie. O 12:40 wyjeżdżamy na 

polanę. Zioła i kwiaty pachną obłędnie. 
Jest kolorowo, soczyście i pięknie. Mamy 
chwilę na pompowanie kół – według 
potrzeb, a potem jazda w dół. Droga naj-
pierw piaszczysta, potem z piaskowców, 
a potem błoto i kałuże. Muka mówi przez 
CB, że właśnie śmignął im niedaleko auta 
jeleń. Słońce świeci pięknie, ale nie jest 
jakoś upiornie gorąco. Z jednej strony 
mamy ukwiecone pobocza, z drugiej 
tradycyjne przepaści. Potem wjeżdżamy 
w las, błota coraz więcej, słońca coraz 
mniej. O 13:00 marhof zameldował, 
że się wkleił w błoto i nie ma szans na 
samodzielny wyjazd. Maczety i kalosze 
okazują się sprzętem podstawowym 
i pierwszej potrzeby. Ruszamy budować 
drogę, bo sytuacja nie wygląda dobrze. 

Forek zsunął się w błoto tak głęboko, że 
aż oparł się brzuchem o grzbiet gliniastej 
drogi. Tniemy gałęzie, rzucamy szyszki, 
patyki. W CB nie słychać Miłosza ani 
Urabusa. Reszta załóg została „po drugiej 
stronie marhofa” i robi, co podpowia-
da zdrowy rozsądek. Zaczyna kropić 
deszcz, co dopinguje nas do szybszego 
gromadzenia gałęzi, żeby wyściełać spory 
kawałek drogi. Nogi zapadają się w błocie, 
pocieszamy marhofa i usiłujemy wywołać 
Miłosza. Po 25 minutach wreszcie Landek 
wraca na pomoc. Kolejny kwadrans trwa 
wydłubywanie marhofa z błota. Zupełnie 
jak odklejanie krówki ciągutki spomiędzy 
zębów. Forek i linka wyciągarki jęczą jak 
koń, który topi się w bagnie, aż cierpnie 
mi skóra. Zaczyna naprawdę porządnie 
padać. Wreszcie marhof wyciągnięty, 
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za to Landek ma problem z opuszczeniem 
koleiny. Po kilku rozbiegach w przód i tył 
wreszcie droga jest odblokowana – ale 
zryta i błotnista, aż strach patrzeć. Szybko 
narzucamy jeszcze więcej gałęzi i powoli 
wyjeżdżamy z tego pechowego miejsca. 
Koleiny są bardzo wysokie i śliskie – ka-
losze z łatwością nabrałyby wody od góry, 
łatwo się zsunąć i powielić los marhofa. 
Nikomu nie jest do śmiechu i żartów. 
Kilkadziesiąt metrów dalej droga zalana 
wodą tak, że nie wiadomo, co jest pod nią. 
Wciąga nas w koleinę. Co prawda udaje 
nam się wyjechać z niej w ostatniej chwili, 
ratując się przed ugrzęźnięciem, ale 
w prawym tylnym kole nagle coś walnęło, 
huknęło i trzasnęło tak, że byliśmy pewni, 
że udało nam się je urwać. Wyjeżdżamy 

z tej kałuży i okazuje się, że mamy kapcia. 
Rozpoczyna się błyskawiczna akcja zmia-
ny koła. Okazuje się, że przedziurawili-
śmy nie oponę, a felgę, koło więc średnio 
nadaje się do naprawy. Pocieszające jest, 
że nie zniszczyliśmy zacisków i samego 
koła. Deszcz pada nadal, jesteśmy brudni, 
mokrzy i chyba trochę już zmęczeni. 

Pięć minut później Jastazen utknął na 
podjeździe w górę i stoimy w kolejce. Jeste-
śmy 1420 m n.p.m. w środku lasu. Kolejny 
trudny podjazd, znów wciąga nas w kole-
inę i musimy cofać. Inne załogi też mają 
nielekko. Wyjeżdżamy na polanę, na której 
ktoś zaparkował dużą przyczepę kempin-
gową – zastanawiamy się, jakim cudem ją 
tu dociągnął? Stoimy na polu, gdzie Miłosz 
zarządził postój na obiad, ale nam ledwo 
chce się ruszyć. Tymczasem dzwoni do 

nas Keratronik (to ci od ISR), że otrzymali 
sygnał jakby auto było na podnośniku. 
Ustaliliśmy więc po podaniu haseł, że była 
to zwykła zmiana koła w lesie, a nie próba 
kradzieży i pan życzył nam dalszej miłej 
podróży już bez przygód. Skrobiemy płytę 
pod silnikiem, bo błoto oblepiło ją jak pan-
cerz. Ape dłubie pieczołowicie patykiem 
w otworach wentylacyjnych w osłonach 
i zastanawiamy się, czy wężyk do turbiny 
przetrwa, czy zacznie popuszczać. 

O 15:45 ruszamy po obiedzie w dół 
– bardzo powoli, bo wszędzie śliska glina 
i koleiny, a do tego wąsko i jałowcowo 
dookoła. Pół godziny później trochę 
pobłądziliśmy. Część grupy pojechała 
w lewo, inni w prawo i dłuższą chwilę 
nie wiadomo było, kto pojechał dobrze, 
a kto źle. Stoimy i czekamy na informacje 
od Miłosza, ale CB uparcie milczy. Za to 
pada coraz bardziej, choć muchom to 
nie przeszkadza. Kontynuujemy zjazd, 
a koniec końców okazało się, że obie 
drogi – i w prawo, i w lewo – prowadzą do 
tego samego miejsca. Deszcz się rozkręca, 
podnosi się mgła, jest coraz bardziej ślisko, 
gliniasto i dziurawo. Jedziemy bardzo wol-
no. Urwaliśmy już chlapacze i wypiął nam 
się zderzak. Miłosz co prawda nas popędza 
i mobilizuje, ale po dzisiejszych doświad-
czeniach każdy jedzie jak z jajkiem na 
masce. Miłosz ochrzcił ppmariana ksywką 
„Zamulacz” z racji tempa jazdy, z czym 
wspomniany się nie zgodził, dowodząc, 
że to zaszczytne miano powinni dostać ci, 
co zassali błota pod swoje Forki. Toczymy 
się zatem wolniutko w ciszy aż do chwili, 
gdy Urabus przez CB zakrzyknął drama-
tycznie, że nic nie widzi, tak mu szyby 
zaparowały. Potem było słychać gwałtow-
ne napominania Dyrekcji, żeby „nie jechać 
TAM, bo TAM jest dziura” i jak w nią 
wpadną, to będą kłopoty. A potem już były 
kłopoty, bo Urabus jednak wpadł w dziurę. 
Znów postój i cisza w eterze, bębniący 
deszcz i czekanie. Ekipa wokół Urabusa 
zbudowała drogę – tym razem z kamieni. 
O 17:00 Urabus grzecznie podziękował 
przez CB za akcję ratunkową. Okazało się, 
że wysiadła mu klimatyzacja i zaczęły pa-
rować szyby. Zakazał oddychania w aucie, 
ale niestety pasażerowie nie posłuchali 
go, doprowadzając do katastrofy, bo przez 
zaparowane szyby nie było niczego widać. 

Ruszamy w dół. Robi się coraz bardziej 
ślisko, choć wydawało się, że to już niemoż-
liwe. Zwiększamy odstępy pomiędzy auta-
mi. Miłosz prosi wszystkie wiedźmy suba-
riadowe o zatrzymanie deszczu, ale albo nie 
było wystarczającej ilości wiedźm, albo ich 
moc osłabła w błocie, bo padało coraz 
mocniej. Co chwilę zatrzymujemy się, bo za 
ostrymi zakrętami są błotne koleiny. Wresz-
cie wyjeżdżamy na asfalt. Poza Miłoszem 
chyba wszyscy odetchnęli z ulgą, że to już 
koniec tej cudownej trasy terenowej i wresz-
cie jest normalnie. Emocje opadły i pojawił 
się we mnie zawód i rozczarowanie, że prócz 
błota i mnóstwa kamieni nie zobaczyliśmy 
dziś w Bułgarii nic ciekawego i ominęło nas 
tyle obiecanych atrakcji. Nie będzie już obie-
canych cudownych mostów, zabytków ani 
tutejszego jedzenia. Subiektywnie uważam, 
że taplać się w błocie z wyciągarką i zmianą 
koła można bliżej domu – niekoniecznie 
trzeba pchać się w tym celu 2000 km od 
domu. I wcale nie cieszy mnie perspektywa 
wjazdu na kolejną górę, w ciągle padającym 
deszczu po to, by rozbić namiot. I ko-
nieczność zjazdu z tej góry po jutrzejszym 
śniadaniu. O 17:40 tankujemy auta na stacji 
i postanawiamy z ape odłączyć się od grupy, 
pominąć ostatni dzień off-roadowych 
atrakcji i wybrać zamiast biwaku w górach 
nocleg w Melniku, do którego konwój miał 
zjechać dopiero jutro wieczorem. Komu-
nikujemy swoją decyzję grupie i Miło-
szowi i zjeżdżamy na drogę do Melnika, 
obserwując grupę Subaraków oddalających 
się w kierunku Wąwozu Trigradskiego. 
GPS pokazuje 150 km krętymi drogami do 
celu – 3 godziny jazdy. Do Melnika docie-
ramy o 22:15 i udaje nam się zameldować 
w przyjemnie wyglądającym hotelu Ma-
kenze – z basenem, restauracją na świeżym 
powietrzu (ale ogrzewaną i z daszkiem) 
i dużymi pokojami. Nocleg ze śniada-
niem – 60 lewów za 2 osoby. Zamawiamy 
kolację i dzbanek wina z tutejszej winnicy 
i wreszcie odpoczywamy, grzejąc się pod 
promiennikiem zawieszonym w altanie. 
Auto stoi na strzeżonym parkingu, u stóp 
którego szemrze w dole strumyczek. 
Nad górami błyska burza i zaczyna znowu 
padać. Utwierdzamy się w przekonaniu, 
że podjęliśmy dobrą decyzję. Kładziemy się 
spać, a deszcz pada coraz potężniejszy.  

(ciąg dalszy w następnym wydaniu)
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Wpłynęliśmy do zatoki Salt Whistle 
wieczorem. W promieniach 
zachodzącego słońca zapierała 

nam dech w piersiach. Kończył się już 
dzień, trzeba było szybko się zakotwiczyć, 
oczywiście jak najbliżej plaży. Załoga 
ruszyła, jak zwykle, do pomocy naszemu 
kapitanowi, który manewrował między 
katamaranami i zacumował naszą łajbę 
20 metrów od rajskiego brzegu i plaży. 
Rosnące ukosem palmy skłaniające 
się ku morzu wyglądały zachwycająco 
i jednocześnie jak kiczowata pocztówka 

z wakacji… Pocztówka, w której wszyscy 
się zakochali. Woda była tam przej-
rzysta, turkusowa, zachęcająca do 
kąpieli, co zresztą przez 3 dni naszego 
pobytu na wyspie często czyniliśmy. 

Pierwszego wieczora, mimo iż nikomu 
się już nic nie chciało, wybraliśmy się na 
brzeg do słynnego baru na plaży, pro-
wadzonego przez Black Boya i jego żonę 
Debbie. Bar „Black Boy” jest, jak się oka-
zuje, miejscem bardzo znanym bywalcom 
karaibskich wysp. Można o nim znaleźć 
garść informacji w internecie. Dotarliśmy 

tam nastawieni na szybki powrót, jednak 
rumpunch zaserwowany nam przez Black 
Boya oraz karaibskie rytmy zatrzymały nas 
do późnej nocy. Bawiliśmy się doskonale, 
ale w pewnym momencie trzeba było wra-
cać na pokład. Mayreau to był dla nas czas 
relaksu, chłonięcia atmosfery Karaibów, 
totalnego lenistwa i korzystania z pły-
wającego baru, który jest nieodłącznym ele-
mentem wyposażenia rejsu. Korzystaliśmy 
z niego z radością, kąpiąc się oraz wylegując 
na brzegu. Udaliśmy się, co prawda na 
wycieczkę (pieszą oczywiście) po wyspie, 

Subaru na Karaibach /cz. 2/ 
Mayreau, najmniejsza z zamieszkanych wysp w archipelagu Grenadyn, należy politycznie do 
Saint Vincent i Grenadyny. To mała wysepka o powierzchni niecałych 4 km², zamieszkana przez 
około 300 osób, w większości we wsi Old Wall. Mieszkańcy Mayreau utrzymują się z turystyki oraz 
rybołówstwa. Ciekawostką jest to, że dopiero w 2002 roku została zelektryfikowana. Niedaleko 
od Mayreau (około 2 km) znajduje się wspomniany przeze mnie w poprzedniej części rezerwat na 
Tobago Cays.
Ciąg dalszy z poprzedniego numeru
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podczas której okazało się, że jedyna droga 
prowadzi najpierw pod sporą górę, by na 
jej szczycie ukazać nam okoliczne wyspy, 
między innymi rezerwat Tobago Cays, któ-
ry zrobił na mnie niesamowite wrażenie. 
Idąc do wsi, po drodze obejrzeliśmy cmen-
tarz, z którego rozpościerał się przepiękny 
widok na część wyspy oraz Morze Kara-
ibskie. Nieco wyżej znajduje się kościółek, 
malutki, przytulny i bardzo kolorowy. 
Przepiękny i bardzo klimatyczny. Z mini-
tarasu widokowego za kościółkiem można 
podziwiać sąsiednie wyspy oraz widok na 

Ocean Atlantycki. Idąc dalej, przeszliśmy 
przez większą część wsi, aż dotarliśmy do 
sklepu, w którym zrobiliśmy drobne zaku-
py, a wracając na nasz katamaran, wstąpi-
liśmy do klimatycznego baru u Bobbiego. 
Tam ochłodziliśmy się zimnym piwem 
i przepysznym ginem z tonikiem, 
przyjemną odmianą dla rumu. Później 
znowu delektowaliśmy się plażą, palmami, 
robiliśmy tam sesję fotograficzną. Każdy, 
kto tu przybywa, musi mieć przecież 
zdjęcie na palmie albo kilku palmach 
i to w różnych pozach. Indywidualne, 

grupowe, w parach… Wszelkie kom-
binacje i pozy były uskuteczniane.

W ramach przerywnika dla błogiego 
nicnierobienia popłynęliśmy jednak zdo-
być Mopion. To mała wysepka, w zasadzie 
łacha piachu, która ma kilkadziesiąt 
metrów długości, położona niedaleko 
Petit Saint Vincent oraz Petite Martinique. 
Na środku tej łachy kiedyś został zainsta-
lowany samotny parasol, który zmienił 
jednak w czasie położenie… W zasadzie to 
łacha się przemieściła, i teraz znajduje się 
na jej skraju. Dotarcie tam, według naszego 

kapitana, to nie lada wyzwanie, ponieważ 
wkoło tej miniwysepki znajdują się bardzo 
płytko położone skały, które mogą uszko-
dzić silnik w pontonie. Nam na szczęście 
udało się tam dostać, co uwieczniliśmy na 
kolejnych seriach pamiątkowych zdjęć. 
W drodze na Mopion zawinęliśmy jeszcze, 
dosłownie na chwilę, na Palm Island. 
Znajduje się tam luksusowy ośrodek wy-
poczynkowy, na którego teren mają wstęp 
tylko mieszkańcy. Część plaży jest jednak 
dostępna dla wszystkich i dzięki temu 
mieliśmy olbrzymią radość i przyjemność 

ze spaceru po wyjątkowym, białym piasku 
z maleńkimi czerwonymi drobinkami 
oraz kąpieli w cudnych falach. Tę część na-
szego rejsu (chociaż pierwotnie stojącą pod 
znakiem zapytania z powodu trudności 
w dopłynięciu do Mopion), wspominam 
bardzo wyjątkowo. Być może dlatego, że 
bardzo mi na dopłynięciu na tę malutką 
łachę piachu z parasolką zależało…

Po powrocie na Mayreau czekała na 
nas wieczorna uczta u Black Boya, który 
przygotował dla nas morskie ślima-
ki, ryby, ale przed wszystkim wielkie 

grillowane langusty (na 
które miejscowi mówią 
„lobster”). Wszystko było 
przepyszne, zabawa była 
doskonała tak jak poprzed-
niego wieczora. Nie przeszkodził nawet 
chwilowy brak prądu, który szybko został 
przez gospodarza naprawiony za pomo-
cą generatora. Rewelacyjny wieczór!

Mayreau żegnaliśmy trzeciego dnia 
z ogromnym żalem i tęsknotą, ponieważ 
ta wyspa to kwintesencja Karaibów, luzu 
i odpoczynku. Czas się tam zatrzymuje, 
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człowiek nie myśli o sprawach innych niż 
relaks i odpoczynek. Zwiedziliśmy również 
okoliczną plażę od strony oceanicznej, 
na której mocno wiało, a fale były gigantycz-
ne, ale za to można było obserwować parę 
pelikanów polujących na ryby. Mieliśmy też 
przez chwilę na pokładzie gościa – mor-
skiego ślimaka: skrzydelnika wielkiego. 
Olusia postawiła mu ultimatum, że wypuści 
go z niewoli, jeśli pokaże się nam w pełnej 
krasie. Trochę go musiała namawiać, 
aż w końcu dotarło do niego, że Olusi się nie 
odmawia i ślimak wylazł ze skorupy, podą-
żając w stronę wody. Dotrzymując słowa, 
po zakończeniu sesji foto (mógł się poczuć 
jak celebryta) wypuściliśmy go na wolność. 

Nadszedł niestety czas na rejs w drogę 
powrotną. Gdybyśmy zostali jeszcze w tej 

części Karaibów, ryzykowalibyśmy 
spóźnieniem na lot powrotny, czym 
w zasadzie nikt oprócz naszego kapitana 
się nie przejmował. Karaibski nastrój 
już dawno zapanował w naszej załodze. 
Nieubłaganie nadeszła chwila powolnego 
powrotu i musieliśmy opuścić Mayreau. 
Skierowaliśmy się na północ w kierunku 
wyspy Bequia, na której już byliśmy przez 
chwilę, a teraz mieliśmy okazję spędzić tam 
więcej czasu. Jest to podobno najbardziej 
„normalna” z karaibskich wysp. Nor-
malność ta wynika z tego, że nie ma tu 
punktów stricte turystycznych, po prostu 
żyją na niej zwykli ludzie. Wyspa jest też 
jednocześnie zbyt mała, aby rozwinął 
się tu jakiś większy przemysł. Jej nazwa 
w oryginalnym języku Arawak znaczy 

„Wyspa Chmur”. Coś w tym musiało 
być, bo od rana lało jak nigdy wcześniej... 
Oczekiwanie na lepszą pogodę zostało 
wykorzystane różnorodnie. Niektórzy de-
lektowali się nicnierobieniem, inni leniwą 
rozmową, ja delektowałam się ciepłym 
padającym deszczem, który uwielbiam. 

Marhof skupił się na poszukiwaniu 
ciekawostek na temat tego skrawka lądu. 
Wyczytał, iż historycy twierdzą, że to 
właśnie stąd Edward Teach, znany też lepiej 
jako „Czarnobrody”, na pokładzie Zemsty 
Królowej Anny napadał na francuską ma-
rynarkę. Krążą też legendy, że w tej samej 
zatoce cumował nieraz Francis Drake. 
Z historycznych pamiątek na wyspie zostały 
niestety zaledwie ruiny fortu przy wejściu 
do portu. Kilka armat stało w miejscu, 
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z którego rozciągał się widok na całą zatokę. 
Ruiny tego fortu zobaczyliśmy podczas 
wycieczki pick-upem. Kierowca pick-upa 
okazał się być synem właściciela przepięknie 
położonej farmy żółwi morskich na wyspie, 
do której również nas zawiózł. Po wykluciu 
małe żółwie morskie nie są w stanie samo-
dzielnie przemieścić się do morza. Na far-
mie znajdowały się żółwie w wielu basenach 
i różnym wieku. Malutkie, niedawno 
wyklute, które po osiągnięciu wieku około 
5 lat są wypuszczane na wolność. W tym 
wieku są już w stanie samodzielnie przeżyć 
w morzu. Do takiego zdania doszedł Orton 
King, który od niemal 20 lat opiekuje się 
tymi gadami, prowadząc swój ośrodek 
na własną rękę. Z wielką pasją opowiadał 
o swoich podopiecznych. Niestety, czas nas 

gonił i musieliśmy uciekać. Bequię opusz-
czaliśmy mocno spóźnieni już po zmroku, 
na szczęście z nowymi zapasami jedzenia, 
picia oraz owoców. Jednym z najciekaw-
szych, którego nazwy nie byliśmy w stanie 
zrozumieć ani odkryć na własną rękę, był 
owoc przypominający dużą zieloną gruszkę 
z kolcami o niezbyt atrakcyjnym wyglądzie. 
W środku genialny w smaku, o białym 
włóknistym miąższu z dość dużą ilością 
pestek. W związku z wyglądem i konsysten-
cją owocu nazwaliśmy go swojsko „glut”. 
Dopiero po powrocie, wciąż zaintrygo-
wana tym, co to był za owoc, znalazłam 
go w Internecie. Nasz karaibski „glut” 
to soursop zwany korosolem, czyli owoc 
flaszowca miękkociernistego. Udało mi 
się przywieźć kilka pestek, aczkolwiek 
jeszcze owoców nie wyhodowałam. 

Bequia była wyjątkowym miejscem. 
W sklepach można było zaopatrzyć się we 
wszystkie potrzebne produkty spożyw-
cze, a na targu owocowo-warzywnym 
w świeże produkty. Karaiby to bogactwo 
egzotycznych owoców, które spożywali-
śmy codziennie w ilościach hurtowych, 
ze względy na ich bogaty smak i wyjątko-
we doznania sensoryczne, nie do uzy-
skania podczas konsumpcji tych samych 
owoców zakupionych w Polsce. Klimat 
tam panujący pomaga podczas dojrzewa-
nia owoców uzyskać bardzo smakowite 
cechy organoleptyczne i pełną dojrzałość 
owocu. Najczęściej i najchętniej spożywa-
nym przez nas była marakuja… Ale nawet 
ananasy i banany smakują tam inaczej.

Kolejnym przystankiem, którego 
nie mogło zabraknąć w naszym rejsie, 
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była zatoka Wallilabou na Saint Vincent. 
To miejsce znane wszystkim fanom 
„Piratów z Karaibów”, ze słynną skałą 
w kształcie bramy, która odegrała niewąt-
pliwie ważną rolę w filmie i jest wizytówką 
zatoki. Przy wejściu do zatoki rzeczywi-
ście znajdowała się skała piratów (gdzie 
skończyło 3 wisielców z początku filmu), 
a my mieliśmy okazję zacumować przy 
tym samym pomoście, przy którym stały 
imperialne żaglowce. Niestety, po sztormie 
z 2008 roku pozostał jedynie szkielet owe-
go pomostu, a na lądzie resztki scenografii 
Port Royal. Nie tylko w zatoce, ale również 
w głębi lądu znajdują się jeszcze elementy 
scenografii, niestety w stanie opłakanym. 
Szkoda, bo gdyby były zadbane, mogłyby 
być atrakcją dla podróżników, chociaż i tak 
większość przypływa tu ze względu na 
jednego z mieszkańców. To Tony Edward 
(nazywany przez Polaków po prostu Ant-
kiem), znany na całym świecie najlepszy 
wytwórca rumpuncha Jacka Sparrowa 
oraz wielki miłośnik Polski. Wyjątkowy 
człowiek. Tak więc przypłynęliśmy do tego 
miejsca, które u mnie osobiście wzbudzało 
mieszane uczucia. 

Zazwyczaj jestem dość powściągliwa i do 
wizyty u Antka podeszłam z pewną re-
zerwą. Rzeczywiście, miejscowy „Czarny 
Książę” (taki miał pseudonim w młodości) 
bardzo lubi Polaków. Półki w jego bardzo 
skromnym barze uginają się od pamiątek, 
flag (zdecydowanie najwięcej polskich), 
czapeczek i innych gadżetów i pamiątek 
przywożonych tu przez turystów (był tam 
nawet proporczyk Lechii Gdańsk), zeszy-
tów z pamiątkowymi wpisami, starych 
wydań magazynów podróżniczych, pla-
katów z Jackiem Sparrowem i różnorakich 
reklam. Belka nad barem jest przyozdo-
biona biustonoszami, a wejście na zaplecze 
przypieczętowane stringami. Pod ścianą 
stare akumulatory, jakiś telewizor i kilka 
taboretów. Jednym słowem – miejsce z kli-
matem i zdecydowanie najlepsza knajpka 
do spędzenia wieczoru na Karaibach. 
Przywitani zostaliśmy specjalnością 
Antka – sławnym rumpunchem Jacka 
Sparrowa. Jest to magiczny napój o tajem-
niczej recepturze, smaku egzotycznego 
soku wieloowocowego, w którym 
nie czuć w ogóle miejscowego 

rumu (do czasu). Konieczna do degustacji 
tego wyjątkowego napoju jest duża ilość 
lodu oraz świeżo starta gałka muszkato-
łowa, pochodząca z miejscowej uprawy. 
Niektórzy na początku mieli wątpliwości 
co do pochodzenia wody, ale szybko 
zniknęły wraz z ilością pochłonięte-
go trunku. W tle leciał Bob Marley, 
a z czasem, kiedy impreza zdążyła się 
już rozkręcić na dobre (Antek dostał od 
nas wysokoprocentowe prezenty z Polski 
i zarządził Happy Hour), leciały już pol-
skie hity, z Republiką i Dżemem na czele. 
Wieczór u Antka skończył się nad ranem. 

Następny ranek był trudny z racji 
rzeczywistej ilości rumu w rumpunchu. 
W celu zwalczenia skutków nocy, kuszeni 
wizją kąpieli pod wodospadem, ruszyli-
śmy w głąb lądu na wycieczkę, w której 
towarzyszyło nam dwóch miejscowych 
chłopców. W czasie tej wyprawy mogliśmy 
z bliska poznać piękno St. Vincent – mnó-
stwo wzgórz (bardzo duże różnice wyso-

kości), doliny, rzeki, 
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tysiące odcieni zieleni i olbrzymie drzewa 
nieznanych nam gatunków. Co jakiś czas 
zatrzymywaliśmy się, a oni opowiadali 
nam o roślinach i owocach, częstowali 
nas nimi oraz prowadzili nas w miejsca, 
gdzie znajdowały się elementy scenografii 
„Piratów z Karaibów”, zarośnięte przez 
miejscowy las, miejscami przypominający 
dżunglę. Droga do wodospadu prowadziła 
wąską asfaltową drogą pod górę, szliśmy 
nią dzielnie mimo upału, większość 
ubrana tylko w stroje kąpielowe. W po-
bliżu wodospadu rosło drzewo, z którego 
mogliśmy zebrać trochę gałki muszkatoło-
wej oraz podziwiać, jak rośnie i dojrzewa 
ta wyjątkowo aromatyczna przyprawa. 
Jak już wspomniałam, przywiozłam sobie 
dość spory jej zapas, ponieważ w sklepi-
ku przy wodospadzie (trzeba było kupić 
bilety) zaopatrzyłam się w odpowiednią 
ilość za symboliczne kilka dolarów kara-
ibskich. Za każdym razem, gdy ją używam 
w swojej kuchni, wspomnienia Karaibów 
wracają… Po około 1 godzinie marszu 
dotarliśmy nad wodospad 

– nie za duży, nie wyższy niż 4 metry, za 
to cudownie orzeźwiający z przyjemnie 
chłodną wodą. Upewniłam się, że kąpiel 
tam na pewno jest dozwolona, weszłam 
do wody pierwsza, wspominając rumuń-
ski wodospad, pod którym kąpałam się 
podczas I Subariady w Transylwanii… 
Od tamtej pory wiem, że takich okazji się 
nie marnuje. Ochłodziwszy się w przy-
jemnie chłodnej wodzie, przeszliśmy się 
jeszcze po pięknym okolicznym parku, 
w którym zachwyciły nas kolorowe kwiaty. 

Przyszła pora na wędrówkę w dół do 
naszej łajby, bo mieliśmy jeszcze w planie 
na ten dzień obejrzenie reszty scenografii, 
czyli pozostałości filmowego Port Royal 
oraz wizytę u Antka przed wypłynięciem. 
W Port Royal mieliśmy okazję, nie pierw-
szy i nie ostatni raz na Karaibach, kupić 
koraliki, świecidełka i inne pamiątki. 
Mnie bardzo spodobało się tzw. oko konia, 
czyli ciemnobrązowe nasiono wielkości 
i kształtu oka rzeczonego zwierzęcia. 
Jak każdy talizman ma oczywiście przyno-

sić szczęście. Z całej 

scenografii Port Royal ostało się zaledwie 
kilka skrzyń, sztucznych dział i 2 ma-
kiety budynków. Co zaskakujące, wielka 
tablica z autografami twórców filmu nie 
była wyeksponowana w najważniejszym 
miejscu, ale powieszona na ścianie prawie 
na zapleczu, po drodze do toalety, co nas 
bardzo zdziwiło. Ponadto znajdują się tam 
zdjęcia z planu filmowego, aktorów ze 
srebrnego ekranu bawiących się w czasie 
pozazdjęciowym i kilka rekwizytów 
użytych w filmie. A przy tym wszystkim 
z pomostu rozpościerała się imponująca 
panorama na zatokę Wallilabou, ze ska-
łą piratów majaczącą na horyzoncie. 
W pozostałości scenografii znajdowała się 
restauracja, w której zamówiliśmy kurczaka 
po karaibsku, mieliśmy bowiem niebawem 
wypłynąć, a kosmit nas uprzedził, że będzie 
bujało tak, że z gotowania w kambuzie mu-
sieliśmy zrezygnować. Wracając na jacht, 
odwiedziliśmy jeszcze Antka, aby zaopa-
trzyć się w zapas rumpuncha. Pożegnanie 
się przeciągnęło w wielogodzinne oczeki-
wanie na wyprodukowanie zamówionej 
ilości ulubionego karaibskiego drinka. 
Mimo że do wizyty u Antka podeszłam 
początkowo z chłodną rezerwą, opusz-
czałam to miejsce nieprawdopodobnie 
wzruszona. Rozmowy, które prowadziliśmy 
podczas tej produkcji rumpuncha, a przede 
wszystkim poprzedniego wieczoru, 
bardzo zmieniły moje podejście do Antka. 
To cudowny, otwarty na przyjaciół i świat, 
niepoprawny optymista. Na koniec wizyty 
dostałam od Antka prezent w postaci jego 
portretu z czasów młodości, z podpisem 
„Anthony The Black Prince Edwards” 
i dedykacją. Po wzruszającym pożegna-
niu wyruszyliśmy w dalszy rejs, tym 
razem kierując się już na St. Lucię.  

(ciąg dalszy w następnym wydaniu)
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Subaru, mimo że już kilka lat 
temu uzyskało pełnoletność, 
zachowuje się bez zarzutu 

i praktycznie od razu było gotowe 
do drogi. Pozostało tylko zapakować 
bagaże i wybrać kierunek jazdy. 

Lato 2015 roku uraczyło nas okrut-
nymi upałami i do ostatniego momentu, 
śledząc pogodowe strony internetowe 
w całej Europie, zastanawialiśmy się, 
dokąd się udać. Ostatecznie wybraliśmy 
Norwegię, za którą przemawiało kilka 

argumentów – ożywczo chłodna pół-
noc, wciąż w rozsądnym zasięgu jak na 
dwutygodniowy urlop i tania przeprawa 
promowa dzięki niewielkim rozmiarom 
samochodu. Jednym słowem – zachciało 
nam się klimatyzowanych wakacji. 

PODRÓŻE tekst: ALEKSANDRA CEBO
zdjęcia: ALEKSANDRA CEBO, JACEK PIELGRZYM

Mały śmieszny samochodzik 
na klimatyzowanych wakacjach 
Z racji pewnych nieprzewidzianych przeszkód nasze ubiegłoroczne plany urlopowe w ostatniej chwili 
wymagały diametralnej zmiany i to zarówno w odniesieniu do kierunku, jak i środka transportu. 
Na szczęście mamy małego, lecz niezwykle poręcznego towarzysza bliższych i dalszych wędrówek 
– nasze Subaru Libero. Samochód, zaprojektowany przez genialnych japońskich inżynierów w starych 
dobrych czasach, jest najmniejszym znanym nam kamperem.
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Nie każdy podzielał nasz entu-
zjazm. Jedną z takich osób była pewna 
wracająca do domu Norweżka, z którą 
spędziliśmy na promie około godzin-
ki na dyskusji na różne tematy. Przede 
wszystkim dziwiła się, dlaczego wybie-
ramy się właśnie do Norwegii. „Tam 
przecież leje od tygodnia!” – to był jej 
koronny argument. Mimo wszystko 
pozostaliśmy optymistami i wierzyliśmy 
w naszą szczęśliwą pogodową gwiazdę. 

Pierwszy dzień powitał nas wpraw-
dzie chmurami i siąpiącym deszczykiem, 
ale wczesnym popołudniem zaczęło się 
przejaśniać. Od tego czasu, poza wyższy-
mi partiami gór, w zasadzie nieustannie 
towarzyszyło nam słońce. Śmialiśmy 
się, że zabraliśmy je ze sobą w podróż. 

Zazwyczaj mamy ogromny dylemat, 
co zwiedzić, dokąd pojechać, co zobaczyć. 

Ograniczony czas urlopu nie pozwala na 
zajrzenie do każdego ciekawego zakątka, 
zwłaszcza gdy kraj jest spory i musimy prze-
bierać. Tym razem jednak sprawa była prost-
sza – to nasza trzecia wizyta w ojczyźnie 
wikingów, więc lista miejsc do odwiedzenia 
była już krótsza o sporo pozycji. Jako główny 
cel tym razem obraliśmy Park Narodowy 
Dovrefjell i zamieszkujące go jedyne w Eu-
ropie stado wołów piżmowych, których nie 
udało nam się spotkać przy poprzednich wi-
zytach. Do tego jeden szczególny szczyt do 
zdobycia. Uznaliśmy, że wszystko ponad ten 
plan minimum będzie miłym dodatkiem. 

Skok nad przepaścią
Już kiedyś byliśmy nad Lysefjor-

den, ale wtedy wspinaliśmy się w innej 
jego części na Preikestolen. Tym razem 
udaliśmy się nad wschodnią część fiordu, 

by zdobyć inny charakterystyczny punkt 
– Kjeragbolten. To uwięziony w skal-
nej szczelinie głaz, zawieszony prawie 
1000 metrów nad powierzchnią wody. 

Szlak rozpoczyna się przy sporym 
parkingu obok zawieszonej nad miejsco-
wością Lysebotn klimatycznej restauracji 
z pysznym jedzeniem. I tu nas spotkała 
pierwsza niespodzianka. Za parking trzeba 
zapłacić 100 koron, gotówką. Przyzwy-
czajeni do używania absolutnie wszędzie 
kart i bez choćby jednej monety przy 
duszy, stanęliśmy przy wjeździe, zasta-
nawiając się, co zrobić, bo w miasteczku 
podobno bankomatu brak. Opiekun 
parkingu, potężny chłop, zlustrował 
naszego „busa”, uśmiechnął się szeroko 
i machnął ręką w stronę sekcji kamperów: 
„Fajny macie samochodzik, więc to będzie 
wasz szczęśliwy dzień. Stańcie tam”. 

Prawie wyschnięte koryto Fisstøylsåni



Tak oto nasze małe Subaru załatwiło 
sobie darmowy postój. A my ruszyliśmy na 
szlak. A ten, jak większość szlaków w Nor-
wegii, które już poznaliśmy, wije się w górę 
i w dół, niczym nieregularna sinusoida, 
zaczynając od największego i najostrzej-
szego podejścia. Początkowo towarzyszyło 
nam słońce, jednak im wyżej, tym bardziej 
zanurzaliśmy się w chmurach, które dla nas 
stały się mgłą. Na szczęście trasa jest dobrze 
i gęsto oznakowana, więc nie jest aż tak łatwo 
się zgubić. Ostatnie metry do głazu pokona-
liśmy wydeptaną w starym, ubitym śniegu 
ścieżką. Pomimo mlecznego oparu widok 

robił wrażenie, przez mgłę nieco odrealnio-
ne. Na szczycie zaklinowanego odłamka co 
chwila pojawiali się kolejni chętni. Ja od po-
czątku wiedziałam, że nie wejdę tam za nic 
na świecie, zostawiłam tę przyjemność Jacko-
wi. Ciemne kontury postaci niewiele różniły 
się od siebie, ale jakoś poznawaliśmy swoich 
i we właściwym momencie każdy czający 
się z aparatem naciskał spust migawki. 

Chwila przerwy na mały posiłek 
przed drogą powrotną. Zanim skończy-
liśmy jeść, szare zasłony rozsunęły się 
nieco i na skalny uskok zajrzała odrobina 
słońca, a mgła zrzedła. Kolejka do głazu 
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Na drodze do Lysebotn – nieco wyżej niż 1000 m n.p.m. i od razu można natknąć się na śnieg    

Widok na Lysebotn ze szlaku na Kjerag Jacek na Kjeragbolten – głazie, który utknął w skalnej szczelinie



ustawiła się ponownie. Gdy widać wy-
raźniej przeciwległą ścianę fiordu i jego 
odległe lustro, w głowie może się zakręcić. 

Norweskie stavkirke
Południowa Norwegia obfituje w kościoły 

klepkowe, zwane też słupowymi lub maszto-
wymi. Wręcz trudno jest, przejeżdżając przez 
Telemark, Oppland czy sąsiadujące tereny, 
nie natknąć się na któryś z nich. Wszystkie 
zostały zbudowane między X a XIII wiekiem, 
ale każdy z nich jest inny. Na dwadzie-
ścia osiem kościołów, znajdujących się na 
oficjalnej liście, tylko kilka przetrwało 
do naszych czasów w stanie minimalnie 
zmienionym, większość uległa mniejszym 
bądź większym modyfikacjom. Część jednak 
została tak mocno przebudowana, że po 
pierwotnej konstrukcji nie został nawet 
ślad, przez co nie znajdziemy ich na liście. 

W trakcie naszej przejażdżki przez 
Norwegię zatrzymywaliśmy się pod każdym 
z napotkanych kościołów. Niezależnie od 
tego, czy celebrowane są w nich msze, czy nie, 
stanowią zabytki i muzea, a tym samym 
obfitują w pełne informacje. Także dotyczące 
pochodzenia i unikatowej konstrukcji 
słupowo-klepkowej, od której wzięły nazwę. 

Żadne zdjęcia nie oddają ich piękna i kli-
matu. Dopiero, gdy stanie się przy drewnia-
nej, prawie tysiącletniej ścianie, gdy przyjrzy 
się sczerniałej powierzchni słupów, zauważy 
się, że całość mocowana jest kołeczkami 
zamiast gwoźdźmi, można poczuć niezwy-
kłego ducha tych budowli. I docenić kunszt 
ich budowniczych – te świątynie z okresu, 
gdy chrześcijaństwo dopiero obejmowało 
w panowanie krainę wikingów, należą prze-
cież do najstarszych drewnianych zabytków 
Europy. Wciąż stoją i w wielu przypadkach 
nadal spełniają swoją pierwotną rolę.

O ile łatwo wskazać jest największy 
stavkirke, którym jest kościół w Heddal, 
to stwierdzenie, który jest najpiękniej-
szy, pozostaje kwestią gustu. Dla mnie 
tym, który bezpowrotnie już kilka lat 
temu skradł moje serce, jest kościół 
w Borgund – jedyny w pełni oryginal-
ny, z przepięknymi smoczymi łbami na 
kalenicach. Najciekawszą historią za to 
może się poszczycić niepozorny kośció-
łek w Øye, który dwieście lat przeleżał 
rozłożony i pogrzebany pod nowszym 
kościołem, pochodzącym z XVIII wieku. 

Ciekawostka – kilka kościołów wy-
emigrowało z rodzinnych ziem. Jednym 
z nich jest świątynia z miejscowości 
Vang, która w XIX wieku została kupiona 
przez Fryderyka Wilhelma IV, pier-
wotnie do muzeum w Berlinie. Jednak 
ostatecznie kościół stanął w Karpaczu, 
gdzie do dziś można go podziwiać. 

Oko w oko z piżmowołem
Dotarliśmy do granic Parku Dovrefjell. 

Trudno je przeoczyć, bo na przydrożnych 
parkingach stoją olbrzymie tablice z ry-
sunkami i zdjęciami niekwestionowanego 

króla tych terenów – woła piżmowe-
go, zwanego też piżmowołem. 

Każda tablica, poza podstawowymi 
informacjami o gatunku i norweskim 
stadzie, zawiera ostrzeżenia – nie zbliżać 
się na odległość mniejszą niż 200 me-
trów. Dlaczego? To proste – krępej 
budowy woły osiągają wysokość w kłębie 
do 1,4 m, ich waga waha się między 
200 a 400 kilogramów, a osiągana przez 
nie prędkość to 60 km/h. Gdy poczują 
się zagrożone, nie uciekają, ale atakują. 
Jak małe, czworonożne czołgi, przed 
którymi człowiek nie zdąży uciec. 
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Największy stavkirke w Heddal

Woły piżmowe w Parku Narodowym Dovrefjell



Piżmowoły żyły na terenie dzisiejszej 
Europy tysiące lat temu, ale wyginęły. 
Dopiero w XX wieku sprowadzono do 
Norwegii kilkanaście sztuk z Gren-
landii, żeby odtworzyć stado. Udało 
się to dopiero przy drugiej próbie, 
gdy zwierzaki zaaklimatyzowały się 
w górach Dovre, gdzie obecnie spaceru-
ją małymi grupkami po kilka sztuk.

Aby je spotkać, trzeba mieć nie-
co szczęścia. Żyjące na ograniczonej 
przestrzeni parku, odwiedzanego licznie 
przez turystów, zdają się być przyzwy-
czajone do ludzi, co nie znaczy, że je do 
nich ciągnie. Dlatego można wędrować 
szlakiem przez góry i nie spotkać żadnego 
z wołów, można z oddali poobserwować 
czarne kropki. Można jednak mieć więcej 
szczęścia i stanąć z nimi oko w oko. 

Przyznaję, że z pełną świadomością 
zignorowaliśmy ostrzeżenia z tablic 
przy wejściu na szlak. Jednak od rodziny 
piżmowołów dzieliła nas rwąca rzeka, więc 
czuliśmy się bezpiecznie. Gdy wypatrzy-
liśmy je na drugim brzegu, bez wahania 
podeszliśmy nad sam skraj wody. Młody 
nas generalnie zignorował, ale krowa 
i byk przyglądały nam się ładną chwi-
lę. I tak przez co najmniej kilkanaście 
minut obserwowaliśmy się wzajemnie 
ponad szumiącą, błękitnobiałą wstęgą. 

W końcu byk chyba uznał, że nie 
stanowimy zagrożenia i ruszył w dół 
rzeki. A my równolegle z nim. Rodzin-
ka spokojnie przeszła na naszą stronę 
rzeki i ruszyła przed siebie oznakowanym 
szlakiem. Idąc za nimi (tą drogą mu-
sieliśmy wrócić na parking), mogliśmy 
docenić, jak niby nieśpiesznie spacer-
kiem, ale prędko się przemieszczają.

Rodzina rozłożyła się pod płotem 
górskiej chaty, gdzie cierpliwie znosiła 
naszą obecność i pozwalała się foto-
grafować. Główny cel tegorocznego 
wyjazdu został osiągnięty. Mogli-
śmy spokojnie wracać do domu. 

Jazda po Norwegii, 
czyli Subaru stare, ale jare

Jazda po Norwegii jest czystą przy-
jemnością. Co krok cieszące oczy widoki, 
w co drugiej miejscowości skansen. 
I niech się nikomu nie wydaje, że jak 
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Na Śnieżnej Drodze

Miejsc na piknik nigdy nie brakuje



zobaczy jeden, to jakby widział wszyst-
kie. To jak z kościołami stav – w każ-
dym można zobaczyć coś nowego. 

Na terenie całego kraju czekają 
porozsiewane, specjalnie wytyczone 
trasy turystyczne dla zmotoryzowanych. 
Jedną z odwiedzonych (ponownie) przez 
nas była Droga Śnieżna – szlak prowadzą-
cy przez góry między Lærdal i Aurland. 
Obie miejscowości łączy także tunel 
o długości 24,5 km, jednak zwiedzanie 
gór od środka nie jest tak ciekawe jak 
jazda ich grzbietem. A na trasie można 
napotkać zalegające od zimy płaty śniegu, 
skute lodem jeziorka – a to wciąż daleko 
poniżej koła polarnego i ledwie około 
1300 metrów nad poziomem morza. 

Skandynawowie dbają o turystów na 
różne sposoby. Poza hotelami, górski-
mi chatami hytter i polami namio-
towymi, zmęczonym podróżnikom 
oferują liczne, świetnie wyposażone 
w niezbędną infrastrukturę parkingi. 
Mało tego, zazwyczaj położone są one 
w miejscach, w których siedząc przy 
stoliku nad posiłkiem, jednocześnie 
cieszyć się można pięknym otoczeniem 
– a to rzeka skrząca się w promieniach 
słońca, a to hucząca, biała wstęga wo-
dospadu albo spokój leśnego zakątka. 

Wybaczcie, że powtórzę, ale jazda 
po Norwegii jest czystą przyjemnością, 
zwłaszcza samochodem, na który zawsze 
można liczyć i który zapewnia wygodę 
w każdych warunkach. Być może dla 
niektórych w porównaniu ze współczesny-
mi bolidami mały japoński busik wypada 
blado, ale nie dla nas. Komfort jazdy jest 
w zupełności wystarczający, nawet przy 

większych prędkościach na autostradach. 
Dzięki niewielkim zewnętrznym wymia-
rom na obleganych parkingach przy często 
odwiedzanych atrakcjach zawsze udawało 
się go wcisnąć w jakąś szczelinę. W trud-
niejszych warunkach wystarczyło załączyć 
napęd 4×4. Jednak to, co dla nas było naj-
ważniejsze, to fakt, że w trakcie podróży 
mieliśmy pełną swobodę. Nie musieliśmy 
martwić się o wolne miejsca w hotelach, 
czy rozbijanie namiotu późnym wieczo-
rem na kampingu. My mieliśmy nasz 
miliongwiazdkowy hotel zawsze ze sobą. 

Wystarczył nam skrawek miejsca, nie-
rzadko na przydrożnych parkingach, które 
wieczorami samoistnie zamieniały się 
w minikempingi, gdy na noc zjeżdżało się 

międzynarodowe towarzystwo. Poza zwy-
czajową wymianą uprzejmości i plote-
czek prawie każdy chciał obejrzeć nasz 
mały, śmieszny dom na kołach, który 
można by było niemalże zaparkować we 
wnętrzach ich ogromnych kamperów. 

Dzięki pomysłowości projektantów 
kuchnię, jadalnię i sypialnię mieliśmy 
wewnątrz naszego dającego wolność 
Libero. Zależało tylko jak, kilkoma 
ruchami, przestawimy fotele i kanapy, 
aczkolwiek korzystając z wyśmienitej 
pogody, jeśli chodzi o posiłki, to najczę-
ściej używaliśmy stołów piknikowych lub 
koca, bo aż żal byłoby szykować jedzenie 
i spożywać je w samochodzie, gdy na 
zewnątrz było ciepło i słonecznie.  
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Drugie śniadanie na świeżym powietrzu 

Skansen w Bygland Parking nad rzeką wieczorem zamienił się w minikemping
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Pozwalam sobie jednocześnie 
zaapelować o nienadużywanie 
wyprzedzania i o podejmowanie 

odpowiedzialnych decyzji będących 

wynikiem odpowiedzi na pytania: 
czy warto (czy występuje znacząca 
różnica prędkości jazdy potencjalnie 
wyprzedzającego i wyprzedzanego) i czy 

właśnie ten moment jest odpowiedni 
do wykonania wyprzedzania. Pamiętaj-
my: nie wolno nam zgodzić się na jakie-
kolwiek ryzyko podczas tego manewru!

Wszystko, co należy wiedzieć 
o wyprzedzaniu
Manewr wyprzedzania regulują przepisy sformułowane w sposób – ujmijmy to delikatnie 
– nieprzystępny. Są reguły, wyjątki i wyjątki od wyjątków. Postaram się rozpracować dla Państwa 
tę materię tak, żeby wszystko było jasne i oczywiste. Proszę mieć na uwadze, że każdy błąd 
wynikający z niezrozumienia zasad lub przepisów szczegółowych może spowodować poważne 
zagrożenie skutkujące możliwym wypadkiem. 
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Najpierw definicja wyprzedzania, 
bowiem – jak pokazuje praktyka – z jej 
zrozumieniem również bywają problemy.

Art. 2. pkt 28 – wyprzedzanie – przejeż-
dżanie (przechodzenie) obok pojazdu 
lub uczestnika ruchu poruszające-
go się w tym samym kierunku; 
Niektórzy kierujący nie uświadamiają 

sobie tego, że przeprowadzają manewr 
wyprzedzania również wtedy, gdy jadą 
od początku innym pasem ruchu niż 
pojazd wyprzedzany. Do wyprzedza-
nia dochodzi również na jezdniach 
jednokierunkowych o dwóch (trzech, 
czterech, itd.) pasach ruchu w sytu-
acji, w której pojazdy poruszają się 
niezależnie od siebie różnymi pasami. 
Ta wiedza jest szczególnie ważna, kiedy 
zbliżamy się do przejścia dla pieszych 
lub przejazdu dla rowerzystów. To nic, 

że jedziemy innym pasem ruchu, i tak 
zbliżając się do tych miejsc, musimy 
pilnować, żeby nie wysuwać się przed 
przód pojazdu jadącego innym pasem, 
nawet niekoniecznie sąsiednim!

Inne przepisy dotyczące wyprze-
dzania znajdują się w art. 24, 26, 27 
i 28 ustawy Prawo o ruchu drogo-
wym. Prześledźmy je, dzieląc przed-
miotową materię na rozdziały.

Warunki wstępne dla wyprzedzania
Art. 24.1. Kierujący pojazdem jest 
obowiązany przed wyprzedzaniem 
upewnić się w szczególności, czy:
1)  ma odpowiednią widoczność i dosta-

teczne miejsce do wyprzedzania bez 
utrudnienia komukolwiek ruchu;

2)  kierujący, jadący za nim, nie roz-
począł wyprzedzania;

3)  kierujący, jadący przed nim na tym 
samym pasie ruchu, nie zasygna-
lizował zamiaru wyprzedzania 
innego pojazdu, zmiany kierunku 
jazdy lub zmiany pasa ruchu.

Pierwszy warunek odnosi się przede 
wszystkim do wyprzedzania na jezdni 
dwukierunkowej w sytuacji, gdy musimy 
wjechać na część przeznaczoną do ruchu 
w kierunku przeciwnym. To przypa-
dek najbardziej niebezpieczny z punktu 
widzenia bezpieczeństwa ruchu, dlate-
go decyzja o podjęciu manewru musi 
być podejmowana bardzo roztropnie, 
ze szczególną starannością. Odcinek 
drogi, który znajduje się przed nami, musi 
zapewniać po wyprzedzeniu możliwość 
powrotu na „swoją” połowę jezdni bez 
zajechania drogi pojazdowi wyprze-
dzanemu i bez zmuszania kierujących 
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pojazdami, które ewentualnie nadjadą 
z przeciwka, do zmniejszania prędkości.

Kolejne warunki są równie ważne dla 
każdego rodzaju wyprzedzania – obowią-
zani jesteśmy sprawdzić, czy inny kierujący 
(za nami) nie rozpoczął wyprzedzania nas. 
Tutaj obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten 
lepszy” i to nie ten, który pierwszy w ewen-
tualnej kolejce, lecz ten, który pierwszy 
rozpoczął manewr. Nie możemy sobie 
uzurpować prawa do pierwszeństwa przy 
wyprzedzaniu, nawet jeśli jedziemy bez-
pośrednio za pojazdem, który chcemy wy-
przedzić, a pojazd jadący za nami już wcze-
śniej to wyprzedzanie rozpoczął. Musimy 
się nawet pogodzić z sytuacją (mimo że 
oceniamy zachowanie kierującego jako nie 
fair, a mówiąc dosadniej jako cwaniackie), 
w której poruszamy się np. za powoli jadącą 
ciężarówką, czekając, aż skończy się linia 
ciągła, lub miniemy tablicę końca obszaru 
zabudowanego i w momencie, kiedy chce-
my przyspieszyć i rozpocząć wyprzedzanie, 
już sami jesteśmy wyprzedzani przez kie-
rowcę, który nie przejmował się znakami 
poziomymi czy ograniczeniami prędkości. 

Ostatnim z warunków wstępnych 
jest sprawdzenie, czy kierujący pojaz-
dem jadącym przed nami, na „naszym” 
pasie ruchu, nie włączył kierunkowskazu 
sygnalizującego zmianę pasa ruchu lub 
zmianę kierunku jazdy. W tym miejscu 

przypomnieć należy, że pojazd, w którym 
włączony jest lewy kierunkowskaz, 
wyprzedzamy zawsze z prawej strony.

Sposób realizacji manewru 
wyprzedzania

Art. 24.2. Kierujący pojazdem jest obowią-
zany przy wyprzedzaniu zachować szcze-
gólną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny 
odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub 
uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania 
roweru, wózka rowerowego, motoroweru, 
motocykla lub kolumny pieszych odstęp 
ten nie może być mniejszy niż 1 m.
3.  Kierujący pojazdem jest obowiąza-

ny przy wyprzedzaniu przejeżdżać 
z lewej strony wyprzedzanego 
pojazdu, z zastrzeżeniem (…) 

4.  Pojazd szynowy może być wyprze-
dzany tylko z prawej strony, chyba że 
położenie torów uniemożliwia takie 
wyprzedzanie lub wyprzedzanie od-
bywa się na jezdni jednokierunkowej.

5.  Wyprzedzanie pojazdu lub uczest-
nika ruchu, który sygnalizuje zamiar 
skręcenia w lewo, może odbywać 
się tylko z jego prawej strony.

12.  Kierujący rowerem może wyprze-
dzać inne niż rower powoli jadące 
pojazdy z ich prawej strony.

Przystępujemy do tego manew-
ru z zachowaniem tzw. szczególnej 

ostrożności. Miejmy na uwadze, że przepis 
o szczególnej ostrożności nakłada na 
nas obowiązek wzmożonej koncentra-
cji, obserwacji i przygotowania się na 
działania redukujące możliwość wy-
stąpienia wypadku. Nadmienić należy, 
że może się zdarzyć potrzeba wycofania 
z podjętej decyzji o wyprzedzaniu. Jeśli 
stwierdzimy, że pojawiły się przeciw-
wskazania do wykonania tego manewru 
związane z niewłaściwym zachowaniem 
uczestników ruchu, winniśmy w sposób 
bezpieczny zaniechać wyprzedzania.

W trakcie przeprowadzania wyprze-
dzania dbamy o bezpieczny odstęp boczny 
od pojazdu wyprzedzanego. Przy wy-
przedzaniu roweru, wózka rowerowego, 
motoroweru, motocykla lub kolumny 
pieszych dodatkowo wiemy, że odstęp 
ten nigdy nie może być mniejszy niż 1 m, 
a zasadniczo nawet lepiej będzie zacho-
wać większy odstęp – jeśli nie ma takiej 
możliwości, to zachowując metrowy 
odstęp, znacząco zmniejszmy prędkość.

Zasadą przy wyprzedzaniu każdego 
pojazdu – z wyjątkiem pojazdu szynowego 
oraz pojazdu skręcającego w lewo – jest 
przejeżdżanie z lewej strony pojazdu wy-
przedzanego. Wynika to z prawideł ruchu 
prawostronnego. Jeździmy generalnie 
pasem prawym, a wyprzedzamy lewym. 
Inaczej jest w sytuacji wyprzedzania 
pojazdu skręcającego w lewo – mamy tu 
do czynienia z obligatoryjnym wy-
przedzaniem ze strony prawej. Drugim 
przypadkiem takiego obowiązkowego 
wyprzedzania ze strony prawej jest 
sytuacja z tramwajem. Taki sposób wy-
przedzania wynika z usytuowania torów, 
które w znakomitej większości biegną 
środkiem jezdni. Gdyby jednak tak nie 
było, dopuszczalna jest wyjątkowo inna 
strona wyprzedzania, natomiast na jezdni 
jednokierunkowej, jeśli torowisko prowa-
dzone jest środkiem, mamy dowolność.

Dodatkowo rowerzysta może również 
ze strony prawej wyprzedzać powo-
li jadące pojazdy (inne niż rower). 

Poza tymi obligatoryjnymi przy-
padkami wyprzedzania z prawej strony 
(w odniesieniu do tramwaju – z wy-
jątkami), podobnie jak w odniesieniu 
do rowerzysty występuje możliwość 
fakultatywna takiego wyprzedzania. 

Pojazd jadący prawym pasem, jeśli wysunie się na prowadzenie względem pojazdu jadącego środkowym 
pasem, dokona manewru wyprzedzania, nawet jeśli nie dokonał manewru zmiany pasa ruchu. Analogiczna 
sytuacja ma miejsce, jeśli wyprzedzony zostanie pojazd z prawego pasa. 



facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 5/2016 65

Dopuszczalność wyprzedzania z pra-
wej strony obwarowana jest szeregiem 
warunków, które teraz omówię.

Art. 24.10. Dopuszcza się wyprzedza-
nie z prawej strony na odcinku drogi 
z wyznaczonymi pasami ruchu (…) 
1)  na jezdni jednokierunkowej; 
2)  na jezdni dwukierunkowej, je-

żeli co najmniej dwa pasy ruchu 
na obszarze zabudowanym lub 
trzy pasy ruchu poza obszarem 
zabudowanym przeznaczone są 
do jazdy w tym samym kierunku.

Warunkiem, który musi być spełniony, 
żeby możliwe było wyprzedzanie ze strony 
prawej – raz jeszcze przypomnę, że nie 
dotyczy to wyprzedzania tramwaju oraz 
każdego pojazdu skręcającego w lewo, 
a także wyprzedzania przez rowerzystę – 
jest istnienie wyznaczonych pasów ruchu. 
Mimo że „zmieścilibyśmy się”, to pod 
żadnym pozorem nie wolno nam wyprze-
dzać z prawej strony nikogo (z wyjątkiem 
tramwajów, pojazdów skręcających w lewo 
i nie dotyczy to rowerzysty, jeśli prze-
jeżdża obok powoli jadących pojazdów), 
jeżeli nie ma wyznaczonych pasów 
ruchu. Używając różnych sformułowań, 
napisałem dwa razy dokładnie to samo, 
ale zrobiłem to celowo, dla jak najbardziej 
wyrazistego przedstawienia sprawy. 

Jeśli są wyznaczone pasy ruchu, 
to dopuszczalne jest wyprzedzanie 
z prawej strony wszędzie w obsza-
rze zabudowanym oraz na jezdniach 
jednokierunkowych (w tym na dro-
gach ekspresowych i autostradach) 
poza obszarem zabudowanym. 

Żeby możliwe było wyprzedzanie 
na jezdni dwukierunkowej poza obsza-
rem zabudowanym, musi być spełniony 
dodatkowy warunek, a mianowicie 
musi to być jezdnia o co najmniej trzech 
pasach ruchu dla danego kierunku.

Pomimo tego, że o miejscach wy-
łączonych z możliwości wyprzedzania 
będziemy mówić w następnym rozdziale, 
już w tym miejscu warto zaznaczyć, że wy-
przedzanie z prawej strony – bez żadnych 
wyjątków – nie jest możliwe przy dojeż-
dżaniu do wierzchołka wzniesienia oraz na 
zakrętach oznaczonych znakami ostrze-
gawczymi dotyczącymi niebezpiecznych 
zakrętów. Wyprzedzanie w tych miejscach 
jest dozwolone pod pewnymi warunka-
mi (będzie o nich mowa w następnym 
rozdziale), ale tylko ze strony lewej. 

Miejsca wyłączone z możliwości 
wykonania manewru wyprzedzania

Art. 24.7. Zabrania się wyprzedzania 
pojazdu silnikowego jadącego po jezdni: 

1)  przy dojeżdżaniu do wierz-
chołka wzniesienia; 

2)  na zakręcie oznaczonym zna-
kami ostrzegawczymi; 

3)  na skrzyżowaniu, z wyjątkiem 
skrzyżowania o ruchu okrężnym lub 
na którym ruch jest kierowany.

8. Dopuszcza się wyprzedza-
nie w miejscach, o których mowa 
w ust. 7 pkt 1 i 2, na jezdni: 
1)  jednokierunkowej; 
2)  dwukierunkowej na odcinku z wyzna-

czonymi pasami ruchu, pod warunkiem 
że kierujący nie wjeżdża na część jezdni 
przeznaczoną do ruchu w kierunku 
przeciwnym – w miejscu, gdzie jest 
to zabronione znakami na jezdni.

9. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscu, 
o którym mowa w ust. 7 pkt 3, pojaz-
du sygnalizującego zamiar skręcenia, 
pod warunkiem że kierujący nie wjeż-
dża na część jezdni przeznaczoną do 
ruchu w kierunku przeciwnym.
Najpierw zakazy o charakterze ograni-

czonym. Dotyczą one tylko wyprzedzania 
jadących jezdnią pojazdów silnikowych. 
Zgodnie z definicją sformułowaną w art. 2 
pkt. 32 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 
pojazdem silnikowym jest każdy pojazd 
wyposażony w silnik z wyjątkiem mo-
toroweru i pojazdu szynowego. Tak więc 
zakazy związane z dojazdem do wierz-
chołka wzniesienia, niebezpiecznym za-
krętem i niektórymi skrzyżowaniami nie 
dotyczą wyprzedzania rowerów, wózków 
rowerowych, pojazdów zaprzęgowych, 
motorowerów i pojazdów szynowych oraz 
innych pojazdów jadących po poboczu, 
a mogą to być, na czas wyprzedzania, 
pojazdy wolnobieżne i ciągniki rolnicze.

W wyjątkowych sytuacjach 
wykonanie manewru wyprze-
dzania możliwe jest także:

 > na skrzyżowaniach – jeśli jest to skrzy-
żowanie o ruchu okrężnym lub o ruchu 
kierowanym (przez osobę kierującą 
ruchem lub sygnałami świetlnymi), 

 > przy dojeżdżaniu do wierzchołka 
wzniesienia i na zakrętach oznaczonych 
znakami ostrzegawczymi – jeśli po-
ruszamy się jezdnią jednokierunkową 
lub jeśli podczas manewru na jezdni 
dwukierunkowej nie wjedziemy na 
część jezdni przeznaczonej do ruchu 

W obszarze zabudowanym dozwolone jest wyprzedzanie z prawej strony. Poza obszarem zabudowanym 
wyprzedzanie z prawej strony jest dozwolone jedynie na jezdniach jednokierunkowych, względnie 
na jezdniach dwukierunkowych jeśli dla danego kierunku są wyznaczone minimum 3 pasy ruchu. 
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w kierunku przeciwnym w miejscu 
zabronionym znakami na jezdni.

Należy zaznaczyć, że powyżej 
omówiłem wyjątki od reguły, która 
mówi, że terytoriami wyłączonymi 
z możliwości przeprowadzenia ma-
newru wyprzedzania są: skrzyżowania 
o innym charakterze niż te o ruchu 
okrężnym i ruchu kierowanym, nie-
bezpieczne zakręty oraz miejsca przed 
wierzchołkami wzniesień. Manewr 
wyprzedzania możliwy jest w ww. miej-
scach tylko w wyjątkowych przypad-
kach – jeśli nie ma na nich możliwości 
„kontaktu” z innym pojazdem. 

Art. 24.11. Zabrania się wyprzedza-
nia pojazdu uprzywilejowanego 
na obszarze zabudowanym. 
To kolejny zakaz o charakterze ograni-

czonym. Dotyczy wyprzedzania wszelkich 
pojazdów uprzywilejowanych, ale obo-
wiązuje tylko na obszarze zabudowanym.

Ostatnim z ograniczonych podmioto-
wo lub przedmiotowo zakazów dotyczą-
cych wyprzedzania jest zakaz wynikający 
ze znaków drogowych. Wchodzą tu 
w grę znaki B-25 i B-26 oraz linie ciągłe 
P-2 i P-4, a także linia jednostronnie 
przekraczalna P-3. Oczywiście znaki 
poziome nie zabraniają wyprzedzania, ale 
zakazują przejeżdżania przez linię, więc 
jeśli dla wyprzedzenia z zachowaniem 

odpowiedniego odstępu konieczne byłoby 
naruszenie linii, to manewr wyprzedza-
nia jest niedopuszczalny. Wróćmy do 
znaków pionowych. Warto przypomnieć 
sobie i dokładnie przemyśleć zakres ich 
obowiązywania. Po minięciu takich 
znaków zabronione jest wyprzedzanie 
pojazdów silnikowych wielośladowych 
przez wszelkie pojazdy silnikowe (B-25), 
względnie przez samochody ciężaro-
we o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 3,5 tony (B-26). Stroną 
bierną (pojazd wyprzedzany) nie może 
być więc pojazd silnikowy wielośladowy, 
a stroną czynną (pojazd wyprzedzający) 
odpowiednio: żaden pojazd silnikowy lub 
samochód ciężarowy o dmc. ponad 3,5 t. 
Przypominam, że do kategorii pojazdów 
silnikowych zaliczone są wszelkie pojazdy 
posiadające silnik z wyjątkiem motoro-
weru i pojazdu szynowego. Posiadając 
tę wiedzę, będziemy potrafili podjąć 
właściwą decyzję, czy jadąc danym po-
jazdem możemy przedsięwziąć manewr 
wyprzedzania pojazdu, który pojawił 
się przed nami. Pomimo znaku B-25 
będziemy mogli, np. jadąc motorowerem, 
wyprzedzić wolniej jadący motocykl bez 
bocznego wózka. Zawsze też możemy 
wyprzedzić pojazd zaprzęgowy itd. 

Przechodzę teraz do zakazów wy-
przedzania o charakterze pełnym.

Kierującemu pojazdem zabrania się:
»  wyprzedzania pojazdu na przej-

ściu dla pieszych i bezpośrednio 
przed nim, z wyjątkiem przejścia, 
na którym ruch jest kierowany,

»  wyprzedzania pojazdu na przejeź-
dzie dla rowerzystów i bezpośrednio 
przed nim, z wyjątkiem przejazdu, 
na którym ruch jest kierowany,

»  wyprzedzania pojazdu na przejeździe 
kolejowym i bezpośrednio przed nim,

»  wyprzedzania pojazdu podczas 
przejeżdżania przez tory tramwajowe 
i bezpośrednio przed nimi z wyjątkiem 
skrzyżowania lub przejazdu tramwajo-
wego, na którym ruch jest kierowany.

W wyżej podanych miejscach każdemu 
kierującemu zabrania się wyprzedzania 
wszelkich pojazdów. Miejsca te mają 
newralgiczne znaczenie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Są to 
punkty przecinania się kierunków ruchu 
pojazdów z pojazdami szynowymi, rowe-
rzystami i pieszymi. Te pierwsze są duże, 
ciężkie, a kierujący nimi mają bardzo 

Jeżeli na drodze ustawiony jest znak B-26, manewr wyprzedzania może wykonać kierowca samochodu 
osobowego. Nie może takiego manewru przeprowadzić kierujący samochodem ciężarowym o dopuszczalnej 
masie całkowitej ponad 3,5 tony.

Znak B-25: zakaz wyprzedzania oraz B-26: zakaz 
wyprzedzania przez samochody ciężarowe.

Jeśli do wyprzedzenia konieczne byłoby najechanie 
lub przekroczenie linii ciągłej, wówczas taki manewr 
nie jest dozwolony. 
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ograniczoną możliwość reakcji, tj. nie 
mogą zmienić toru jazdy, a długość drogi 
hamowania nie pozwala na zatrzymanie 
zapobiegające wypadkowi. Rowerzyści 
i piesi należą do kategorii uczestników 
ruchu wymagających szczególnej ochrony.

Bez żadnych wyjątków, czyli zawsze, 
manewr wyprzedzania zakazany jest na 
przejazdach kolejowych i bezpośrednio 
przed nimi. W przypadku przejazdów 
tramwajowych, przejazdów dla rowerzy-
stów i przejść dla pieszych dopuszcza się 
wyprzedzanie wtedy, kiedy ruch jest kie-
rowany. Określenie „bezpośrednio przed 
nimi” (w tych miejscach również zakazy 
wyprzedzania obowiązują) oznacza, że 
podejmując decyzję o wyprzedzaniu, 
musimy być pewni, że ukończymy ten 
manewr i zdążymy jeszcze zmniejszyć 
prędkość, zanim dojedziemy do torów 
kolejowych lub tramwajowych, przejazdu 
rowerowego lub przejścia dla pieszych. 
Najczęściej mamy do czynienia z wy-
kroczeniem w postaci nieprawidłowego 
wyprzedzania na i przed przejściami 
dla pieszych i przejazdami rowerowy-
mi. Przypomnę, że jeśli jezdnia ma dwa 
pasy do ruchu w tym samym kierunku, 
to zbliżając się do przejść dla pieszych 
i przejazdów dla rowerzystów jedziemy 
tak, żeby nie wysuwać się przed przód 
pojazdu jadącego sąsiednim pasem ruchu.

I na koniec…

Obowiązki kierujących pojazdami, 
które są wyprzedzane

Kierującemu pojazdem wyprzedza-
nym zabrania się w czasie wy-
przedzania i bezpośrednio po nim 
zwiększania prędkości. Kierujący 
pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem 
rolniczym lub pojazdem bez silnika 
– z wyjątkiem roweru – jest obowią-
zany zjechać jak najbardziej na prawo 
w celu ułatwienia wyprzedzania.
Winniśmy zwrócić uwagę na to, żeby 

nie zwiększać prędkości w momencie, 
gdy jesteśmy wyprzedzani oraz bezpośred-
nio po jego wykonaniu. Niedostosowanie 
się do tego wymogu prowadziłoby do 
absurdalnej sytuacji wyścigu na dro-
dze. Ma to szczególne znaczenie, kiedy 
wyprzedzający wjeżdża na część drogi 
przeznaczoną do ruchu w kierunku 
przeciwnym. Wyprzedzający ma prawo 
oczekiwać (i takie założenie przyjmuje, 
podejmując decyzję o wyprzedzaniu), 
że kierujący pojazdem wyprzedza-
nym będzie jechał ze stałą lub mniejszą 
prędkością. Każde, nawet minimalne, 
zwiększenie prędkości przez wyprzedza-
nego wydłużyłoby drogę wyprzedzania, 
czego skutki mogłyby być tragiczne. 

TREŚCI WPLECIONE W TEKST ARTYKUŁU ZAWIERAJĄ 
DYSPOZYCJE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH 
WYPRZEDZANIA, ZAWARTYCH W USTAWIE PRAWO 
O RUCHU DROGOWYM.

Zabronione jest wyprzedzanie na przejściu dla pieszych (oraz bezpośrednio przed nim), chyba że jest to 
przejście na którym ruch jest kierowany – na przykład przez sygnalizację świetlną.
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