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ROZMOWA NA POCZĄTEK rozmawiał: JACEK PIEŚNIEWSKI
zdjęcia: JAN CETERA/MEDIAGRAFIKA

Jacek Pieśniewski/Magazyn „Plejady”: 
1999 rok, moment powstania 
Subaru Import Polska, nie był chyba 
szczególnie korzystny na wejście 
japońskiej marki na polski rynek: 
obowiązywał kontyngent bezcłowy 
dla producentów z Unii Europejskiej 
i wysokie cła na samochody spoza tego 
obszaru. Jakie wartości można było 
zaoferować, gdy europejscy rywale 
dysponowali atutem niższych cen? 
Co według Pana sprawiło, że udało się 
utrzymać i konsekwentnie rozwijać 
obecność marki Subaru w Polsce?

Witold Rogalski: Faktycznie, cło było 
bardzo wysokie – wynosiło 35%, ale trze-
ba też pamiętać, że w tymże 1999 roku 
nastroje na rynku motoryzacyjnym były 
nadzwyczaj optymistyczne. To był rok, 
w którym w Polsce sprzedano ponad 
600 tysięcy nowych samochodów – rekor-
dową ilość w historii polskiej motoryzacji! 
Otwierała się perspektywa wejścia do Unii, 
a wszelkie ówczesne prognozy mówi-
ły, że ta wysokość sprzedaży nie tylko 
utrzyma się, ale – dobrze to pamiętam 
– że wzrośnie do 800 tysięcy samocho-
dów rocznie. Te przesłanki zadecydowały 
o wprowadzeniu Subaru na rynek polski. 
Jak wiemy, sprawy potoczyły się nieco ina-
czej. Prawdą jest, że na początku mieliśmy 
do czynienia nie tylko z wysokimi cenami, 
ale także ze spadkiem po prywatnym 
importerze, który działał w latach 90. 
Spadkiem w tym sensie negatywnym, 
że po pewnym czasie zaprzestał sprzedaży 

(brak konsekwencji w działaniu), a po 
drugie, że sprzedawał Subaru bardzo 
tanio (brak budowania wizerunku 
marki), czego my nie mogliśmy zrobić.

Musieliśmy zaproponować klientom 
coś specjalnego, co będzie odpowiadało 
także specjalnemu charakterowi sa-
mochodów Subaru. Myślę, że ci, którzy 
nimi jeździli, wiedzą, o czym mówię, 
a ci, którzy nie mieli takiej możliwości, 
nie wiedzą, co tracą. Sam byłem prze-
konany i do jakości tych samochodów, 
i do tego, jak się prowadzą. Stały napęd 
wszystkich kół Symmetrical AWD, 
który jest tak charakterystyczny dla 
naszych aut, był znakomitym anti-
dotum na trudne, zwłaszcza zimą, 
polskie warunki drogowe – złą jakość 
dróg, problemy z odśnieżaniem. 

Zaczynaliśmy bardzo skromnie. 
W pierwszym roku sprzedaliśmy raptem 
22 samochody. W 2000 roku – już 157. 
Musieliśmy zadbać o zbudowanie 
wizerunku marki. Oczywiste było, 
że nie możemy konkurować z markami 
podobnie pozycjonowanymi ceno-
wo, bo były to firmy bardzo znane. 

Subaru w tym czasie było mniej 
rozpoznawalne w Polsce. Pomogła nam 
aktywność Subaru w sportach moto-
rowych, zwłaszcza że samochodem 
tej marki jeździł wówczas Krzysztof 
Hołowczyc. Z pewnością ułatwi-
ło to rozpoznanie i identyfikację. 

Szybko sięgnęliśmy też po nie-
standardowe metody promocji. 

Uruchomiliśmy m.in. Forum Subaru, 
które jest do dziś – o ile mi wiadomo – je-
dynym, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, 
forum markowym prowadzonym przez 
importera. Otwarliśmy Szkołę Jazdy Sub-
aru (SJS) (  str. 70). Działania te nie tylko 
wniosły wartość dodaną, ale jednocześnie 
umożliwiły komunikację z użytkowni-
kami naszych samochodów. Przy niszo-
wym charakterze marki uznaliśmy za 
celowe wiedzieć, czego od nas oczekują 
nasi klienci. Za priorytetowe uznaliśmy 
także zadania z zakresu ich bezpieczeń-
stwa. Bazowałem na moich doświadcze-
niach z Niemiec. Tam ruch odbywa się 
w sposób dużo bardziej uporządkowany, 
przewidywalny. Kierowcy radykal-
niej przestrzegają przepisów, są mniej 
„wierzący” – bardzo rzadko zdarza się, 
by wyprzedzali w miejscach, w których 
nie ma żadnej widoczności, „wierząc”, 
że nic nie nadjedzie z przeciwka.

J.P.: Jak powstawała w tamtym okresie 
sieć sprzedaży? Ci, którzy do niej 
wtedy przystąpili, musieli mieć 
jakąś szczególną wiarę w sukces... 

W.R.: Nasze poszukiwania partne-
rów nie były intensywne. Wkrótce po 
powstaniu Subaru Import Polska zaczęli 
się z nami kontaktować przedsiębiorcy, 
którzy już mieli doświadczenia z tą marką. 
To był pozytywny element spuścizny po 
poprzednim importerze. Byli to ci, którzy 
mają odrobinę benzyny we krwi, tacy, 
którzy działalność w motoryzacji traktują 

Kierunek: sukces
– rozmowa z Witoldem Rogalskim
„Mam satysfakcję, że na rynku europejskim wizerunek Subaru jest najbardziej pozytywnie oceniany 
właśnie w Polsce” – przyznaje Witold Rogalski, Prezes Zarządu Subaru Import Polska.  
To efekt niemal 15 lat konsekwentnej pracy, której zasadnicze kierunki zostały wyznaczone 
już na samym początku istnienia firmy. Warto sobie uświadomić, że na ten okres, 
pełen historycznych zmian, przypada m.in. przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, 
przeobrażenia rynku i sieci dilerskiej. Z tej perspektywy podsumowujemy przeszłość  
i spoglądamy w przyszłość Subaru w Polsce.
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nie tylko jako czysty biznes, ale robią 
to z pasją i miłością do samochodów. 
Takim ludziom trudno rozstać się z marką 
Subaru. Firmy prowadzone przez tego 
typu zapalonych przedsiębiorców zgłasza-
ły się do nas jako pierwsze. I tak powoli 
ta sieć zaczęła się budować. Na początku 
głównie w większych ośrodkach, w War-
szawie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, później 
w nieco mniejszych. Natomiast sam 
początek – firma Dawoj w Warszawie 
i Zdanowicz w Gdańsku – to były firmy, 
które wcześniej miały styczność z Subaru. 
Do dziś z nimi współpracujemy, ku – mam 
nadzieję – obopólnemu zadowoleniu. 
Wraz ze wzrostem sprzedaży zaintereso-
wanie marką pojawiało się także wśród 
tych dealerów, którzy dotąd nie mieli z nią 
kontaktu. Przyznaję, że w rozmowach 
z potencjalnymi kandydatami bardzo czę-
sto wykluczaliśmy tych, którzy traktowali 
biznes motoryzacyjny jedynie jako środek 
do uzyskiwania przychodów, w których 
nie dostrzegaliśmy pasji, zrozumienia 
technicznej „osobowości” marki.

J.P.: Co w pierwszych latach było 
Pana zdaniem najważniejsze 
dla klientów marki, a co jest dziś? 
Kim był wtedy i kim jest dziś 
kierowca wybierający Subaru? 

W.R.: Wielu z naszych pierwszych 
klientów, czyli wielu z tych niewielu, 
którzy kupowali samochody Subaru, 
zetknęło się z nimi wcześniej. Mieli okazję 
docenić ich własności jezdne, trakcyj-
ne, niezawodność. Zdecydowanie nie 
byli to, i nadal nie są ci, którzy chcieliby 
zaimponować sąsiadom. W tamtym 
czasie osobiście sprzedawałem samocho-
dy, sam niejednokrotnie prowadziłem 
jazdy próbne z klientami. Te jazdy były, 
i pozostały do dzisiaj, głównym elementem 
przekonującym potencjalnych nabywców 
o możliwościach i właściwościach samo-
chodów naszej marki. Myślę, że w dalszym 
ciągu tym, co zachęca do ich nabywania, 
jest technika, a w mniejszym stopniu 
stylizacja, która bywa kontrowersyjna, 
choć – trzeba to zaznaczyć – są zawołani 
sympatycy niektórych modeli. Najczę-
ściej jednak stylizacja jest przez fanów 
dobrze przyjmowana dopiero po pew-
nym czasie. W momencie wchodzenia 

nowego modelu na rynek jego stylizacja 
bywa przyjmowana dość krytycznie. 
Wyjątkiem była poprzednia generacja Le-
gacy. Podobnie było z Porsche. Kiedy firma 
porzuciła chłodzenie silników powietrzem 
na rzecz chłodzenia cieczą, wielu jej fanów 
nazwało ten moment końcem marki. 
Tymczasem okazało się, że jest inaczej. 

Z pewnością posiadamy grono 
aktywnych zwolenników, którzy bardzo 
mocno identyfikują się z naszą marką, 
oczekują czegoś specjalnego, odmien-
nego, co wyróżni ją nie tylko technicz-
nie, ale i estetycznie. Indywidualizm, 
wyróżnianie się z tłumu, niechęć przed 
zaszufladkowaniem, no i oczywiście 
względy praktyczne, które wynikają 
z fundamentalnych cech marki – połącze-
nia silnika SUBARU BOXER z napędem 
na cztery koła – to w dalszym ciągu 
są rzeczy doceniane przez jeżdżących 
Subaru, którzy traktują samochód mniej 
emocjonalnie, a wyłącznie jako środek 
lokomocji. Kierowca, który dziś decyduje 
się na Subaru, nie jest kimś, kto poprzez 
samochód starałby się pokazać innym, 
kim jest. Nie wspiera się na jego wize-
runku. Ten wizerunek podkreśla tylko 
jego indywidualizm, nieco inne podejście 
do życia. Myślę także, że również pewną 
afiliację do motoryzacji najogólniej rzecz 
ujmując. Nie da się za pomocą Subaru 
udowodnić sąsiadowi, że ma się solidniej-
sze niż on podstawy finansowe. Kto ma 
poczucie własnej wartości, nie potrzebuje 
go uzewnętrzniać, np. samochodem… 

J.P.: Salony wielomarkowe 
– czy pomogły rozwojowi sieci 
dilerskiej Subaru? Co w tym wzglę-
dzie zmieniła dyrektywa GVO*? 

W.R.: Dyrektywa GVO umożliwiła 
powstawanie salonów wielomarko-
wych. Dla marki typowo niszowej, 
jaką jest Subaru, stworzyła możliwość 
pojawienia się w mniejszych ośrod-
kach, w których sama marka Subaru 
nie byłaby w stanie zapewnić takiej 
skali sprzedaży i serwisu, aby było to 
ekonomicznie uzasadnione. To wszystko 

pomogło w rozwoju naszej sieci – w tej 
chwili mniej więcej połowa salonów 
ma charakter wielomarkowy.

J.P.: Subaru konsekwentnie pozostaje 
przy produkcji swoich samochodów 
– z nielicznymi wyjątkami, dotyczą-
cymi rynku USA – w Japonii. Czy to 
ma dziś jeszcze jakieś znaczenie? 
Czy klienci zwracają na to uwagę? 

W.R.: Fuji Heavy faktycznie wciąż 
produkuje samochody w Japonii, 
i są one również wytwarzane w Stanach 
Zjednoczonych. Fabryka w USA swego 
czasu została założona wspólnie z Isuzu. 
Później, kiedy ta druga firma zaczęła mieć 
kłopoty finansowe, została odkupiona 
przez FHI. Są w niej produkowane modele 
Legacy, Outback, do niedawna Tribeca, 
a swego czasu także Baja – generalnie 
na rynek amerykański. W przypadku 
Tribeki pewna liczba trafiła na inne 
rynki, w tym także do Europy. Najogól-
niej rzecz ujmując, są tam produkowane 
samochody tylko na lokalny rynek. 

Oczywiście, produkcja samochodów 
w Europie zapewne umożliwiłaby obniże-
nie cen. Wiele firm japońskich i koreań-
skich, produkując na naszym kontynencie, 
unika cła, które w dalszym ciągu wynosi 
10%. Cło i koszty transportu wpływają 
na dostępność samochodu, ale jest też 
inny aspekt tej sprawy – czas oczekiwania 
na niego, jeśli zamówimy wersję, której 
akurat nie ma w Europie. Z drugiej strony 
prawdą też jest, że Japonia ze wszystkich 
znanych mi państw (a znam ich naprawdę 
wiele), łącznie z potęgami motoryzacyj-
nymi, nie jest może najbardziej progre-
sywna, ale na pewno najbardziej solidna. 
Wspominałem wcześniej o ruchu drogo-
wym w Niemczech. Gdybyśmy spróbowali 
zrobić taką parabolę i przenieść ją na grunt 
produkcji samochodów, to pomiędzy pro-
dukcją właśnie w Niemczech a w Japonii 
także dostrzeżemy dużą różnicę. 

W Japonii praca jest wykonywa-
na bardzo, bardzo dokładnie. Do tego 
dochodzi coś, czego w Europie raczej nie 
ma – ogromna identyfikacja pracowników 

* GVO (Z NIEM. GruppenfreistellunGsverordnunG, INAcZEJ BER – Z ANG. Block exemption reGulation ) 
– DYREKTYWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ, OGRANIcZAJącA MOżLIWOścI INGERENcJI PRODUcENTóW AUT W ZA-
GADNIENIA ZWIąZANE ZE SPRZEDAżą Ich SAMOchODóW, W TYM ZWłASZcZA ZOBOWIąZANIE DEALERóW 
DO PROWADZENIA SALONóW WYłącZNIE JEDNOMARKOWYch.
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z firmą, łącznie z tymi, którzy wykonują 
najprostsze czynności na linii produkcyj-
nej. Oni naprawdę są bardzo mocno zain-
teresowani tym, aby finalny odbiorca był 
zadowolony. Doświadczyłem tego osobiście 
będąc w Japonii. Podczas spotkań robotni-
cy z taśmy pytali, czy jesteśmy zadowoleni 
z jakości ich pracy, czy są jakieś problemy 
itd. Z jednej strony wynika to z identyfika-
cji z firmą, z drugiej ma to związek z typo-
wą dla Japonii filozofią kaizen, oznaczającą 
dążenie do ciągłej poprawy i doskonalenia. 
Myślę, że finalna jakość produktu jest nieco 
wyższa od tej, którą można dostrzec w pro-
duktach europejskich. Oczywiście, sformu-
łowanie „jakość” może wzbudzić sprzeciw, 
bo w niektórych europejskich samocho-
dach są stosowane droższe, lepiej wygląda-
jące materiały. Gdybyśmy jednak zaczęli 
się przyglądać jakości w sensie techniki 
produkcji, czyli chociażby jak dokładnie są 
spasowane drzwi, jak dokładnie spaso-
wana jest tablica rozdzielcza itd., to wtedy 
dostrzeżemy różnice przemawiające na 
korzyść produktów z Japonii. Swego czasu 
pan Piëch, wówczas zarządzający koncer-
nem Volkswagen, zażądał, żeby w Golfach 
dokładność pasowania drzwi i błotników 
była taka sama jak w pewnym modelu 
japońskim. Spróbowano to zrobić, ale oka-
zało się, że na końcu mieli permanentnie 
poprawki lakiernicze, bo podczas jazdy 
maska ocierała o błotnik, drzwi dotykały 
innych blach – po prostu nie dało się w eu-
ropejskich reżimach produkcyjnych utrzy-
mać takiej dokładności, jaka była normalna 
w firmach japońskich. Pracując wcześniej 
w Nissanie, mogłem oglądać produkcję 
angielską, z fabryki w Sunderland, uznanej 
wówczas za bardzo dobrą. Porównanie 
technicznej jakości produkcji Primery ja-
pońskiej i europejskiej wypadło na korzyść 
japońskiej, pomimo że w tej europejskiej 
materiały lepiej wyglądały i były przyjem-
niejsze w dotyku. Tu pozwolę sobie na szer-
szą dygresję. Ten aspekt przestał być istotny 
dla dziennikarzy, zwłaszcza europejskich, 
a szczególnie niemieckich. To jest zrozu-
miałe, jeśli spojrzy się na dane o udziale 
producentów z tego kraju w rynku. 
W Stanach dziennikarze są dużo bardziej 
obiektywnie nastawieni do przeprowa-
dzanych testów. Na naszym rynku mamy 
też – nie oceniając w żaden sposób tego 

zjawiska – wiele przedruków z pism nie-
mieckich, z naturalnymi tego konsekwen-
cjami, jak pewna skłonność do produktów 
tamtejszych koncernów. Do tego dochodzi 
– powiem brutalnie – obniżenie kompeten-
cji dziennikarzy, wynikające ze zwiększają-
cej się liczby mediów. Poszerzyła się paleta 
mediów internetowych. Dziennikarze 
mają też mniej czasu na to, żeby dogłębnie 
poznać samochód i obiektywnie ocenić 
jego walory. Na skutek tego w większości 
Europy trudno jest przekonać do siebie 
dziennikarzy firmie, która jest stosunkowo 
nieduża i która przewagę swoich samocho-
dów ukryła bardzo głęboko „pod blachą”. 

A dla klienta? W pierwszym mo-
mencie miejsce produkcji też nie jest 
istotne. Natomiast myślę, że to, jak wiele 
– w stosunku do sprzedaży – starszych 
samochodów w dalszym ciągu jeździ, jest 
dowodem nie wprost, jak to funkcjonuje.

J.P.: Subaru od początku jest repre-
zentowane w Polsce przez spółkę, 
która nie jest bezpośrednio związana 
z producentem, jest niezależna. Czy to 
rozwiązanie wciąż jest Pana zdaniem 
optymalne na naszym rynku?

W.R.: Sprawa reprezentowania produ-
centa przez spółkę niezależną wykracza 
zdecydowanie poza kwestię samego 
Subaru. Każde rozwiązanie ma swoje 
dobre i gorsze strony. Atutem przedsiębior-
stwa-córki jest to, że nie musi generować 
zysków, bo obojętne, który z członów firmy 
je osiągnie. To ta sama „kieszeń”. W związ-
ku z tym zwłaszcza koncerny finansowo 
mocne są w stanie – powiedzmy szczerze 
– „kupować” określone rynki. W Polsce 
mieliśmy z tym do czynienia wielokrotnie. 
Stąd też relatywnie duży eksport samo-
chodów z Polski na Zachód. W Polsce są 
one tańsze. Dlaczego? Bo tak postanowiło 
przedsiębiorstwo-matka. A cena w Polsce 
ma bardzo duże znaczenie w finalnych 
decyzjach konsumentów. Czyli udział 
w rynku można sobie „kupić”. To zale-
ży tylko od możliwości finansowych. 

Wadą tego typu rozwiązania jest, że ku-
puje się udział w rynku, ale nie wizerunek. 
Nie tworzy się długotrwałej więzi z klien-
tem i mniej konsekwentna bywa polityka 
marketingowa, budująca te relacje. Do tego 
dochodzi typowy dla dużych koncernów 

tzw. system rotacyjny wśród pracowni-
ków, czego konsekwencją bywa zrywanie 
spójności wielu działań. Ponieważ nie ma 
też uwarunkowań czysto ekonomicznych, 
przedsiębiorstwa tak naprawdę nie są w peł-
ni samodzielne, a nie będąc samodzielnymi, 
nie mogą podejmować odważnych decyzji. 

ROZMOWA NA POCZĄTEK
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Zatem zaletą jest możliwość kształtowania 
niższych cen, wadą – brak rynkowości 
i możliwości prezentowania trwałej polityki. 

J.P.: Czyli działający niezależnie 
dystrybutor może ukształtować 
trwalszy i bardziej przejrzysty 

wizerunek marki. Czy tak jest 
w przypadku Subaru Import Polska?

W.R.: Wizerunek Subaru w Polsce 
jest najwyższy ze wszystkich przedsta-
wicielstw tej marki w Europie i myślę, 
że wziął się nie z czego innego, jak 
właśnie z konsekwencji w działaniu. 

Ten, kto zetknął się z nami w roku 2000 
i z całą filozofią, jaką reprezentujemy 
na rynku polskim, czyli bezpieczeństwa 
i – mówiąc nieco kolokwialnie – fraj-
dy z jazdy, spotka się dokładnie z tym 
samym w dniu dzisiejszym. Może mamy 
nieco większe możliwości, nieco więcej 
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klientów, ale generalnie w dalszym 
ciągu funkcjonujemy tak samo. 

Czy jest to rozwiązanie optymalne dla 
rynku? Są „za” i są „przeciw”. Może nie 
mamy istotnego wsparcia ze strony centrali, 
nie mamy możliwości istotnego wpływania 
na decyzje tam podejmowane, natomiast 
mamy możliwość szybkiego reagowania na 
zmiany rynkowe i na oczekiwania klientów. 

Szybki proces decyzyjny i lepsze dopasowa-
nie do warunków lokalnych – to nasze atu-
ty. Dzięki temu, że jesteśmy niezależni, mo-
żemy w pełni świadomie, w sposób wolny 
kształtować formę podejmowanych działań.

J.P.: Jaki był najlepiej sprzedawany model 
w historii marki Subaru w Polsce? Co Pana 
zdaniem zdecydowało o jego sukcesie?

W.R.: W całej historii firmy, od począt-
ku do dzisiaj, najlepiej sprzedającym się 
modelem był Forester. Dlaczego? Odpo-
wiedź nie jest prosta. Na samym początku 
był samochodem niezwykle oryginalnym 
(bo nie pięknym) stylizacyjnie. Nato-
miast nie miał właściwie bezpośredniej 
konkurencji. De facto było to nieduże, 
nieco wyżej zawieszone kombi o bardzo 
dobrych własnościach dynamicznych. 
Dopiero później segment SUV-ów (sports 
utility vehicle) mocno się rozwinął. 
Przy czym znowu jest to obecnie mocno 
mylące określenie. Założeniem SUV-ów 
było posiadanie napędu na cztery koła, 
tymczasem dziś ludzie kupują samochody 
typu SUV, które w większości przypadków 
mają napęd na jedną oś. Ci ludzie jednak 
o tym nie wiedzą – przekonują się wtedy, 
gdy jest za późno, albo gdy chcą ruszyć, 
a nie udaje się. SUV to moda daleko 
przekraczająca faktyczne zapotrzebowanie 
klientów. Natomiast na naszych, stosun-
kowo nierównych drogach, gdzie nieraz 
spotykamy stojącą wodę, gdzie pojawia się 
aquaplaning, nieodśnieżone nawierzchnie, 
zalegająca warstwa liści, stały napęd na 
cztery koła i nieco podwyższone zawiesze-
nie zwiększają bezpieczeństwo i pewność 
na drodze. Fakt, że SUV-y zużywają nieco 
więcej paliwa przy większych prędkościach 
ze względu na kształt karoserii, nie ma 
w Polsce aż tak negatywnego znaczenia, 
gdyż tu nie jeździ się bardzo szybko. 

Wielu naszych klientów chce mieć nie 
tylko stały napęd 4×4, nie tylko okre-
ślone rozwiązania techniczne, ale także 
zapas mocy, który nawet bardziej niż na 
autostradach jest przydatny, gdy musimy 
w krótkim czasie wyprzedzić ciężarów-
kę na wąskiej drodze. Wtedy trakcja 
tego samochodu to decydujący czynnik 
bezpieczeństwa, bo nawet w przypad-
ku posiadania mocnego auta napęd na 
jedną oś może nie być wystarczający. 
Forester jest i myślę, że pozostanie 
najlepiej sprzedającym się modelem. 
Szczególnie teraz, kiedy po dwulet-
niej przerwie znowu mamy Foreste-
ra w wersji turbodoładowanej. 

J.P.: Czy oferta Subaru jest obecnie 
dobrze dopasowana do naszego 
rynku? Obserwujemy pewne 
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okrojenie linii modelowej dostępnej 
w Polsce, bo znika Legacy, Impreza 
została nieco na marginesie...

W.R.: Trzeba uczciwie przyznać, 
że Subaru jest obecnie bardziej skon-
centrowane na rynku amerykańskim 
niż europejskim. Nawet jeśli Fuji Heavy 
bardzo dobrze się rozwija i ma dobrą 
kondycję finansową, to relacje sprzeda-
ży w samych Stanach Zjednoczonych 
i w całej Europie zdecydowanie usprawie-
dliwiają takie właśnie rozłożenie akcen-
tów. W tym roku na rynek europejski 
trafi ok. 40 tysięcy Subaru, podczas gdy 
w USA ta liczba przekracza 250 tysięcy. 

Subaru sprzedają się głównie 
przez promocję ustną: klient pole-
ca je następnemu. To główne źródło 
przekonania, że to są dobre samocho-
dy. Owszem, zapłacisz nieco więcej 
niż za inny produkt, ale za garnitur, 
który szyjesz na miarę, też płacisz 
więcej niż za ten z supermarketu. 

Linia modelowa Subaru jest nieco 
odmienna na poszczególnych rynkach. 
Weźmy pod uwagę, że w Europie są 
bardzo zróżnicowane podatki. U nas są 
one relatywnie wysokie. Mamy stosunko-
wo wysoki VAT na samochody i akcyzę. 
Ale jeżeli porównalibyśmy się z Danią, 
gdzie droższe samochody, o większej 
mocy i większej emisji CO2 są obciąża-
ne nawet podatkami do 180% wartości 
– moglibyśmy powiedzieć, że u nas jest 
znakomicie. Z drugiej strony, jeżeli popa-
trzymy na Niemcy, gdzie jest tylko VAT, 
i to niższy o 4%, a w dodatku można go 
odpisać przy działalności gospodarczej, 
a Niemcy zarabiają dwa razy więcej niż 
my, to sprawa wygląda tragicznie. 

Oferta samochodów musi być dopa-
sowana do lokalnych warunków. W Nor-
wegii, kraju o znakomitych tradycjach 
rajdowych (przypominamy sobie Petera 
Solberga), gdzie dochody są wysokie, 
lecz podatki również (w szczególności od 
droższych aut), STI nie jest już w ogóle 
oferowane. Nawet dla bogatych Norwe-
gów jest za drogie. W Grecji, trapionej 
kryzysem, gdzie również podniesiono 
podatki na samochody, najbardziej 
popularnym autem jest XV z silnikiem 
1,6, którego u nas nikt nie chce kupo-
wać, bo: „Jak to? Tylko 115 koni?!”. 

Chcielibyśmy mieć więcej mocnych 
modeli. Marzyłbym, żeby mieć XV z takim 
silnikiem i przekładnią, jak w Foresterze 
XT (240 KM). Marzyłbym o tym, żeby 
wrócił Outback 3.6. Niestety, przy nie-
wielkiej produkcji i naszej skali sprzedaży 
trudno oczekiwać, że producent specjalnie 
na nasze potrzeby będzie produkował 
dodatkowo 100 samochodów w zupeł-
nie innej specyfikacji, podejmie trud 
ich homologacji. Tego się nie da zrobić. 
Samochody Subaru, i to jest udowodnione 
chociażby przez to, jak mało jest wypad-
ków z ich udziałem, fantastycznie wpisują 
się w polski krajobraz, ale jednocześnie 
paleta modelowa jest pewnym kompro-
misem względem potrzeb całej Europy.

J.P.: Jak kryzys ostatnich lat wpłynął 
na funkcjonowanie marki – wyniki 
sprzedaży i pozycję na rynku?

W.R.: Kryzys spowodował zmiany 
kursów walut i to jest jeden z ważniejszych 
czynników, który sprawia, że ten biznes 
jest tak nieprzewidywalny. Perturbacje 
w sumie niespecjalnie wpłynęły na rynek 
polski – był słaby i takim pozostał. Dlatego 
kryzys nie zmienił istotnie naszej pozycji 
na rynku. Wpływały na nią raczej wahania 
walut: w 2008 roku, gdy złotówka była 
bardzo mocna, nasze samochody stały się 
tańsze i sprzedaliśmy ich bardzo dużo. 
W 2009 roku złotówka była bardzo słaba, 
siłą rzeczy nasze samochody zdecydowa-
nie podrożały i sprzedaliśmy ich zdecydo-
wanie mniej. Później, w 2010 roku, kiedy 
ogłoszono ostatni rok „kratki” (możliwości 
odliczania VAT od zakupu samochodów 
osobowych z kratką, czyli homologacją 
ciężarową – red.), generalnie cały rynek 
poszedł do góry – sprzedaliśmy więcej. 
Powiedziałbym, że z zewnętrznych czyn-
ników na naszą sprzedaż wpływają kursy 
walut oraz zmiany przepisów fiskalnych, 
trochę nieprzewidywalne, a determinu-
jące zachowania potencjalnych klientów. 
To one mają dla nas szczególnie duże zna-
czenie, bo jak wiemy, dwie trzecie kupowa-
nych u nas samochodów nabywane jest na 
firmę. Oczywiście, to zazwyczaj właściciel 
firmy kupuje samochód, tylko czasami 
trafiają do większych przedsiębiorstw. 

Na świecie w czasie kryzysu, czy 
– jak niektórzy powiedzą – w czasie 

wychodzenia z niego, Subaru umocniło 
swoją pozycję. Szczególnie w Stanach Zjed-
noczonych, kiedy rynek amerykański za-
czął się odbudowywać, właśnie Subaru sta-
ło się tą marką, której modele, obiektywnie 
dobre, zaczęły się cieszyć coraz lepszą 
opinią. Teraz Subaru w USA sprzedaje wię-
cej samochodów niż Audi, BMW, Volvo, 
a ma przecież o wiele skromniejszą linię 
modelową. To też świadczy o jakości tych 
samochodów. Co więcej, nowy Forester 
został w Stanach uznany za najbezpiecz-
niejszego SUV-a. To także efekt filozofii 
bezpieczeństwa Subaru, skutecznej, mimo 
że marketingowa szufladka opatrzona tym 
hasłem jest zajęta przez Volvo i trudno 
do niej wejść. Ponieważ te samochody są 
sprzedawane na całym świecie, muszą 
spełniać i spełniają absolutnie wszyst-
kie normy na najwyższym poziomie, 
europejskie, amerykańskie, australijskie 
czy japońskie – obojętne. Koncernu nie 
stać, żeby przygotowywać inną specyfi-
kację konstrukcji samochodu na Stany 
Zjednoczone, inną na Europę. Inną spra-
wą jest wyposażenie, silniki. Natomiast 
sama konstrukcja jest identyczna.

J.P.: Subaru w Polsce konsekwentnie 
jest obecne w rajdach samochodowych 
(  str. 22), choć inne marki, również 
mające sportowe tradycje, pojawiają 
się w tej dyscyplinie i znikają. Czy to 
naprawdę pomaga w promocji, czy się 
– mówiąc kolokwialnie – „opłaci”? 

W.R.: Nie wiem i nigdy nie wiedzia-
łem, czy tak naprawdę jest to korzystne 
finansowo. Bardzo trudno powiedzieć, 
nadzwyczaj trudno przełożyć na bez-
pośrednie wyniki finansowe. Z drugiej 
strony stara prawda brzmi: „50% kwoty 
wydawanej na marketing to pieniądze wy-
rzucone przez okno, niestety nikt nie wie, 
która to połowa”. W moim przekonaniu 
udział w rajdach jest pewnym logicznym 
wynikiem tego, co nasze auta sobą repre-
zentują. Rajdy odbywają się w trudnych 
warunkach, na złych nawierzchniach, 
czyli w okolicznościach, w których nasze 
auta mogą najlepiej zaprezentować swoje 
zalety. Samochody rajdowe to często 
konstrukcje budowane specjalnie do tego, 
żeby się ścigać, tymczasem w naszym 
przypadku są to samochody seryjne, 
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przebudowywane i dostosowywane do 
rajdów. Taki dedykowany pojazd ma 
pewną przewagę nad standardowym, 
ale pamiętajmy, że jesteśmy jedyną marką, 
której samochód seryjny ma wyższą 
moc od wersji rajdowej i zdecydowanie 
wyższą prędkość maksymalną. Takie auto 
można kupić tylko u nas i w Mitsubishi 
(gdy mówimy o Lancerze Evo). Z czystym 
sumieniem możemy powoływać się na 
hasło, z którego korzystamy od począt-
ku funkcjonowania firmy – i w rajdach, 
i w samochodach dostępnych na rynku 
zastosowana jest ta sama technologia, 
nasze samochody mają „rajdowe DNA”.

J.P.: Czy bezpieczeństwo, drugi temat, 
z którym działania promocyjne 
Subaru w Polsce mocno się związały, 
współgra z zaangażowaniem w sport? 
Na pierwszy rzut oka wydaje się, 
że nie do końca im po drodze... 

W.R.: Przeciwnie! Bezpieczeństwo jest 
elementem rajdów. Moglibyśmy przeko-
nywać, namawiać naszych klientów, żeby 
jeździli bezpiecznie, ale ja jako prezes 
firmy nie jestem w tym zakresie autory-
tetem. Jeżeli natomiast powie to i pokaże 
nasz kierowca rajdowy, młody człowiek, 
który udowodnił, że potrafi fantastycznie 
jeździć, z którym można wsiąść do sa-
mochodu, przejechać się z nim i przeko-
nać o jego umiejętnościach, to oznacza, 
że jedno z drugim idzie w parze. Bo na-
wet w rajdach, żeby wygrywać, trzeba 
być na mecie. Stąd też przekaz łączący 
bezpieczeństwo pasywne, o które dbamy 
chociażby poprzez montowany w autach 
system ISR (  str. 84) (Inteligentny System 
Ratunkowy – red.) ze szkoleniami (Szkoła 
Jazdy Subaru). Warto podkreślić, że sys-
tem ISR wyprzedził rozwiązania euro-
pejskie o prawie 10 lat (bo system eCall 
jeszcze nie funkcjonuje i tak naprawdę nie 
wiadomo, kiedy zacznie). Inicjatywa taka 
jak SJS, niezależnie od ogromnej facho-
wości wszystkich tam zatrudnionych, nie 
byłaby tak efektywna, gdyby nie pojawił 
się tam ktoś, kogo nazwisko jest znane 
i rozpoznawalne jako eksperta od efek-
tywnej jazdy. To dzięki niemu uczestnicy 
są skłonni uwierzyć, że właśnie tak się 
powinno jeździć. A w SJS uczy się nie tyl-
ko, jak opanować poślizg, ale – co jeszcze 

ważniejsze – jak w niego nie wpaść. 
Dlatego uważam, że są to elementy 
uzupełniające się, a nie przeciwstawne.

J.P.: Nowe technologie, zwłaszcza 
związane z komunikacją, coraz 
szerzej wchodzą także w motoryzację 
i dziś wręcz wydaje się, że to w tej 
dziedzinie dokonuje się najwięcej 
zmian. Co na tym polu oferuje Subaru?

W.R.: Subaru jest – powiem to otwar-
cie – stosunkowo konserwatywną marką. 
Oznacza to, że ma mniejszą tendencję 
do wprowadzania na rynek najnowszych 
„gadżetów”. Oczywiście, pewne rozwią-
zania, jak choćby automatyczne łączenie 
telefonu komórkowego z systemem gło-
śnomówiącym w samochodzie, pomagają 
w praktyczny sposób w codziennym 
życiu. Będą się pojawiać także rozwią-
zania związane z bezpieczeństwem. 
W Japonii od ponad dwóch lat sprzeda-
wany jest specjalny, nadzwyczaj pozytyw-
nie oceniany system EyeSight. U nas on 
także się pojawi. Może porozmawiamy 
o tym za rok… Prawdopodobnie należy 
on do najlepszych na świecie układów 
służących unikaniu kolizji. Natomiast 
menu elementów, nazwijmy je „gadże-
ciarskich”, nie jest istotnie przesadne. 

Pojawiają się na rynku rozwiązania 
typu „samochód sam parkuje”. Według 
mnie jednak – może dlatego, że jestem 
starej daty – kierowca, który nie potra-
fi zaparkować przy tak intensywnych 
szkoleniach w tym zakresie na kursach 
na prawo jazdy, powinien zastanowić 
się, czy nie potrzebuje jeszcze poćwi-
czyć. Jeśli ktoś nie jest w stanie ocenić 
rozmiarów własnego samochodu, to jak 
w sytuacji awaryjnej uniknie wypadku, 
potrącenia pieszego? Wtedy żaden system 
mu nie pomoże. Są układy rozpoznające 
obecność pieszych w pobliżu pojazdu. 
Promuje je reklama, w której kierowca 
nie patrzy przez szybę, tylko rozma-
wia z żoną, a samochód sam zaczyna 
hamować! To nie jest najwłaściwsza 
droga. Jeśli prowadzę samochód, to mam 
być na tej czynności skoncentrowany. 
Dobry kierowca, to bezpieczny kierowca. 
A co jest ambicją Polaków? Być dobrym 
kierowcą i dobrym kochankiem. A nie 
można być dobrym w czymś, na czym 

nie jest się skoncentrowanym. Zatem jeśli 
chodzi o „gadżety” – to nie jest to nasz 
konik. Jestem trochę przeciwny temu, 
żeby z samochodu robić multimedialne 
centrum mobilne. W takim przypadku 
starania producentów, żeby zwiększać 
bezpieczeństwo, przestaną de facto funk-
cjonować, bo przez dekoncentrację kie-
rowcy będziemy obniżać bezpieczeństwo. 
Udowodniono, że rozmawianie przez 
telefon podczas prowadzenia samochodu 
ponad czterokrotnie zwiększa prawdo-
podobieństwo spowodowania wypadku. 
Jeśli chodzi zaś o technologię, która 
realnie pomaga w prowadzeniu samo-
chodu – jestem jak najbardziej na „tak”.

J.P.: Modele Subaru wielokrotnie 
były wyróżniane prestiżowymi 
nagrodami, przyznawanymi przez 
różnorodne gremia kształtujące opinię 
klientów. Przypomnę tylko wybrane: 
w 2007 roku, w kategorii Auto dla 
rodziny „Playboya” – Subaru B9 
Tribeca, w 2008 roku, w kategorii Auto 
Sportowe – Subaru Impreza WRX STI, 
magazyn „Gentleman” w 2011 roku 
– dla bezpiecznej marki. Jakie wyróżnie-
nia ceni Pan najbardziej, jakie najlepiej 
podkreślają i odkrywają ducha Subaru?

W.R.: Otrzymanie tych nagród było 
miłe, ale chyba nie aż tak istotne dla mnie, 
żeby o nie zabiegać. Ale kiedy na nie patrzę, 
myślę, że przyjemność sprawiła mi nagroda, 
jaką otrzymaliśmy od dealerów – Dobry 
Partner w Biznesie. Największą przyjem-
ność sprawiły mi chyba jednak dwie mniej 
znaczące nagrody. Pierwszą z nich otrzyma-
łem z okazji urodzin na spotkaniu z deale-
rami. Byłem ogromnie wzruszony, gdyż ten 
prezent wymagał bardzo dobrego zazna-
jomienia się z moimi zainteresowaniami, 
z moim hobby. Trzeba się było rzeczywiście 
postarać, żeby się tego dowiedzieć. Dealerzy 
zrobili to bardzo skutecznie! Dlatego spra-
wił mi on więcej przyjemności niż różne 
oficjalne wyróżnienia i nagrody. Drugą wy-
jątkową „nagrodą” była specjalna statuetka, 
którą przygotowali z okazji X Zlotu Plejad 
(  str. 28) nasi goście, klienci. Było to 
dla mnie kompletnym zaskoczeniem! 
W takich momentach czuję, że te lata pracy 
są jednak doceniane, nawet jeśli nie na co 
dzień, nie w wielkiej formie i nie z pompą.  

ROZMOWA NA POCZĄTEK
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J.P.: A jeśli chodzi o dowody uznania 
dla Subaru Import Polska?

W.R.: W badaniu satysfakcji dealerów, 
jeśli chodzi o etykę działania nas, jako 
importera, zajęliśmy pierwsze miejsce. 
To ważne wyróżnienie, cieszy mnie, 
ale nie wiem, czy nie bardziej martwi 
mnie to, że tak wiele firm miało w tym 
zakresie tak złe oceny. Uważam, że stara-
my się postępować zgodnie z normalną 
etyką, nie tylko biznesową, po pro-
stu uczciwie. Nie wiem, czy w Polsce 
to rzeczywiście taka rzadkość…?

J.P.: Zbliżające się 15-lecie firmy, 
50. wydanie Magazynu ‚‚Plejady’’ (  str.  34) 
(ukazującego się od 10 lat), miniony już, 
X Zlot Plejad – zbieg jubileuszy i rocznic 
skłania do podsumowań. Co uważa Pan 
za najważniejsze osiągnięcia tego 
okresu? Jakie cele stawia Pan przed 
firmą na przyszłość?

W.R.: To faktycznie już 15 lat? A niech 
to... (śmiech)! No fakt! Osiągnięciem jest, 
nie tylko moim, że te 15 lat temu wytyczy-
liśmy pewien kierunek. Od tego zaczyna-
liśmy działanie w Polsce. Już w 1999 roku 
zaczęły się np. rozmowy na temat 
stworzenia SJS, szkoły jazdy powołanej 
w 2000 roku. W dziedzinie popularyzacji 
bezpieczeństwa, choć mało kto zdaje sobie 
z tego sprawę, zainicjowaliśmy na najwięk-
szą skalę zaangażowanie producenckie. 
Efektem jest to, że dziś dużo jest szkół 
doskonalenia techniki jazdy. Doszkalanie 
się stało się popularne. Drugie osiągnięcie 
– system ISR. Czasami ludzie narzekają, 
na szczęście bardzo rzadko. W większości 
przypadków jest on nieocenioną pomo-
cą. System rozwija się. Mamy np. ISR 
personalne – ktoś zabiera je idąc w góry, 
ktoś daje dziecku, żeby wiedzieć, gdzie 
jest. Wiem, że te, zainicjowane przez nas, 
działania w kilku przypadkach uratowały 
życie. I to jest powód do dumy, bo nie ma 
pieniędzy, które byłyby porównywalne 
z wartością ludzkiego życia. Jest też drobna 
satysfakcja, że to właśnie w Polsce wizeru-
nek Subaru jest najwyższy wśród wszyst-
kich rynków europejskich. To cieszy. 

Co roku stawiamy sobie oczywiście 
nowe cele operacyjne, budżetowe, ale ge-
neralnie chciałbym powiedzieć – chcemy 
zmierzać dalej tą samą drogą. Chciałbym, 

żeby pewne inicjatywy, które powstały 
w tym czasie, kiedy działamy, jak wspólne 
podróże (  str. 46), w których zresztą 
brałem udział, zainicjowane przez Forum 
Subaru, były kontynuowane i rozwijane. 
Ale przede wszystkim chciałbym, żeby Ci, 
którzy nam zaufali, byli zadowoleni 

z podjętych decyzji w każdej płaszczyźnie. 
A ponieważ jesteśmy już w okresie przed-
świątecznym, tego zadowolenia w możli-
wie każdej płaszczyźnie życzę wszystkim 
Czytelnikom, naszym klientom, sympa-
tykom marki, a także naszym pracow-
nikom, dealerom i ich rodzinom.
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20 listopada, podczas 43. targów mo-
toryzacyjnych w Tokio, Subaru za-
prezentowało swoje stoisko z mo-

tywem przewodnim w myśl hasła „confidence 
in Motion”. Subaru przedstawiło całą gamę 
nowych modeli, pojazdów koncepcyjnych 
i rozwiązań technicznych, począwszy od 
prototypu LEVORG, przez koncepcyjne VIZIV 
EVOLUTION, CROSS SPORT i CROSSOVER 7, 
po FORESTERA X-BREAK, BRZ GT300 
i Premium Sport Package czy hybrydowe-

go XV. cała wystawa łączyła w sobie wizję 
przyjemności z jazdy, spokoju i bezpieczeń-
stwa za kierownicą, która od zawsze towa-
rzyszy samochodom spod znaku „Plejad”.

Głównym zamierzeniem projektantów 
pierwszego z wymienionych prototypów było 
zapewnienie satysfakcji każdemu, kto stanie 
się użytkownikiem nowego pojazdu. Nazwa 
„LEVORG” pochodzi od połączenia słów 
„LEGACY”, „REVOLUTION” i „TOURING” i ma 
na celu podsumowanie dotychczasowego 
dziedzictwa marki, jak również stanowi za-
powiedź innowacyjnych, niemal pionierskich 
rozwiązań. Subaru LEVORG oferuje wyjątkowy 

styl, nawiązujący do sportowego rodowodu 
marki, ale wyróżniający się subtelnymi de-
talami. Samochód może poszczycić się nie-
zwykle elegancką sylwetką i wysoką jakością 
elementów wykończenia. Szyku dodaje mu 
zupełnie nowa kolorystyka. LEVORG pokry-
ty będzie bowiem jednym z dwóch bardzo 
eleganckich lakierów o dumnie brzmiących 
nazwach Metallic Blue Grey Steel i Pearl 
crystal White. Praktyczność, przestronność, 
pakowność i wygoda z całą pewnością wpisują 

się w charakter nowego pojazdu, o czym jego 
pasażerowie przekonają się również na bardzo 
długich trasach. Wszystkie te zalety spójnie 
łączy w sobie nadwozie typu kombi. Pod maską 
znajdzie się 1,6-litrowa lub 2,0-litrowa tur-
bodoładowana jednostka w układzie bokser, 
wyposażona w bezpośredni wtrysk paliwa. 
Oczekiwania kierowców o aspiracjach sporto-
wych spełni tu z całą pewnością bezstopniowa 
automatyczna skrzynia biegów Lineatronic. 
Na dużą uwagę zasługuje również poziom 
bezpieczeństwa, jaki gwarantuje Levorg. 
Wyposażony został on w system EyeSight 
nowej generacji zapewniający szerszy kąt 

widzenia i lepszą widoczność oraz wzboga-
cony m.in. o funkcję rozpoznawania kolorów, 
czy system utrzymania pojazdu w pasie ruchu.

Nowość numer dwa tegorocznych targów 
stanowił VIZIV EVOLUTION CONCEPT będący 
zapowiedzią kolejnej generacji crossoverów. 
Model jest przedstawieniem wizji marki i zde-
cydowanie wybiega przed szereg aktualnie 
produkowanych konstrukcji, imponując za-
awansowanymi rozwiązaniami technicznymi. 
Wśród nich znalazł się innowacyjny system 

napędu hybrydowego zespolony ze skrzynią 
biegów Lineartronic (cVT). Uzupełnieniem jest 
system autopilota, który będzie jednym z ko-
lejnych elementów wyposażenia samochodów 
Subaru wspomagających ich bezpieczeństwo.

Zwiedzający targi w Tokio mieli ponadto oka-
zję przekonać się również, że CROSS CONCEPT 
DESIGN SPORT stanowi z kolei kompromis pod 
względem sportu i użyteczności, obleczony 
w karoserię kolejnego w gamie Subaru kompak-
towego SUV-a. Nieco inaczej prezentował się 
natomiast CROSSOVER 7 CONCEPT łączący 
przestronne wnętrze z charakterystycznymi 
cechami modeli spod znaku „Plejad”.

Nowości Tokyo Motor Show

SUBARU BOXER x 13 milionów

FhI pokusiło się w tym roku o małe podliczenia i w okresie waka-
cyjnym podzieliło się dwoma niezwykle ważnymi informacjami, 
a właściwie danymi liczbowymi. Oba komunikaty dotyczyły sfery 

produkcyjnej marki Subaru i stanowią dla nas nie lada powód do dumy.
Pierwsza z przekazanych wiadomości dotyczyła produkcji samo-

chodów ze stałym napędem wszystkich kół Symmetrical AWD. Oka-
zało się, że od momentu rozpoczęcia w 1972 roku masowej produkcji 
Subaru Leone, czyli pierwszego samochodu osobowego z napędem 
na wszystkie koła, do końca lipca roku bieżącego z taśm produkcyj-
nych naszej marki zjechało aż 12,8 miliona pojazdów z takim właśnie 
napędem. Druga z podanych informacji dotyczyła z kolei ilości wy-
produkowanych silników w układzie bokser. FhI wzięło tu pod uwagę 
okres od 1966 roku, czyli momentu wprowadzenia na rynek osobo-
wego Subaru 1000, do końca sierpnia 2013 roku. W tym przypadku 

powód do dumy jest jeszcze większy, bo otrzymana liczba przekro-
czyła 13 milionów egzemplarzy – dokładnie było to aż 13,7 miliona! 

Warto przypomnieć, że Subaru 1000 było pierwszym przed-
nionapędowym modelem naszej marki wyposażonym w silnik 
typu bokser, którego konfiguracja do dnia dzisiejszego uważana 
jest przez specjalistów Subaru za najlepsze możliwe rozwiązanie. 
Na czym polega jego fenomen? SUBARU BOXER to silnik z pozio-
mo i przeciwsobnie ustawionymi cylindrami. W układzie tym tłoki 
skierowane są parami w przeciwne strony, a więc płaszczyzny, 
w których pracują, są rozchylone o 180º, a wał korbowy znajduje 
się dokładnie w centrum tego układu. Każda para tłoków wykonuje 
tu ruchy w przeciwnych kierunkach, a siły bezwładności takiej pary 
samoistnie się znoszą. W wyniku tego rozwiązania układ korbo-
wo-tłokowy generuje znacznie mniej drgań skrętnych, niż ma to 
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Ostatnia dekada listopada upłynęła 
w Los Angeles pod hasłem salonu 
samochodowego, a Subaru miało 

tam swoje dwie światowe premiery – kon-
cepcyjne Legacy i nową generację modelu 
WRX. Oficjalny pokaz nastąpił podczas dni 
prasowych poprzedzających imprezę.

W przyszłym roku Legacy świętować bę-
dzie swoje 25. urodziny. LA Auto Show było 
zatem świetną okazją do zapowiedzi nowego 
oblicza kultowego pojazdu. Zaprezentowanie 

jego konceptu w Los Angeles miało na celu 
ujawnienie trendów, do jakich będzie dążyło 
Subaru w przyszłości. Dynamiczna stylistyka, 
wygodne wnętrze oraz bezpieczeństwo i nie-
zawodność z całą pewnością będą należały do 
obszernego pakietu zalet nowego modelu.

Przyjrzyjmy się zatem wybranym szczegó-
łom Legacy concept. Uwagę zwrócić należy na 
duże koła i wydatne błotniki, które podkreślają 
stabilność pojazdu. Jego dynamiczną jazdę 
i wysoki poziom bezpieczeństwa zapewni 
z kolei układ Symmetrical AWD. Kolejnymi jakże 
istotnymi cechami nowego sedana są solidna 
konstrukcja nadwozia i obszerne wnętrze. 

O unikalnym, nieco agresywnym wyglądzie 
przedniej części samochodu decydują takie 
elementy jak sześciokątny grill czy charak-
terystyczny kształt reflektorów i świateł 
dodatkowych. Swój niezwykle elegancki profil 
samochód zawdzięcza dynamicznej linii dachu 
i płynnej linii szyby bocznej. Zachwyca również 
tylna część samochodu. W układzie lamp za-
stosowano tu bowiem motyw wykorzystany 
przy projektowaniu reflektorów przednich. 
Dzięki takiemu zabiegowi sześciokątny grill 

z przodu pojazdu znalazł swój odpowiednik 
na klapie bagażnika. Zwiedzający wystawę 
mieli również możliwość zapoznać się z no-
wym kolorem w palecie Subaru Ocean Silver 
Metallic. Stanowi ona niezwykłą kompozy-
cję pigmentów, tworzących jasnoniebieski 
srebrny metalik wzbogacony dodatkowym 
połyskiem. Kierowca z pewnością doceni 
zalety wielofunkcyjnego wyświetlacza 
umieszczonego w centralnej części kokpitu, 
sportowej kierownicy, czy pochylonej dźwigni 
zmiany biegów. Pasażerów ucieszą nato-
miast możliwości, jakich dostarczy konsola 
zlokalizowana wzdłuż całej kabiny pojazdu. 

EyeSight wzbogacony o rzutnik umieszczony 
pod sufitem czy klimatyzowane fotele wyko-
nane z oddychającego materiału to kolejne 
niewątpliwe zalety pojazdu koncepcyjnego.

Sporo zainteresowania wśród zwiedzają-
cych wzbudził również czterodrzwiowy sedan 
WRX, którego historia sięga 1992 roku. Samo-
chód uosabia hasło Pure Power in Your control. 
Projektanci nowego WRX dołożyli wszelkich 
starań, by zmaksymalizować możliwości 
2,0-litrowego silnika w układzie bokser z bez-
pośrednim wtryskiem paliwa. Model wyposa-
żony został w układ Symmetrical AWD i sze-
ściobiegową manualną skrzynię biegów. W celu 
poprawienia sportowych możliwości pojazdu 
usztywnione zostało nadwozie, natomiast 
sportowy i drapieżny charakter podkreślają 
elementy wykończenia nowego WRX-a.

LA Auto Show 2013

SUBARU BOXER x 13 milionów
miejsce w przypadku silników o innym układzie cylindrów. W efek-
cie silnik pracuje tu z wyjątkowo małymi oporami wewnętrznymi 
i nie ma konieczności stosowania dodatkowych urządzeń lub 
mas wyważających. Bardzo szybko reaguje on na dodanie gazu, 
dostarczając tym samym wiele satysfakcji osobie kierującej po-
jazdem. Pracę tłoków silnika bardzo ładnie przedstawiają animacje 
dostępne na stronie  subaru.pl/boxer  oraz   goo.gl/oEK93u , 
do obejrzenia których zachęcamy wszystkich zainteresowanych.

W tym miejscy należy podkreślić, że silnik przeciwsobny ma 
jeszcze inne zalety. Jego długość i wysokość są znacznie mniejsze 
w porównaniu do innych rozwiązań. Zwarta konstrukcja pozwa-
la na zastosowanie do budowy jego kadłuba lekkiego materiału, 
jakim jest aluminium. Jednostka jest sztywna i lekka i może być 
zamontowana w komorze silnikowej w taki sposób, że jej środek 

ciężkości znajduje się bardzo nisko. Ma to oczywiście przeło-
żenie na niezwykle korzystne wyważenie całego samochodu. 
środek ciężkości pojazdu znajduje się również nisko, nie będąc 
nadmiernie przesuniętym do przodu. Reasumując, symetryczna 
budowa silnika w układzie bokser i jego symetryczne ustawie-
nie w osi podłużnej pojazdu sprawiają, że auto jest idealnie wy-
ważone, a co za tym idzie – stabilne i bezpieczne na drodze.

Układ silnika typu bokser pozwala na umieszczenie go w jednej 
prostej linii z również prawie całkowicie symetrycznym układem 
napędowym. całość tworzy kompletne rozwiązanie o nazwie 
„Symmetrical AWD”. Stanowi ono podstawę konstrukcji samocho-
dów Subaru i decyduje o ich efektywnym i skutecznym zachowa-
niu na drodze, a my wierzymy, że już niebawem kolejne miliony 
ich użytkowników będą miały okazję się o tym przekonać.
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1 września 1989 
Rząd federalny w USA przyjął tego dnia nowe prawo dotyczące bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego, zgodnie z którym wszystkie produkowane samochody 
miały posiadać po stronie kierowcy zamontowaną poduszkę bezpieczeństwa. 
O ile poduszki powietrzne rzeczywiście udowodniły swoją skuteczność 
w większości wypadków, to jednak w latach 90. w USA narosło wokół nich wiele 
kontrowersji i wątpliwości. Doszło do licznych przypadków, w których małe dzieci 
zostały poważnie ranione lub nawet poniosły śmierć w wyniku samoczynnego 
i niespodziewanego uruchomienia się poduszek powietrznych, montowanych 
dodatkowo po stronie pasażera. Opinia publiczna zażądała specjalnych 
dochodzeń, które miały wyjaśnić przyczyny tych tragicznych w skutkach zdarzeń. 
Okazało się, że pierwsze poduszki miały wady, które wyeliminowano.

5 września 1885
Sylvanus Bowser, amerykański wynalazca pompy do tankowania paliwa, 

dokonał pierwszej sprzedaży swojego produktu. Sprzedał go niejakiemu Jakowi 
Gumperowi, właścicielowi warsztatu samochodowego w Ford Wayne. Pompa 
mieściła jedną beczkę benzyny, wyposażona była w marmurowe zawory oraz 
drewniany pływak. Bowser skonstruował urządzenie w stodole. Opatentował je 
w roku 1887.

9 września 1945
W Europie odbył się pierwszy wyścig samochodowy po drugiej wojnie 

światowej. Na miejsce wyścigu wybrano Bois de Bologne w Paryżu. 
Zwyciężył Jean Pierre Wimille w Bugatti Typ 50B, wyposażonym w silnik 
o pojemności 7 litrów.

13 września 1977
Tego dnia koncern General Motors (GM) zaprezentował pierwszy 

amerykański samochód z silnikiem wysokoprężnym – Oldsmobile model 88 
i 98. Głównym ich atutem było małe zużycie paliwa, o wiele niższe niż 
tradycyjnych, paliwożernych amerykańskich krążowników szos.  
Producent twierdził, że nowe modele spalają o 40% mniej paliwa niż 
tradycyjne samochody z silnikami benzynowymi. Ale benzyna w USA była 
i jest na tyle tania, że silniki wysokoprężne za oceanem raczej się nie przyjęły 
w samochodach osobowych.

20 września 1876
W Keene, w stanie NY urodził się carleton Ellis, wynalazca pierwszego 

trwałego lakieru do samochodów. Był właścicielem 753 patentów. Jako 
chemik, specjalista w chemii organicznej, miał swój znaczący udział w takich 

Kalendarium Historii Motoryzacji

Wojtek chuchała, kierowca zespołu 
rajdowego Subaru, dołączył do grona 
kierowców wspierających II edycję 

kampanii społecznej Szybcy na torze – Bez-
pieczni na drodze, realizowanej przez Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie Passe-Partout 
we współpracy ze szkołami i uczelniami, policją 
oraz ośrodkami ruchu drogowego z Małopolski. 

W ramach I edycji projektu, zainicjowane-
go w 2011 roku przez Międzynarodowe Sto-
warzyszenie Passe-Partout, blisko 200 mło-
dych kierowców z Małopolski, w zamian za 
bezpieczną jazdę i zaangażowanie w promo-
wanie w swoim otoczeniu bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym (BRD), zyskało możliwość 

zdobycia cennych nagród, takich jak spo-
tkania z kierowcami, szkolenia z zakresu 
bezpiecznej jazdy, darmowe jazdy na torze 
gokartowym i wyścigowym, sprzęt kompu-
terowy i fotograficzny czy nawigacje GPS. 

W ramach II edycji projektu realizo-
wane są dalsze działania, skłaniające 
młodych kierowców do bezpiecznej 
jazdy, a wśród nich m.in.: losowanie 
atrakcyjnych nagród dla kierowców bez 
punktów karnych, 6 Staży Bezpiecznej 
Jazdy w Tarnowie, Krakowie i Nowym 
Sączu, akcja Widoczni na drodze, akcja 
Zaprzyjaźnij się z alkomatem, tworze-
nie klubów Szybcy… i Bezpieczni…. 

Młodzi kierowcy w zamian za bez-
pieczną jazdę mogą wygrywać:  

- karnety na tor wyścigowy z in-
struktażem bezpiecznej jazdy,

- instruktaże jazdy sporto-
wej z kierowcą wyścigowym,

- kompleksowe kursy bezpiecznej 
jazdy na torze wyścigowym samocho-
dem osobowym lub motocyklem,

– a nawet wyjazdy na GP Formuły 1.

Szybko, ale bezpiecznie

Program Przedłużonej Gwarancji

W lecie bieżącego roku wystartował nowy Program Przedłużonej 
Gwarancji, w ramach którego nowym Partnerem Subaru został 
Zakład Ubezpieczeń HISCOX Syndicates Ltd., reprezentowany 

w Polsce przez WAGAS S.A. przy udziale brokera ubezpieczeniowego 
Towarzystwo Usług Ubezpieczeniowych i Obsługi Ryzyka TUR Sp. z o.o.

Aby mieć pod kontrolą wszystkie koszty związane z eksploatacją 
Twojego Subaru i uniknąć niespodziewanych wydatków, warto skorzy-
stać z tej oferty.  Oto niektóre z korzyści z przystąpienia do Programu: 
– bezpłatne usunięcia awarii (części i robocizna) zgodnie z warunkami 
programu;
–profesjonalne naprawy pojazdu w autoryzowanym serwisie Subaru, 
przeprowadzane przez wyspecjalizowanych mechaników;
– dokonywanie napraw z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych;
– zwiększenie wartości samochodu przy odsprzedaży dzięki możliwości 
przeniesienia ubezpieczenia na nowego właściciela;

– brak kosztów napraw na terytorium całej Unii Europejskiej;
– bardzo atrakcyjne ceny ubezpieczenia.

Zachęcamy do odwiedzenia strony  subaru.pl/ppg.html  
oraz kontaktu z wybranymi dealerami Subaru, u których moż-
na zapoznać się ze szczegółami Programu.

Szczegóły na stronie projektu: 
 www.szybcyibezpieczni.pl .
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wynalazkach jak margaryna, poliester, a nawet benzyna bez efektu 
stukania i rozpuszczalnik. Dla firmy Standard Oil opracował technologię 
krakowania oleju. Jego wynalazki przyczyniły się do opracowania odkrycia 
blisko 100 000 związków.

29 września 1914
William A. Besserdich oraz Bernhard A. Mosling otrzymują patent na 

blokadę przekładni różnicowej. Ich wynalazek stanowi podstawę dla 
rozwiązań, stosowanych we współczesnych samochodach z napędem na 
cztery koła.

9 października 1992
Tego dnia tysiące osób w kilku wschodnich stanach mogło zaobserwować, 

jak nieprzeciętnej wielkości meteoryt z ogromnym hukiem spala się 
w atmosferze. Kilkanaście osób sfotografowało i nagrało meteoryt to 
wydarzenie. Przeleciał nad boiskiem futbolowym i uderzył w ziemię w małym 
miasteczku Peekskill, oddalonym o 50 mil na północ od Nowego Jorku. 
Ważący 30 funtów meteoryt wielkości piłki nożnej uderzył w zaparkowane-
go na podjeździe chevroleta Malibu, dziurawiąc jego bagażnik i o mały włos 
nie trafiając w zbiornik paliwa. Właściciel zniszczonego pojazdu ponoć 

wyraził zdumienie nad faktem, że obiekt, który przez miliony lat krążył wokół 
słońca, znalazł się w bagażniku jego chevroleta i miał obawy, czy ubezpie-
czenie pokryje szkody.  

2 listopada 1989
Tego dnia carmen Fasanella, taksówkarz z Princeton w stanie New Jersey, 

odszedł na emeryturę po 68 latach i 243 dniach pracy. Fasanella, który od 1 
lutego 1921 r. miał licencję na posiadanie i prowadzenie taksówki w Princeton 
w stanie New Jersey, jest najbardziej wytrwałym znanym taksówkarzem.  

20 listopada 1923
Amerykanin pochodzenia Afrykańskiego, Garret Morgan, opatentował 

automatyczny sygnalizator świateł drogowych. Sprzedał swój wynalazek 
firmie General Electric za kwotę 40 000 dolarów. Inspiracją do wynalazku był 
wypadek, którego był świadkiem. Na skrzyżowaniu dróg automobil uderzył 
w wóz konny. Wynalazca postanowił uczynić ruch bezpieczniejszym.

Wpisy pochodzą z Kalendarium historii Motoryzacji, dostępnego 
pod adresem:  kalendariummotoryzacji.pl  

360 stopni zadowolenia

Nietuzinkowa wszechstronność oraz jakość 
samochodów marki Subaru stały się inspi-
racją dla Tima White’a, który stworzył pro-

jekt o znajomo brzmiącej nazwie Subaru 360°. 
Projekt ten jest swego rodzaju oficjalnym „fil-
mem reklamowym” Fuji heavy Industries, gdzie 
w rolę aktorów wcielają się ludzie tacy jak Ty! 

Do udziału we wspólnej rozbudowie 
projektu zaproszeni są wszyscy posiadacze 
pojazdów marki spod znaku „Plejad”: nieza-
leżnie od miejsca zamieszkania, narodowości 
i czy wykonywanego zawodu. Zapraszamy 
wszystkich potrafiących cieszyć się każdą 
chwilą w życiu, ludzi, którzy nie wiedzą, 

co znaczy bierność i nuda, dla których filo-
zofia życia idzie w parze z aktywnością. 

Każdy, kto chce wziąć udział w tym mię-
dzynarodowym projekcie, może do niego 
dorzucić swoją cegiełkę w postaci samo-
dzielnie stworzonego klipu. Potrzebny bę-
dzie smartfon oraz aplikacja dostępna na 
stronie Subaru 360°. Głównym bohaterem 

ma być oczywiście posiadany „Subarak”. 
Plener, tło, aktorzy oraz inne elemen-
ty, które mogą się znaleźć w nakręconej 
filmowej produkcji, ograniczone są jedy-
nie kreatywnością reżysera filmiku. 

Te z klipów przesłanych za pośrednic-
twem strony, które zostaną zaakceptowane 

przez głównodowodzącego, staną się na-
stępnie częścią „dużego” filmu – składające-
go się właśnie z takich produkcji, minifilmów, 
migawek lub – jak kto woli – mgnień chwili, 
uwiecznionych za pomocą cyfrowego oka... 

Zapraszamy do odwiedzenia strony pro-
jektu  subaru360-degree.com  i dołożenia 
swojej cegiełki!
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Zza oceanu dotarła do nas niedaw-
no niezwykle radosna nowina. 
Wydawany od 1949 roku amerykański 

magazyn motoryzacyjny „Motor Trend” 
wybrał Forestera (w specyfikacji amery-
kańskiej) SUV-em roku 2014. Wyróżnienie 
cieszy nas tym bardziej, że jest to już trzecie 
zwycięstwo Subaru w tym zaszczytnym 
rankingu. Po raz pierwszy tytuł „Sport/
Utility of the Year” przypadł rownież 
Foresterowi w 2009 roku. Rok później 
cieszył się nim Outback. Z chwilą zajęcia 
pierwszego miejsca w rankingu po raz 
trzeci staliśmy się pierwszą i jedyną marką, 
której jak dotąd udało się to osiągnąć.

Ed Loh, redaktor naczelny magazynu, 
uzasadniając przyznanie zaszczytnego ty-
tułu Foresterowi, podkreślił, że to właśnie 
model Subaru w najwyższym stopniu 
spełnił sześć kluczowych kryteriów 
oceny zakładanych przez „Motor Trend”. 
Są nimi m.in. zaawansowanie projektowe, 

doskonałość inżynierska, bezpieczeństwo 
i cena. Elegancki design, przemyślana bu-
dowa i wspaniałe osiągi na drodze i poza nią 
stanowiły klucz do zwycięstwa. Redaktorzy 
pisma byli pod szczególnym wrażeniem 
mocnego silnika z turbodoładowaniem, in-
teligentnej, bezstopniowej automatycznej 
skrzyni biegów (cVT), wyśmienitej widocz-
ności zza kierownicy i niezwykle pakownego 
wnętrza pojazdu. Praktyczny, przystępny 
cenowo, wydajny i przynoszący radość pod-
czas jazdy – taki z pewnością jest Forester.

Forester w specyfikacji amerykańskiej 
trafił do sprzedaży w marcu bieżącego roku. 
Opracowany został on z myślą o sprostaniu 
wymogom stawianym SUV-om z prawdzi-
wego zdarzenia. Wyposażony w stały napęd 
wszystkich kół Symmetrical AWD Forester 
czwartej generacji może poszczycić się 
jeszcze lepszymi właściwościami jezdnymi 
i większym poziomem bezpieczeństwa, a za-
projektowany został z myślą o zapewnieniu 
radości tym, którzy nim kierują lub podró-
żują w roli pasażerów. Warto przypomnieć, 
że w maju bieżącego roku model otrzymał 
najwyższą notę, tj. Top Safety Pick+ (TSP+), 
od amerykańskiej organizacji Insurance 
Institute of highway Safety (IIhS). 

Więcej informacji na temat wyróż-
nienia znaleźć można na stronie 
magazynu:   goo.gl/CrU5Ke  .

Forester SUV-em roku 
według magazynu „Motor Trend”

Rok temu świętowaliśmy sukces Imprezy i XV, które zdo-
były prestiżową nagrodę „Good Design Award”, 
przyznawaną przez japoński instytut 

Japan Institute of Design Promotion ( JDP). 
W tym roku najwyższym uznaniem eksper-
tów w dziedzinie wizerunku pojazdów 
cieszyć się może Forester. Radosną infor-
mację o sukcesie kolejnego modelu Subaru 
w tym niezwykle prestiżowym programie 
oceny FhI przekazało w październiku.

Znawcy dobrego samochodowego „smaku”, 
którzy zdecydowali o nadaniu Foresterowi 
tytułu „Good Design Award 2013”, docenili 
w nim przede wszystkim elementy typowe 
dla SUV-a, dzięki którym pojazd sprawdza się na 
wszystkich drogach i we wszystkich warunkach na nich panujących. 
Stabilność, zdolność pokonywania tras wszelkiego typu i uniwer-
salność to cechy Forestera będące efektem ciągłej ewolucji i długo-
trwałego dążenia do osiągnięcia prostoty i równowagi samochodu 

z rodziny SUV-ów. Zapewnienie stabilnego prowadzenia pojazdu, 
jego efektywny wygląd  i funkcjonalne rozwiązania zastosowane we 
wnętrzu to cechy, które zachwyciły grono oceniających ekspertów 
i zdecydowały o przyznaniu naszemu modelowi najwyższej noty, 
na jaką tylko dobrze opracowany design może zasługiwać.

Design Forestera – nic dodać, nic ująć

Niedawno dotarła do nas ciekawa wia-
domość aż z Filipin! Nowy Forester 
odniósł tam podwójne zwycięstwo 

w prestiżowym programie oceny Auto Focus 
People’s choice Awards. Nasz model był bez-
konkurencyjny w kategorii kompaktowych 
SUV-ów, otrzymując w niej tytuły „Najlepsze 
Osiągi Silnika” i „Najlepsze cechy Bezpie-
czeństwa”. Oba wyróżnienia przyznało mu 
grono filipińskich ekspertów i dziennikarzy 
motoryzacyjnych odpowiedzialnych za prze-
testowanie pojazdów poddawanych ocenie.

Zwycięstwo na Filipinach nie jest jedynym 
powodem do dumy, jakiego dostarczył nam 
ostatnio Forester. Sięgnął on również po tytuł 
„Mid Range SUV of the Year” przyznawany 
przez brytyjski magazyn motoryzacyjny 4x4 
Magazine. cechami, które zwróciły szczególną 
uwagę konkursowego jury, były świeżość, dobry 
wygląd i wspaniałe właściwości jezdne nowej 
wersji „leśnika”. Według ekspertów Forester 
sprawdza się rewelacyjnie na drodze i poza nią… 
nawet wtedy, gdy pogoda nie dopisuje!

W dwóch słowach 
o Foresterze
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Wiosną tego roku informowaliśmy 
o sukcesie Legacy i Outbacka, 
które bez zarzutu przeszły wszyst-

kie testy pod kątem ochrony użytkownika 
pojazdu przeprowadzone przez amerykańską 
organizację Insurance Institute of highway 
Safety (IIhS). Oba modele uzyskały wtedy 
najwyższą możliwą ocenę, tj. „Top Safety 
Pick +”. Pod koniec września dotarła do nas 
wiadomość o przyznaniu przez Instytut 
kolejnego wyróżnienia Legacy i Outbackowi 
w specyfikacji 2013 i 2014 wyposażonym 
w system EyeSight. Tym razem miało to 
związek z zupełnie nowym programem 
badań, w którym ocenie poddane zostały 
rozwiązania mające na celu zapobieganie 
zderzeniom czołowym. Nasz EyeSight okazał 
się tu bezkonkurencyjny! Testy przepro-
wadzone zostały w IIhS po raz pierwszy. 

W grupie samochodów średniej wielkości 
i SUV-ów Legacy i Outback okazały się je-
dynymi modelami, którym udało się otrzy-
mać maksymalną liczbę sześciu punktów 
i najwyższą możliwą ocenę „superior”.

EyeSight, czyli elektroniczny system 
wspomagający jazdę samochodami Suba-
ru, miał swoją premierę w maju 2008 roku 
w Japonii. Był on pierwszym systemem 
wykorzystującym kamery wideo do wykry-
wania obecności pieszych i rowerzystów na 
jezdni. Z biegiem czasu został udoskonalony 
i wyposażony dodatkowo w system kontroli 
hamowania i system dostosowania prędko-
ści. To właśnie kontrola hamowania spotkała 
się z wyrazami najwyższego uznania ze 
strony specjalistów IIhS. Funkcja ta zapew-
nia automatyczne zatrzymanie pojazdu 
w momencie wykrycia zagrożenia zderzeniem 

czołowym, zapobiegając w ten sposób kolizji 
lub też znacznie zmniejszając jej skutki.  

W nowym teście samochód porusza się 
w kierunku nieruchomej przeszkody sy-
mulującej tył pojazdu, a ocenie poddawane 
jest zadziałanie systemu automatycznego 
hamowania przy prędkości około 20 km/h, 
a następnie 40 km/h. Uzyskanie w badaniu 
czterech lub pięciu punktów decyduje o przy-
znaniu noty „superior”. Dodatkowo zyskać 
można jeden punkt za system ostrzegania 
o możliwym zderzeniu czołowym. Naszym 
modelom udało się zdobyć komplet punk-
tów. Nie mieliśmy sobie równych!

Legacy i Outback ponownie wyróżnione przez IIHS

Więcej informacji na temat wyróż-
nienia znaleźć można na stronie 
magazynu:   goo.gl/yaU8wc .

Wyróżnienie Legacy i Outbacka przez 
IIhS spowodowało, że o systemie 
EyeSight w motoryzacyjnym świecie 

znowu stało się głośno. Opracowany przez spe-
cjalistów FhI zestaw kamer wideo wspomagają-
cych kierowcę podczas jazdy zbiera najwyższe 
wyrazy uznania od momentu jego wprowadze-
nia na rynek w 2008 roku. Tymczasem japońscy 
inżynierowie nie ustają w działaniach mających 
na celu ciągłe udoskonalanie systemu i na po-
czątku października bieżącego roku podali infor-
mację o opracowaniu EyeSight nowej generacji!

Według projektantów nowy EyeSight 
zapewni jeszcze większe bezpieczeństwo 
podczas jazdy samochodami marki Subaru. 
Przebudowany system kamer wideo wzboga-
cony został tu bowiem o funkcję rozpoznawania 
kolorów, a ściślej rzecz ujmując – o możliwość 
identyfikacji świateł hamowania i czerwone-
go światła sygnalizacji świetlnej. Dzięki temu 
kierowcy łatwiej będzie zauważyć pojazd ha-
mujący przed nim, szybciej zareagować i wyha-
mować w sytuacji, kiedy będzie to konieczne. 
Kąt widzenia i widoczność zostały natomiast 

zwiększone o około 40%, co spowodowało 
znaczne polepszenie dokładności rozpoznawa-
nia obiektów, w tym pieszych przechodzących 
przez jezdnię. Wprowadzenie takich udogod-
nień do wcześniejszej wersji EyeSight z całą 
pewnością jeszcze bardziej przyczyni się do 
zapobiegania kolizjom, a w przypadku wystą-
pienia takich sytuacji zminimalizuje ich skutki.

Kolejną cechą nowej odsłony EyeSight jest 
aktywny system utrzymania pojazdu w pa-
sie ruchu. Pełni on dwie zasadnicze funkcje, 
które uaktywniają się przy prędkości powyżej 
65 km/h. Pierwsza z nich polega na pomaganiu 
kierowcy w utrzymaniu samochodu w osi pasa 
ruchu. System inteligentnie rozpoznaje bowiem 
linie namalowane po obu stronach pasa i wspo-
maga kierowanie pojazdem w taki sposób, 
aby utrzymać go dokładnie w środku między 
nimi. Druga z funkcji zapobiega nieoczekiwane-
mu zjechaniu samochodu z obranego pasa ru-
chu – w przypadku niespodziewanego odstęp-
stwa od obranego toru jazdy i przekroczenia 
linii namalowanych na jedni zadziała dodatkowa 
siła, która pomoże je ograniczyć. Sytuacja za-
grożenia zostanie oczywiście wcześniej zasy-
gnalizowana kierowcy wizualnie i dźwiękowo.

Pierwszych modeli Subaru wyposażonych 
w świeżo opracowany EyeSight nowej generacji 
możemy spodziewać się w Japonii już w przy-
szłym roku. Szacuje się, że do końca września 
bieżącego roku na tamtejszym rynku sprzedano 
ponad 150 000 samochodów Subaru wyposa-
żonych w obecnie dostępną wersję EyeSight, 
o której często mówi się jak o drugiej parze 

oczu kierowcy. Obfituje ona w liczne funkcje 
wspomagające osobę prowadzącą pojazd. Jedną 
z nich jest system kontroli hamowania. To dzięki 
niemu w sytuacji zagrożenia i braku reakcji ze 
strony kierowcy możliwe jest automatyczne 
zwolnienie jazdy, a w razie potrzeby zatrzy-
manie samochodu w celu uniknięcia zderzenia. 
Innymi udogodnieniami EyeSight, z których na 
dzień dzisiejszy mogą cieszyć się właściciele mo-
deli Subaru, są system wspomagania hamowa-
nia i system dostosowania prędkości jazdy.

Kolejna generacja EyeSight

Na początku były Legacy i Outback… 
Znakomicie przeszły one wszystkie testy 
przeprowadzone przez amerykańską 

organizację Insurance Institute of highway 
Safety (IIhS). I Legacy, i Outback uzyskały 
najwyższą możliwą ocenę, „Top Safety Pick+”. 
Następnie pojawił się Forester. Zgarnął trzecią 
nagrodę TSP+ dla samochodów japońskiego 
producenta. Teraz do prestiżowego grona zdo-
bywców nagrody dołączają Impreza i XV cros-
strek! To oznacza ni mniej, ni więcej, że obecnie 
aż 5 modeli z gwiazdami na masce jest dumnymi 
posiadaczami tytułu TSP+ w roku 2013.  

Impreza i XV dołączają 
do zaszczytnego grona

XV cROSSTREK TO NAZWA hANDLOWA SUBARU XV 
NA RYNKAch AMERYKI PółNOcNEJ. TYTUłY I NAGRODY 
TSP ORAZ TSP+ MAJą ODNIESIENIE DO MODELI 
Z RYNKU AMERYKAŃSKIEGO.
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Maciej Grabowski pomimo napiętego kalendarza żeglarskich 
imprez rozsianych po całym globie znajduje również czas dla 
młodszych, a ściślej rzecz ujmując – dla przyszłych kolegów po 

fachu. Pod koniec sierpnia zainaugurowany został program edukacyjny 
„Gdynia na Fali” zaadresowany do najmłodszych gdyńskich adeptów 
sztuki żeglarskiej. Maciej Grabowski wraz z Marcinem czajkowskim 
otrzymali z rąk prezydenta miasta nominacje na jego ambasadorów.

„Gdynia na Fali” to oficjalny program promocji żeglarstwa rega-
towego wśród dzieci i młodzieży. Ma on na celu wzmocnienie więzi 
z morzem i regionem morskim najmłodszych mieszkańców Gdyni, 
promocję wiedzy o żeglarstwie, morzu i korzyściach wynikających 
z nadmorskiego położenia miasta oraz przybliżenie oferty lokalnych 
klubów żeglarskich. Dzięki zainicjowanemu projektowi każdy gdyń-
ski uczeń zainteresowany tematem będzie miał możliwość spełnić 
swe marzenie i stanąć u steru pod żaglami na szerokich wodach. 

Obowiązkiem świeżo upieczonych ambasadorów będzie opieka 
merytoryczna nad projektem, aktywne uczestnictwo w jego realizacji 
oraz promowanie Gdyni jako żeglarskiej stolicy Polski. W ramach pełnio-
nej funkcji będą musieli oni ponadto rokrocznie wskazywać najlepszych 
gdyńskich żeglarzy, którzy będą mogli dołączyć do powołanej niedawno 

grupy Gdynia Sailing Team, a także prowadzić spotkania z dziećmi i mło-
dzieżą. Ambasadorowie pragną również położyć duży nacisk na pro-
mocję żeglarstwa jako stylu życia, hobby i sposobu spędzania wolnego 
czasu w gronie gimnazjalistów i licealistów, dla których jest już nieco za 
późno na myślenie o karierze zawodowych sportowców. żeglarstwo 
należy bowiem rozpatrywać nie tylko jako dyscyplinę ściśle sportową, 
lecz również jako pasję, która może sprawiać radość przez całe życie. 

żeglarska edukacja ruszyła pełną parą już w połowie września, kiedy 
to w gdyńskich szkołach zapoczątkowano pierwszy cykl spotkań z amba-
sadorami programu. Projekt od samego początku cieszy się wyjątkowo 
dużym zainte-
resowaniem ze 
strony dyrektorów 
i nauczycieli placó-
wek oświatowych, 
a przede wszystkim 
ich wychowanków 
– kto wie, może 
przyszłych olim-
pijczyków!

Maciej Grabowski ambasadorem programu „Gdynia na Fali”

Pod koniec sierpnia bieżącego roku jeden 
z najznakomitszych ambasadorów marki 
Subaru, Maciej Grabowski, wystarto-

wał w Pucku w regatach klasy Laser z cyklu 
Euro Masters Series będących jednocześnie 
Mistrzostwami Polski i – jak na mistrza przy-
stało – wygrał wszystkie siedem wyścigów. 
Jak przyznał zawodnik, rywalizacja była 
bardzo interesująca, gdyż mimo nad wyraz 
sprzyjającej pogody wiatr i tak płatał figle.

Tegoroczne puckie zawody miały również 
wymiar pozasportowy. Odbywały się pod ha-
słem „Bądź mężczyzną. Chroń zdrowie!” 
i były elementem kampanii organizowanej przez 

Ministerstwo Zdrowia przy wsparciu TVP. Owa 
kampania jest pierwszym projektem eduka-
cyjnym skierowanym do mężczyzn powyżej 
45. roku życia mającym na celu podniesienie 
świadomości ryzyka zachorowania na nowo-
twory układu moczowo-płciowego, zachę-
cenie do badań i profilaktyki, propagowanie 
aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, 
a co za tym idzie – ograniczenie zachorowal-
ności i umieralności z powodu tych chorób.

Pod koniec października Maciej Gra-
bowski podzielił się z nami rownież swoimi 
wrażeniami z hongkongu, gdzie brał udział 
w dwutygodniowym zgrupowaniu. W czasie 

poza treningami wystartował tam w dwóch 
jednodniowych lokalnych imprezach, które 
wygrał. Okres najważniejszych startów w tym 
sezonie mistrz ma już za sobą, a osiągnął w nim 
naprawdę wiele. Złote medale Mistrzostw Eu-
ropy i Mistrzostw Polski oraz brąz mistrzostw 
świata w nowej dla zawodnika kategorii – start 
w 3-osobowej łódce Yngling – to niewątpli-
wie najważniejsze tegoroczne zdobycze.

Maciej Grabowski już teraz myśli o sezo-
nie 2014. Jak przyznaje, ma on być nieco łatwiej-
szy od minionego z uwagi na fakt, że główne 
imprezy w kategorii Star i Laser rozgrywane będą 
w Europie. Mniej zatem przed mistrzem przelo-
tów i skomplikowanej wysyłki sprzętu kontenera-
mi. Dla nas oznacza to zatem więcej współpracy 
z żeglarzem w ramach podróży na czterech kół-
kach, z czego bardzo się cieszymy. W przyszłym 
roku niezwykle ważne będą starty w Mistrzo-
stwach świata klasy Star we Włoszech i Mistrzo-
stwa Europy na Węgrzech. W klasie Laser mi-
strzostwa te odbędą się odpowiednio w hiszpanii 
i Francji. Na żeglarza czeka również bogaty cykl 
regat rozgrywanych w Polsce, w tym także starty 
w regatach Polish Match Tour. Wszystkie zawody 
przybliżać będą Macieja Grabowskiego do Igrzysk 
Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro, które oczywi-
ście są priorytetem, jeśli o długofalowych planach 
mistrza mowa. Z naszej strony dziękujemy za-
wodnikowi za moc wrażeń dostarczonych nam 
w mijającym, wspólnie przejechanym i przeżeglo-
wanym sezonie i już teraz mocno trzymamy kciuki 
za pomyślne wiatry i sukcesy w 2014 roku!

Długofalowe plany Macieja Grabowskiego
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RAJDY tekst: PSRT
zdjęcie: MARCIN KALISZKA

– Przy okazji startu naszego zespołu 
Platinum Subaru Rally Team na litew-
skim Rajdzie Kauno Ruduo podjęliśmy 
inicjatywę, której początek bierze się 
z incydentu, który niedawno wywołali 
polscy kibice piłkarscy na meczu Lecha 
Poznań z Żalgirisem Wilno. W odpowiedzi 
na Litwie pojawiło się hasło „Litwa ko-
cha Polskę”. O moralnej wyższości w tym 
kontekście nie trzeba mówić. W nawią-
zaniu do powyższych zdarzeń postanowi-
liśmy pozytywnie odpowiedzieć i nakleić 
na samochody rajdowe zespołu Platinum 
Subaru Rally Team naklejkę „Polska ko-
cha Litwę” – komentował Witold Ro-
galski, Prezes Subaru Import Polska.

Zmagania podczas Rajdu Kauno 
Ruduo rozpoczęła ponad 60-kilometrowa 
pętla, składająca się z trzech odcinków 
specjalnych. Spore wyzwanie dla zawod-
ników stanowiła szczególnie, dwukrotnie 
pokonywana, niemal 25-kilometrowa 
próba. Na nieznanych trasach bardzo 
dobrze radziły sobie dwie załogi PSRT. 
Po pierwszej sobotniej pętli Wojtek Chu-
chała z Kamilem Hellerem uplasowali się 
na drugim miejscu w klasyfikacji general-
nej RSMP. Bracia Bębenkowie rozpoczęli 
od trzeciego czasu wśród załóg walczą-
cych o punkty w polskim czempionacie, 
ale po uszkodzeniu zawieszenia na kolej-
nej próbie musieli zwolnić i ostatecznie 
znaleźli się na czwartej pozycji. – Za nami 
bardzo udana pętla, pełna skoków i pośli-
zgów. Samochód spisuje się świetnie, a jaz-
da na piątym biegu przez las, gdy usta-
wiamy się pełnym bokiem, daje nam dużo 
frajdy. Równie wiele się przy tym uczymy, 
zarówno jeżeli chodzi o jazdę po szutrach, 
jak i wykorzystanie możliwości samocho-
du. Dodatkowych emocji dostarczyła nam 
rywalizacja z Maćkiem Oleksowiczem, 
który niestety już na dojazdówce miał 

kłopoty z samochodem – mówił Wojtek 
Chuchała. – Szutrowe trasy nie były 
idealne, już na drugim oesie uszkodziliśmy 
zawieszenie, oponę i felgę. W perspekty-
wie mieliśmy jeszcze jeden długi odcinek, 
który musieliśmy przejechać dość roz-
ważnie. Kosztowało nas to około 50 se-
kund. Litewskie szutry są bardzo ładne, 
choć wydawało mi się, że będą twardsze. 
Człowiek bez doświadczenia może się po-
mylić! Wczoraj kropił deszcz, przedwczoraj 
na zapoznaniu również i nie do końca były 
tak betonowe, jak sądziliśmy. Podczas dru-
giego przejazdu droga była rozjechana. 
Podejrzewam, że jutrzejszy dzień będzie 
zdecydowanie twardszy, a frajda z jazdy 
jeszcze większa – dodał Michał Bębenek.

Również kolejna pętla przebiegła bez 
problemów, a zawodnicy Platinum Subaru 
Rally Team radzili sobie bardzo dobrze 
na litewskich szutrach. Wojtek Chu-
chała i Kamil Heller zajmowali drugie, 
a Michał i Grzegorz Bębenkowie czwarte 
miejsce w polskiej klasyfikacji generalnej 
imprezy. – Dzisiejszy dzień był bardzo 
pozytywny, chociaż odcinki zaskakiwały 
nas swoją trudnością. Jednak jazda po 
szutrach naszym Subaru z napędem na 
cztery koła to prawdziwa przyjemność, 
którą staraliśmy się czerpać z każdego 
pokonanego kilometra. Drugie miejsce 
mocno nas cieszy, podobnie jak nowa porcja 
wiedzy o jeździe po szutrowej nawierzchni 
– mówił Siemanko. – Jechało mi się dziś 
bardzo dobrze, choć sądziłem, że odcinki 
będą dużo twardsze. Trzeba zachować 
tu dużą czujność, drobny błąd, który 
popełniliśmy na drugim oesie sporo nas 
kosztował. Uderzyliśmy kołem w ko-
rzeń, uszkodziła się felga i ponieśliśmy 
spore straty z powodu pokrzywionych 
elementów zawieszenia. Jutro jest kolej-
nych pięć oesów, które będą twardsze, 

zdecydowanie szybsze od dzisiejszych. 
To daje nam spore pole do popisu, więc na 
pewno będziemy cisnąć - dodał Bęben.

Niedzielne próby stanowiły dla 
zawodników jeszcze większe wyzwa-
nie niż sobotnie. Już na otwierającym 
dzień oesie średnie prędkości oscylowały 
w granicach 130 kilometrów na godzinę. 
Po przejechaniu trzech prób o łącznej 
długości ponad 56 kilometrów Wojtek 
Chuchała i Kamil Heller utrzymywali 
drugą lokatę w rundzie RSMP, ale ich 
przewaga wynosiła zaledwie 2,1 sekundy. 
W klasyfikacji dnia załoga PSRT plaso-
wała się na trzeciej pozycji, również 
z sekundowym odstępem od dru-
giego miejsca. Michał i Grzegorz 
Bębenkowie utrzymywali czwartą 
lokatę, zarówno w klasyfikacji 
generalnej RSMP, jak i w dniu. 
– Niedzielne odcinki są szybsze 
i ciekawsze niż sobotnie, przez 
co dają jeszcze więcej frajdy 
z jazdy. Szczególnie pierwszy 
był fantastyczny – szeroki, 
bardzo szybki i pełny przejść 
przez szczyty. Kolejne były już 
bardziej kręte, prowadzące 
przez las, więc jechaliśmy 
je trochę ostrożniej – mówił 
Wojtek Chuchała. – Trasa w po-
rządku, prędkości, które można 
dziś rozwijać, są bardzo duże. Nie jest łatwo 
pokonać ją w superszybkim tempie tylko 
po dwóch przejazdach zapoznawczych. 
Praktycznie za każdym szczytem coś się 
dzieje, coś czyha. Cały czas myślimy też 
o ustawieniach rajdówki pod kątem Rajdu 
Polski – chcemy wykorzystać dzisiejsze 
oesy i wykonać jak najwięcej pracy pod 
tym kątem, tak, żeby jechać do Mikołajek 
z jak największym bagażem doświad-
czeń. Na drugiej pętli będziemy starać się 

Piąta runda RSMP, bardzo udana dla Platinum Subaru Rally Team, stała pod znakiem 
zaciętej rywalizacji na szutrach w okolicach Kowna, a także szeroko komentowanej w mediach akcji 
„Polska kocha Litwę”. Takie hasło zostało bowiem umieszczone na samochodach zespołu PSRT, 
aby udowodnić, iż sport niesie ze sobą pozytywne emocje. Była to również naturalna odpowiedź na 
litewskie hasło: „Litwa kocha Polskę”, które pojawiło się po meczu Lecha Poznań z żalgirisem Wilno.

Polska kocha Litwę
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pojechać trochę szybciej – odcinki są twar-
de, będzie też już ślad po poprzednim prze-
jeździe – komentował Michał Bębenek.

Wojtek Chuchała i Kamil Heller 
do mety ostatniego odcinka walczyli 
o pierwszą pozycję. Ostatecznie do zwy-
cięstwa zabrakło zaledwie 4,8 sekundy. 
Bracia Bębenkowie kontrolowali sytu-
ację i finiszowali na czwartym miejscu. 
– Nie przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo, 
bo trzeba pamiętać, że teraz otarliśmy się 
o nie z powodu pecha Kajetana. Liczyli-
śmy raczej na kolejne doświadczenia na 
szutrach, których zdobyliśmy naprawdę 
dużo. Okazało się, że jak zaciśniemy zęby, 
możemy trzymać bardzo dobre tempo na 
tej nawierzchni. Patrzymy więc z optymi-
zmem na Rajd Polski, czyli najważniejszą 
imprezę w sezonie. Dziękujemy całemu 

Zespołowi i naszym Partnerom – podsu-
mował Siemanko. – Naszym założeniem 
na finałową pętlę było podkręcenie tempa 
i odparcie ataków Maćka Rzeźnika. Te dwa 
oesy udało nam się pojechać naprawdę 
dobrze, a jak się okazało, możemy się cie-
szyć nie tylko z drugiego miejsca w rajdzie, 
ale i ze zwycięstwa w dniu – dodał Kamil 
Heller. – Ciekawy rajd, interesujące odcinki 
specjalne, ciepłe przyjęcie ze strony Litwi-
nów, pogoda również dopisała. Dziękujemy 
kibicom z Polski, którzy przybyli na Litwę, 
aby dopingować nas na trasie. Widzieliśmy 
grupy osób z biało-czerwonymi flagami. 
Jestem zadowolony ze swojej jazdy, choć nie 
do końca z czwartego miejsca, bo jak każdy 
sportowiec zawsze chciałbym wygrywać. 
Trochę zazdroszczę Litwinom ich limitu 
oesowego, który w rajdach wynosi 120 km. 

Może dobrze by było zastanowić się czy, 
w Polsce nie pójść tym tropem, by ob-
niżyć koszty startów? Podsumowując: 
to był udany weekend, podczas którego 
zebraliśmy wiele doświadczeń w jeździe 
Subaru po szutrach. To bardzo cenne przed 
zbliżającym się Rajdem Polski – uzupełnił 
Michał Bębenek. – Jesteśmy zadowoleni 
z naszej jazdy. Czwarte miejsce, to pierwsze 
poza podium, ale jechało nam się dobrze. 
Rajd bardzo mi się podobał. Odcinki były 
ciekawie skonfigurowane, organizacja także 
stała na dobrym poziomie. Przed ostat-
nią pętlą zmieniliśmy nieco ustawienia 
zawieszeń, aby potestować prowadzenie się 
Imprezy przed kolejnym szutrowym rajdem 
w Mikołajkach. Cieszymy się z kolejnej 
mety i punktów do Mistrzostw Polski 
– komentował Grzegorz Bębenek.
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RAJDY tekst: PSRT
zdjęcie: MARCIN KALISZKA

Po trzech pierwszych odcinkach 
specjalnych Rajdu Polski bracia 
Bębenkowie objęli prowadzenie wśród 

samochodów produkcyjnych, a Wojtek 
Chuchała i Kamil Heller uplasowali się 
na 3. pozycji. W klasyfikacji RSMP załogi 
PSRT zajmowały odpowiednio dziewiąte 
i jedenaste miejsce. – Ogólnie jest dobrze. 
Na trasie nie jest tak dramatycznie, jak 
myśleliśmy. Jest bardzo ślisko i trzeba 
przyjąć inną technikę jazdy, trzeba jechać 
mniej zamaszyście i starać się utrzymać 
na twardym, bo miękkiego błota i szutru 
jest mnóstwo. Nie ustrzegliśmy się błędów, 
tutaj bardzo łatwo je popełnić, wyjeżdża się 
poza trasę na oporowych zakrętach, gdzieś 
się nie dohamuje, więc kilka razy byliśmy 
poza drogą. Na trzecim, najdłuższym oesie 
mieliśmy duże problemy z szybą, która była 
zabłocona i momentami nic nie widziałem. 
Na drugiej pętli trasa będzie wyglądać gorzej 
niż przed południem, ale mimo to nie będzie 
takiego dramatu, jak niektórzy się spodzie-
wali – mówił Michał Bębenek. – Na pewno 
nie jest łatwo, bo cały czas toczymy walkę 
o utrzymanie się na drodze i staramy się 
szukać przyczepności. Warunki są zupełnie 
inne niż podczas niedawnego Rally Kauno 
Ruduo, który dał nam sporo szutrowych do-
świadczeń. Na ostatnim oesie w pętli nie oby-
ło się też bez błędu, bo zgasł nam samochód 
na ciasnym i kopnym nawrocie. Licznie zgro-
madzeni tam kibice mogli pomyśleć, że za-
trzymaliśmy się na mały piknik, co zresztą 

chętnie byśmy zrobili, oczywiście w innych 
okolicznościach – dodał Wojtek Chuchała.

Po siedmiu sobotnich odcinkach 
specjalnych sytuacja w tabeli wyglądała 
jeszcze korzystniej, bowiem reprezentanci 
Platinum Subaru Rally Team zajmowa-
li dwa pierwsze miejsca w klasyfikacji 
Production Cars. Michał i Grzegorz 
Bębenkowie wywalczyli także dziewiąte 
miejsce w klasyfikacji dnia w Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostwach Polski. 
Wojtek Chuchała i Kamil Heller doje-
chali do mety pierwszego etapu „oczko” 
niżej. – Druga pętla pierwszego etapu była 
zdecydowanie trudniejsza. Na trasie były 
coraz większe koleiny, odsłaniało się coraz 
więcej kamieni, więc trzeba było być wy-
czulonym, żeby nie popełniać kosztownych 
błędów. Do Rajdu Polski mam bardzo duży 
sentyment, atmosfera jest tu zawsze bardzo 
dobra, choć bardzo ubolewamy, że pogoda 
w tym roku nie dopisała. Przy innej aurze 
zarówno zawodnicy, jak i kibice zobaczyliby 
trasy w zupełnie innym stanie, frajda była 
większa dla wszystkich. Aura nie wybiera, 
tak się zdarzyło, że wszyscy, którzy przyje-
chali na rajd, zmagają się z ekstremalnymi 
warunkami. Na trasie widzieliśmy wielu 
kibiców. Dobrze jest widzieć tylu rajdowych 
zapaleńców, którym nie są straszne ekstre-
malne warunki pogodowe – opowiadał Bę-
ben. – Mimo dużo trudniejszych warunków, 
głębszych kolein czy wielu kamienistych 
i dziurawych fragmentów, na drugiej pętli 

jechało nam się coraz lepiej. Udało się 
podkręcić nieco tempo, więc sobotni etap 
zaliczamy do udanych, choć wyniki być 
może nie do końca to oddają. 
Czekamy na jutrzejszy dzień, 
podczas którego będziemy 
chcieli pojechać jeszcze le-
piej i załapać się na krótką 
migawkę w Eurosporcie 
– mówił Siemanko.

Podczas niedzielne-
go etapu warunki na 
odcinkach specjalnych 
nieco się poprawiły, 
co nie oznaczało 
jednak, że kierowcom 
jechało się o wiele ła-
twiej. Mimo to zawod-
nicy Platinum Subaru 
Rally Team utrzymy-
wali dobre tempo, nadal 
utrzymując się w czołówce 
klasyfikacji Production Cars. – 
Za nami bardzo przyjemny poranek, nawet 
mimo tego, że nie za bardzo lubimy wcześnie 
wstawać. Ale kiedy ruszyliśmy do pierwszego 
odcinka, od razu szybko się rozbudziliśmy. 
Szczególnie że dziś tak naprawdę więcej la-
taliśmy, niż jechaliśmy. Nie tylko na licznych 
hopach i szczytach, ale także na wielu dziu-
rawych i wybijających fragmentach. Ogólnie 
te trasy wymagają dużej precyzji, a przy-
czepność zmienia się praktycznie co zakręt. 
Staramy się więc dostosować do panujących 

Rajd Polski to bez wątpienia najważniejsza runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski, zaliczana także do kalendarza Mistrzostw Europy. W ciągu trzech dni rywalizacji załogi 
miały do pokonania trzynaście odcinków specjalnych o łącznej długości ponad 230 kilometrów, 
których stopień trudności dodatkowo zwiększyła deszczowa aura. W tych warunkach udany 
weekend zaliczyły obie załogi Platinum Subaru Rally Team, zajmując miejsce na podium 
w klasyfikacji samochodów produkcyjnych.

najtrudniejszy rajd w sezonie
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warunków, także jeżeli chodzi o ustawie-
nia samochodu –  komentował Wojtek 
Chuchała. – Warunki na trasie niedzielnych 
oesów są na pewno lepsze, choć nie brakuje 
podstępnych miejsc. Są zawodnicy, którzy 
gorzko się już o tym przekonali. Cały czas 
trzeba mieć się na baczności. Samochód spi-
suje się bardzo dobrze. Jedziemy dość ciężki, 
przeprawowy rajd, na razie samochód wy-
trzymuje te warunki, mam nadzieję, że wy-
trzyma do mety – dodał Michał Bębenek.

Ostatecznie Wojtek Chuchała i Kamil 
Heller ukończyli szutrowe zmagania na 

ósmej pozycji w Rajdowych Samochodo-
wych Mistrzostwach Polski, zajmując także 
drugie miejsce w klasyfikacji Production 
Cars. Michał i Grzegorz Bębenkowie 
mieli mniej szczęścia. Na jedenastym 
odcinku specjalnym uszkodzili przednie 
zawieszenie i byli zmuszeni do wycofania 
się z zawodów. – Tegoroczny Rajd Polski 
dostarczył nam naprawdę wielu emocji. 
Walczyliśmy o zwycięstwo w klasyfikacji 
samochodów produkcyjnych, po drodze 
zapisując na swoje konto kilka oesów, 
więc są powody do zadowolenia. Na 

pewno zdobyliśmy też wiele umiejętności, 
przydatnych w rajdach off-roadowych, 
więc jeżeli kiedyś w jakimś wystartujemy, 
będziemy mieli w zanadrzu kilka trików. 
Trasy Rajdu Polski były ekstremalnie trud-
ne, a samo pozostanie na drodze stanowiło 
wyzwanie. Dziękujemy całemu Zespołowi 
i naszym Partnerom – podsumował Wojtek 
Chuchała. – Szczególnie końcówka rajdu 
była bardzo ciekawa, choć dla nas także 
nieco stresująca. Jednak mimo kilku przygód 
udało nam się wygrać z Tomkiem Kucha-
rem i zdobyć cenne punkty. Żałujemy nato-
miast wypadku naszych kolegów z teamu, 
szczególnie, że widzieliśmy go stojąc na 
starcie odcinka. Nie da się ukryć, że była 
to jedna z trudniejszych edycji Rajdu 
Polski. Trasy były wyjątkowo wymagające, 
miejscami mega dziurawe i wybijające. 
Na szczęście nasze Subaru w każdych 
warunkach spisywało się perfekcyjnie, za co 
bardzo dziękujemy całemu Zespołowi. 
Mnie osobiście cieszy także duży progres 
Wojtka w jeździe po luźnych nawierzch-
niach – dodał Kamil Heller. – Na pewno od 
samego początku bardzo mocno staraliśmy 
się jechać na maksimum naszych możliwo-
ści, szybkim tempem, oczywiście na tyle, na 
ile pozwalał nam sprzęt. Jest to frustrujące, 
bo na wolnym, oporowym prawym zakręcie 
uderzyliśmy w uszkodzony asfalt, gdzie zro-
biła się wyrwa. Zahaczyliśmy o niego 
wewnętrzną częścią koła i zwyczajnie je 
urwaliśmy. Niestety mieliśmy po rajdzie, 
wielka szkoda, bo zostały trzy odcinki do 
końca bardzo ciężkiej imprezy. Wyjeżdża-
my do domu z dużym niedosytem. To mój 
pierwszy nieukończony Rajd Polski – mówił 
Michał Bębenek. – W tym roku ten rajd nie 
był dla nas szczególnie udany. Trzy odcinki 
przed metą na jednym z zakrętów wyrwali-
śmy wahacz. Myślę, że to był pech. Wczoraj 
był ciężki dzień, tyle zakrętów i wiele 
pułapek, na których można było zakończyć 
jazdę. Dzisiaj chwila nieuwagi i kończymy 
rajd. Imprezy nie możemy zaliczyć do uda-
nych – uzupełnił Grzegorz Bębenek.
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RAJDY tekst: PSRT
zdjęcie: TOMASZ KALIŃSKI

Po pierwszym etapie Rajdu Dol-
nośląskiego Wojtek Chuchała 
i Kamil Heller zajmowali doskonałe, 

trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. 
Druga załoga PSRT – Michał i Grze-
gorz Bębenkowie – wycofali się z dalszej 
rywalizacji po uszkodzeniu samochodu. 
– Za nami właściwie idealny dzień, podczas 
którego jechało się świetnie. Dzisiejsze dwa 
odcinki miały zupełnie inną charaktery-
stykę i mocno się od siebie różniły, więc 
trzeba było dysponować mocno uniwersal-
nym samochodem. My mieliśmy ten atut, 
więc staraliśmy się trzymać dobre tempo. 
Niestety mały chochlik techniczny trochę 
pomieszał nam szyki, ale nawet mimo to 
zaliczamy ten dzień do udanych – komen-
tował Siemanko. – Prawdopodobnie na 

pierwszym dzisiejszym odcinku spe-
cjalnym uszkodziłem chłodnicę na tej 
części oesu, która była dość nierówna. 
Wystartowaliśmy do kolejnego odcinka, 
lecz temperatura płynu zaczęła drastycznie 
rosnąć. Nie dało się kontynuować jazdy 
i musieliśmy wycofać się z rajdu. Nie jest 
to dla nas oczywiście wymarzone zakoń-
czenie tegorocznych mistrzostw. Jak widać, 
pech nas nie opuścił. Jest mi niezmiernie 
przykro z tego powodu, ale uszkodzenia 
silnika są na tyle poważne, że nie da 
się ich usunąć – opowiadał Bęben.

Drugi dzień rozpoczął się dla Wojt-
ka Chuchały i Kamila Hellera pechowo 
– od przebicia opony na oesie Staropo-
lanka. Kolejne dwa odcinki specjalne 
zaowocowały natomiast trzecimi czasami 

w klasyfikacji generalnej i mimo 
problemów załoga PSRT utrzymy-
wała 3. miejsce w klasyfikacji generalnej. 
– Zaatakowaliśmy na pierwszym oesie 
i wszystko szło dobrze aż do jednego z cięć, 
gdzie musiał wyjść jakiś kamień, który nie-
stety przeciął oponę. Później staraliśmy się 
więc jechać bardziej asekuracyjnie. Trochę 
szkoda, ale może za wcześnie poczuliśmy 
smak zwycięstwa. Mimo to kolejne odcinki 
postaramy się pojechać szybko, czerpiąc 
możliwie wiele przyjemności z jazdy 
– mówił Wojtek Chuchała. – Dziś zaczęło 
się pechowo, od przebitej na pierwszym 
odcinku opony. Uderzyliśmy najprawdo-
podobniej w jakiś kamień na cięciu i jecha-
liśmy na kapciu ponad sześć kilometrów, 
więc uciekło sporo czasu. Dodatkowo na 

Podczas Rajdu Dolnośląskiego, finałowej rundy Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski, zapadły ostateczne rozstrzygnięcia w walce o wicemistrzostwo 
Polski w klasyfikacji generalnej. Pretendentami do tytułu byli Wojtek 
chuchała i Kamil heller, którzy jednak nie mieli szczęścia na oesach wokół Kłodzka 
oraz Polanicy-Zdroju i musieli się zadowolić trzecią lokatą w zawodach, jak i w całym 
sezonie RSMP. Pech nie ominął również braci Bębenków, którzy musieli wycofać się 
z zawodów po uszkodzeniu chłodnicy.

Wicemistrzowie Polski
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kolejnych odcinkach musieliśmy być 
bardziej czujni, bo pokonywaliśmy je 
bez koła zapasowego. Niemniej cały czas 
cieszymy się jazdą po tych niesamowicie 
trudnych trasach – dodał Kamil Heller.

Kolejna pętla niestety również nie 
okazała się szczęśliwa dla Wojtka Chu-
chały i Kamila Hellera, którzy ponownie 
przebili oponę na odcinku Staropolanka. 
Mimo kolejnych strat czasowych zawod-

nicy 
Plati-

num Subaru 
Rally Team stanęli 

na najniższym stopniu podium 
finałowej rundy RSMP. – To było mocno 
dramatyczne zakończenie fantastycznego 
sezonu, w trakcie którego udowadnialiśmy, 
iż jesteśmy w stanie jechać naprawdę szyb-
ko. Niestety na tym rajdzie coś ewidentnie 
nie kleiło i bynajmniej nie chodziło tu 
o opony. Jednak patrząc z drugiej strony, 
taka ilość trudnych momentów na pewno 
sprawi, że będziemy silniejsi. Rajdy nie są 
łatwym czy przewidywalnym sportem, 

więc zawsze 
trzeba być 
przygotowa-
nym także na 

te mniej optymi-
styczne scenariu-

sze. Dziękujemy za 
ten rajd, jak i za sezon 

firmom Orlen Oil i Subaru 
Import Polska oraz naszym 

partnerom: Keratronik, Raiffeisen 
Leasing, Geberit, Greco, SJS i Sony 

VAIO, a także naszym wspaniałym 
kibicom – podsumował Wojtek Chucha-
ła. – Najłatwiej jest w takich przypadkach 
mówić o pechu, ale ilość różnych zdarzeń 
podczas Rajdu Dolnośląskiego naprawdę 
nie pozwala określić tego inaczej. Szcze-
gólnie odcinek Staropolanka, na którym 
dwa razy przebiliśmy oponę, okazał się dla 
nas kubłem zimnej wody. Między innymi 
dlatego ten rajd nie poszedł niestety tak, jak 
chcieliśmy, choć momentami udawało nam 
się trzymać naprawdę dobre tempo. Ten se-
zon, zakończony na podium RSMP, zalicza-
my jednak do udanych i dziękujemy całemu 
zespołowi za świetną pracę, wykonaną 
w ciągu roku – dodał Kamil Heller.



ZLOT PLEJAD tekst: GRZEGORZ BOKSA
zdjęcia: ROBERT MAGIERA
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Najtrudniejsze były dwa ostatnie 
kroki nad 30-metrową przepaścią. 
Potem pozostała już tylko ogromna 

satysfakcja ze zdobycia tzw. Okiennika Wiel-
kiego i delektowanie rozciągającą się ze szczy-
tu, piękną panoramą. Nad bezpieczeństwem 

tego niecodziennego zadania czuwali 
ratownicy GOPR, choć determinacja, 
przełamanie i odwaga Zlotowiczów były 
nie mniej ważne, aby zadanie zakończyło 
się sukcesem. Uczestnikom udało się w stu 
procentach przełamać strach i pokonać 

wewnętrzne granice. Dla upamiętnienia 
tych pełnych emocji chwil, pod skałą czekał 
wysłannik firmy Sony, który „strzelał” 
z lufy swojego profesjonalnego apara-
tu, wyłapując każdego, kto pojawił się 
w skalnych framugach wielkiego okna.

Twardzi jak Maczuga herkulesa! Tajemniczy jak podziemia jaskiń! Szybcy jak potok Prądnika! 
Zwarci jak piachy pustyni… królowali nad jurajskimi wzgórzami niczym zamki Szlaku Orlich Gniazd.  
Oto właśnie Zlotowicze trasy Turystycznej-Terenowej.

Trasa Turystyczna-Terenowa,
czyli świetna zabawa nie tylko w błocie
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Zacznijmy jednak od począt-
ku… A było to tak. W roku 2004, 
w czwartym z kolei wydaniu Maga-
zynu Miłośników Subaru „Plejady” 
ukazał się taki oto – jak okazuje 
się dzisiaj znamienny, tekst:

W dniach 21–23 maja bieżącego 
roku Subaru Import Polska orga-
nizuje imprezę plenerową o nazwie 
ZLOT PLEJAD. (…) 21 maja ze wszyst-
kich miast, w których znajdują się sie-
dziby naszych dealerów, wyruszy zlot 
gwiaździsty użytkowników samocho-
dów marki Subaru. Uformowane w ten 
sposób grupy będą kierowały się 
w stronę malowniczej Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie 
ulokowana będzie baza całej imprezy.

Początki były skromne. Raptem dwie 
trasy, jeden dzień „zawodów” i 96 samo-
chodów na starcie. Dziewięć lat później, 
jubileuszowy, X Zlot wraca do korzeni, 
będąc już jednak imprezą o wiele bardziej 
masową, o wiele lepiej zorganizowaną, 
z większym rozmachem. Nie zmieniło 
się jedno. Mianowicie – zadowolenie 
uczestników z powodu uczestnictwa 
w wielkim Subarowym święcie…

Dziesiąty Zlot Plejad, z powrotem 
w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, 
nawiązał do swojej pierwszej edycji. 
Ewolucja Zlotów szła w parze z rozwojem 
turystycznym Jury. Dziewięć lat po pierw-
szych zmaganiach odbył się dwudniowy 
atak na najlepszy produkt turystyczny 
Polski 2013 r. – Szlak Orlich Gniazd.

Pierwszym Orlim Gniazdem zdobytym 
przez Zlotowiczów był zamek Ogrodzie-
niec w Podzamczu. Zatopiona w skale 
warownia jest wizytówką XIV-wiecznych 

zamków, zbudowanych za czasów Kazi-
mierza Wielkiego na szczytach jurajskich 
wzgórz. Nazwy zamków są analogią do 
gniazd, które budują orły na czubkach 
skał. Tym razem nie orły, lecz mnisi czekali 
z niełatwym zadaniem na nadjeżdżające 
ekipy, które wkraczały w zamkowe mury. 
Uczestnicy po wykonaniu zadania spraw-
dzającego ich spostrzegawczość oraz kon-
centrację, wraz z przewodnikami mogli od-
być spacer pośród ruin niezwykłej warowni. 
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Z najwyższych jej punktów dostrzec można 
było kolejne „gniazdo”– zamek w Smoleniu, 
przy którym Zlotowicze sprawdzali swoje 
umiejętności w udzielaniu pierwszej pomo-
cy. Aby było ciekawiej, droga do celu wiodła 
zabytkową aleją tuż przy pałacu w Pilicy, 
słynącym z bastionowych fortyfikacji.

Klasztor Imbramowicki należący do 
najstarszych polskich klasztorów żeńskich, 
a zarazem będący jednym z zaledwie 
dwóch funkcjonujących do dziś domów 
norbertańskich, był kolejnym przystan-
kiem Zlotowiczów. Na terenie przy kościele 
klasztornym uczestnicy w asyście średnio-
wiecznego rycerza i damy dworu odgady-
wali nazwy niezwykle aromatycznych ziół. 

„Turystyczni” mający przydomek 
terenowi, oprócz wrażliwości na otacza-
jące piękno musieli czuć również władzę 

nad terenem, który doprowadzał ich do 
tych wszystkich wyjątkowych miejsc 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Dlatego też droga do następnego punktu 
wyznaczonego na trasie wiodła przez 
grząskie pola wznoszące się ponad dolinę 
Dłubni. Kościół z Wysocicach to miejsce 
dla koneserów historii, którzy zbaczają 
ze szlaku, by odkryć miejsca niepowta-
rzalne. Kościół św. Mikołaja jest jednym 
z najlepiej zachowanych przykładów 
architektury romańskiej na ziemiach 
Polski. XIII-wieczną budowlę cechuje su-
rowość, siła i powaga kształtów. Nietrudno 
o analogię do samochodów marki Subaru!

Przerwa na lunch zaplanowana została 
przy zamku Pieskowa Skała. Do celu pro-
wadził widokowy odcinek Doliny Prądni-
ka. Droga ta oceniana jest jako jedna z naj-
bardziej urokliwych w Polsce. Rysuje się 
między skalnymi blokami, młynami, za-
bytkową zabudową, klasztorem, kapliczką 

na wodzie, Doliną Zachwytu, itp. 
Zwieńczeniem trasy był zamek „Pieskowa 
Skała”. Okrzyknięta perłą polskiego rene-
sansu twierdza wraz ze skałą „Maczuga 
Herkulesa” tworzy obraz doskonały. 
Wykorzystano to miejsce w takich filmach, 

jak: „Janosik”, „Stawka większa niż życie”, 
„Ogniem i mieczem” i „Nie płacz kochanie”. 

W tym niezwykłym miejscu Zlotowicze 
mieli więcej czasu, aby podziwiać bogac-
two Ojcowskiego Parku Narodowego i na-
cieszyć się swoim towarzystwem. Na myśl 
przychodzi mi tekst, który znalazłem 
w pobliskiej pustelni: „szczęście to jedyna 
rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli”.

Po lunchu, zgodnie z regulaminem, 
logistyką i precyzyjnie zaplanowanym 
przez organizatorów harmonogramem, 
przyszedł czas na sprawdzenie umiejęt-
ności na piaszczystych terenach polskiej 
Sahary. Pustynia Błędowska przywitała 
Zlotowiczów od strony wzgórza Dąbrów-
ka, skąd można było zobaczyć hektary 
piachu i bunkier będący pozostałością 
II wojny światowej. Ponoć sam diabeł 
przyczynił się do powstania pustyni. 
Może więc anioł pomoże w zachowa-
niu jej pustynnych właściwości?!

Z pewnością nic nie ruszy kamie-
niołomu w Niegowonicach, który 
stał się poligonem prób terenowych. 
Zlotowicze musieli na chwilę zapomnieć 
o jurajskich krajobrazach, by skupić się 
na zadaniu terenowym. W samym sercu 



ogromnego kamieniołomu znajdował 
się odcinek specjalny, na którym zało-
gi sprawdzały granice wytrzymałości 
swoich terenowo-turystycznych maszyn.

Dzień zakończyliśmy wizytą w Hucie 
Szkła w Zawierciu. Ten doskonały obiekt, 
znajdujący się na Szlaku Zabytków 
Techniki, kontrastował z „namalowa-
nym” jurajskim krajobrazem. No cóż, 
wszędzie potrzebna jest równowaga.

Przystankiem w miejscowości Złoty 
Potok rozpoczął się drugi dzień „wędrówki 
z napędem na cztery koła”. Rodzina Kra-
sińskich nadała miejscowości wiele 
ciekawych przydomków (Złoty Potok, 
staw Sen Nocy Letniej, źródła Zyg-
munta i Elżbiety, itp.), które 
dodały artystycz-
nego smaku 
tutejszym 
miejscom.

Zadaniem 
uczestników 
po dotarciu 

do Złotego Potoku było odnalezienie 
kronikarza „Piórko” i wpisanie na czyste 
karty jego księgi poematu dotyczącego nie 
tylko Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
ale również przeżyć związanych za zlotem. 
Zadanie było o tyle trudne, że pierwsza 
załoga rozpoczęła pisanie liryku, a każda 
kolejna dopisywała jego ciąg dalszy. 
W ten sposób powstało dzieło napisane 
rękoma wszystkich załóg 
trasy turystyczno-terenowej.

Co ma wspólnego samo-
chód marki Subaru z niemiec-
kim motocyklem z II wojny 

światowej z oddziałów Afrika 
Korps? Na to pytanie 

musieli odpowiedzieć Zlotowicze, oglą-
dając oryginalny eksponat, który czekał 
na Pustyni Siedleckiej. Po historyczno-
-motoryzacyjnej łamigłówce przyszedł 
czas na próbę terenową! W odróżnieniu 
od próby z poprzedniego dnia, tym 
razem kamieniste podłoże zastąpił piach, 
a właściwie tysiące ton piasku. Sam „Oj-
ciec Dyrektor” przekonywał instruktorów 
terenowych o słuszności zrobienia próby 
w tym miejscu, bowiem 

pierwotnie miało to 
być za-
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rezerwowane tylko dla ekipy „tereno-
wej”. Wyszło doskonale, przydomek 
„terenowy” zaczął dorównywać części 
turystycznej, a organizatorzy otrzy-
mali prośby o zwiększenie liczby tego 
typu prób podczas kolejnego zlotu.

Przerwa obiadowa  odbywała się w za-
bytkowym Spichlerzu. Z obiektu widać 
rozległe mury zamku w Olszynie – pierw-
szego Orlego Gniazda od strony północ-
nej. W konstrukcje warowni włączono 
nie tylko wapienne ostańce, ale także 
krasowe groty. Całe założenie zamkowe 
jest niezwykle okazałe. Zamek króluje nad 
okolicą i jest miejscem wypadów w głębsze 
zakątki Jury, m.in. Sokole Góry – skupiska 
najgłębszych jurajskich jaskiń. Po obiedzie 
w tak znakomitym miejscu i turnieju 
łuczniczym nadszedł czas na powrót. 

Nie zmniejszyliśmy jednak napię-
cia turystyczno-terenowego. W drodze 
powrotnej odwiedziliśmy tor w Bisku-
picach. Miejsce koncepcyjnie przygo-
towane do zawodów OFF ROAD, gdzie 
każdego roku odbywa się wiele imprez 
4×4. Nikt nie przypuszczałby, że po 
próbie terenowej kolejnym zadaniem 
każdej załogi będzie… lepienie pierogów. 
W zabytkowych stodołach znajdujących 
się w historycznej miejscowości Żarki 
czekała ciasto pierogowe i farsz. Zada-
nie sprawdzające precyzję i kulinarne 

umiejętności sprawiło, że uczestnikom 
rysował się uśmiech na twarzach.

Tuż przed finałem, Zlotowicze od-
wiedzili zamki w Mirowie i Bobolicach. 
Niezwykle romantyczne warownie 
łączy grzęda skalna. Według legendy 
zamki połączone są podziemnym tu-
nelem, w którym rozegrał się dramat 
wielkiej miłości i braterskiej zbrodni.

Wieczór w deszczowej scenerii nie 
ugasił zapału Zlotowiczów do wspa-
niałej zabawy. Parkiet tętnił życiem do 
późnych godzin nocnych, w rytm utwo-
rów granych przez Marka Sierockiego. 
Najwytrwalsi tańczyli do białego rana.

W tym roku w przygotowanie Zlotu 
Plejad bardzo mocno włączyła się branża 
turystyczna w postaci Śląskiej Organizacji 
Turystycznej oraz Związku Gmin Jurajskich, 
gminy Zawiercie i Jurajskiej Organizacji 
Turystycznej, dzięki którym uczestnicy 
imprezy mogli w pełni zasmakować najcie-
kawszych elementów Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej. Medialnie Zlot wspierali: Onet 
Moto, Auto Świat 4×4, Fleet, Gentleman, 
ExoticCars.pl oraz WRC Magazyn Rajdowy, 
a naszymi Partnerami w przygotowaniach 
tej imprezy o wielkim rozmachu byli: 
Sony VAIO, Sony α, Orlen Oil, SJS, Horizont, 
Keratronik, Motoricus.com, Pirelli, Ronal, 
Warta, Raiffeisen Leasing i Van Pur. 

Dziękujemy!
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Zadanie stworzenia czasopisma dla 
właścicieli i sympatyków marki 
Subaru nie było łatwe. Po pierwsze – 

to wyjątkowi ludzie, którzy o swoich autach 
niejednokrotnie wiedzą więcej niż działy 
marketingu i PR w siedzibie marki. Po dru-
gie – większość ówczesnej „redakcji” praco-
wała po godzinach, w chwilach wolnych od 
szkoły, nauki czy popołudniowo-wieczornej 
rozrywki w „Tajemniczym Ogrodzie”, który 
zbiegiem okoliczności zlokalizowany był 
pod redakcją. Plan wydawniczy został więc 
opracowany bardzo elastycznie, a pierwsze 
numery „Plejad” ukazywały się z regu-
larnością, z jaką „Lewy” zdobywa bramki 
dla biało-czerwonych. My jednak częściej 
odnosiliśmy zwycięstwo, będąc niedyspo-
nowani tylko raz w ciągu blisko 9 miesięcy. 
Elastyczność tę Marcin Rogalski (pseudo-
nim: ThanJu), jeden z pierwszych redakto-
rów magazynu, usprawiedliwiał „panujący-
mi warunkami do pracy”, czyli w wolnym 
tłumaczeniu „ilością zabaw w danym okre-
sie – im bliżej było do sesji egzaminacyj-
nych na uczelniach, tym lepsze tempo pracy 
w redakcji”. Swoje początki opisuje tak:

O czym można pisać, gdy stoi się na po-
czątku publikacji czasopisma o niszo-
wej marce samochodowej, a czytelnikami 
w znacznej mierze są fani, którzy i tak wie-
dzą na jej temat praktycznie wszystko?

Wyjścia są dwa: znaleźć te informa-
cje, których jeszcze nie znają (opcja 
trudniejsza, ale oczywiście prioryte-
towa dla wydawcy), albo zrekapitulo-
wać dotychczasowe osiągnięcia.

W przypadku Subaru jednymi z cie-
kawszych osiągnięć, wywołujących naj-
większe emocje, były rzecz jasna lata 
świetności Subaru World Rally Team. 
Okazja do ich przypomnienia nie mo-
gła być lepsza, jako że początek istnie-
nia magazynu „Plejady” zbiegł się w cza-
sie z dziesięcioleciem istnienia zespołu.

Tak więc temat do części „historycznej” 
magazynu wybrany został dość prędko. 
Źródło informacji też zostało praktycznie 
podane na tacy, gdyż samo SWRT z okazji 
jubileuszu opublikowało krótkie sprawoz-
dania z poszczególnych lat. Pozostało wów-
czas znaleźć kogoś, kto by potrafił w miarę 
sensownie te informacje przetłumaczyć, 
miał na tyle zapału, żeby je uzupełnić, ko-
rzystając z innych źródeł oraz był skłonny 
zrobić to... za „półdarmo”. To szczytne zada-
nie przypadło właśnie mnie!

Sam wówczas też miałem mnóstwo za-
interesowań, obowiązków i zmartwień 
(typowe życie nastolatka), a więc także 

moja praca zapewne nieraz miała wpływ 
na termin wydania. Poza tym każdy arty-
kuł, choć z założenia krótki, to przecież wy-
magał bardzo starannego przygotowania! 
To nie było byle tłumaczenie z angielskiego 
– podane przez Subaru informacje należa-
ło sprawdzić, porównać z innymi źródłami 
oraz odpowiednio uzupełnić o ciekawost-
ki, aby kroniki te nie miały zbyt surowego 
charakteru.

Przez następne lata miałem okazję dalej 
towarzyszyć i obserwować proces ewolu-
cji magazynu „Plejady”, czasem tłumacząc 
jeszcze niektóre teksty bądź zajmując się 
ich korektą. Od warunków powstawania, 
poprzez dobór autorów i opracowanie gra-
ficzne, po proces wydawniczy – wszystkie 
aspekty uległy kolosalnym zmianom.

Najwięcej zmian zaszło w tle, niewidocz-
nie dla czytelnika: dziś wydawanie „Plejad” 
to już nie jest robota wykonywana „po go-
dzinach”, a praktycznie zajęcie na cały etat 
dla zaangażowanych. 

Będąc dziś już prawie wyłącznie czy-
telnikiem, z zadowoleniem stwier-
dzam, że ta robota wykonywana jest 
naprawdę solidnie – „Plejady” dociera-
ją tam, gdzie trzeba, kiedy trzeba, na-
wet jeśli jest to drugi koniec Europy, 
a może nawet dalej? J Pozostaje trzy-
mać kciuki, żeby postęp się nie zatrzy-
mał i żeby za kolejne 50 numerów moż-
na było znów wspominać dawne czasy!

Widzieliście kiedykolwiek siedzibę redakcji cNN czy BBc, albo chociaż TVP 
lub Polsatu? Nasza, w 2003 roku, wyglądała jak szoferka na parkingu którejś 
z nich, z tą różnicą, że miała dostęp do internetu. W sumie nawet dwanaście, 
bo na 1. piętrze przy Brackiej w Krakowie korzystaliśmy z zadymionej kafejki 
internetowej z 12 stanowiskami, zajmując na poczet redakcji aż 3 komputery. 
Energia i zapał twórców pierwszego numeru „Magazynu Miłośników Subaru” 
wystarczyły jednak, aby stworzyć papierowy zbiór tekstów i zdjęć, który dziś 
świętuje swoje 50. urodziny. Zeus umieścił swoje plejady na niebie – nasze 
zaczęliśmy dostarczać czytelnikom. 

Podziwiane na niebie,  
czytane na Ziemi  
(czyli historia gwiazdozbioru  
„Plejad”, złożona na kolanie  
i oddana z „drżeniem serca”)

WSPOMNIENIA tekst: NAPISANY WSPÓLNYM WYSIŁKIEM REDAKCJI
zdjęcia: FOTOLIA, CHROMASTOcK
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Ach te emocje dookoła…
Atmosfera, jaka panowała wokół 

krajowych wydarzeń związanych z marką 
Subaru w chwili narodzin naszego pisma, 
zdecydowanie sprzyjała jego rozwojo-
wi. Pozytywne „nakręcenie” i emocje 
brały górę, dopingując świeżo upieczone 
redakcyjne grono do uporczywej pracy 
twórczej. Andrzej Lenczowski w taki oto 
sposób wspomina to, co działo się dookoła 
w początkowej fazie istnienia magazynu:

Jak brzmi Subaru? Rajd Krokusy – Donner 
wystartował Legacy. Szybki kierowca, au-
tko „bajeczka”. Od szczytu w lanckorońskim 
rynku do dolinki cudowny dźwięk. Potem 
Andrzej Koper na Rajdzie Polski w bielusień-
kiej Imprezie. Takie były początki. 

Potem: Leszek Kuzaj, Krzysiek Hołowczyc 
w WRC. Dzięki Hołkowi zaczęła się mo-
ja bliska współpraca z Subaru od same-
go początku obecności marki w Polsce. 
Promocja Subaru wymagała dzia-
łań na różnych frontach, magazyn był 
jednym z nich. W międzyczasie rodzi-
ła się superidea Szkoły Jazdy Subaru.

Wprowadzenie Subaru na polski rynek 
to nie był zwykły „launch”, to także eks-
pansja marki. Rewolucyjne podejście do 
klienta, jakie zademonstrowała ekipa pod 
dyrekcją Witolda Rogalskiego. Tego u nas 
wcześniej nie było. Sprzedawca nie tylko 
deklarował troskę o klienta, ale faktycz-
nie ją realizował. Idea i pasja Prezesa zo-
stała zaszczepiona na podatny grunt.

Dzięki firmie zdecydowana większość 
nabywców Subaru z początku pierwszej 
dekady XXI wieku stała się moimi przy-
jaciółmi. Subaru sprzyjało zbliżaniu ludzi. 
Jak to powiedział po pierwszym szkoleniu 
SJS mój syn Paweł: „Ci ludzie są jacyś ta-
cy FAJNI; normalni, szczerzy, otwarci…”.

Takie... max kolanko
Pozytywne emocje panujące dzie-

sięć lat temu w redakcji to nie wszystko. 
Czasami zakręcony był również sposób, 

w jaki do owej redakcji otrzymywa-
ło się angaż. Nieco hardcore’owo ową 
drogę do „gwiazd” i początki tworzenia 
pisma wspomina na przykład Waldemar 
Biela, który został pierwszym grafo-
manem „Plejad”. Znany pod pseudoni-
mem Peiper twórca niepowtarzalnych 
felietonów, opisujących tak komiczną, 
jak i bardziej poważną część naszego 
świata, wspomina to w żartobliwym, 
charakterystycznym dla siebie stylu:

Był rok 2003, wczesne popołudnie. 
Wpadłem jak zwykle na kawę do salonu 
Subaru, bo jak siorbać narkotyk, to tylko 
w dobrym towarzystwie.

– Czy dzień dobry? – zapytałem, uchylając 
drzwi do gabinetu.

– Serwus, wchodź – odpowiedział dyrek-
tor Rogalski z tajemniczym uśmiechem na 
twarzy (wszyscy tak piszą, jakby co naj-
mniej można mieć uśmiech gdzie indziej). 

Coś się święciło. Właśnie zamierzałem zło-
żyć kibić na zydlu, gdy sprawa się rypła.

– Będziemy wydawać gazetę – rzucił dy-
rektor, kątem oka obserwując moją reakcję. 
Zastygłem w przysiadzie. 

W powietrzu wisiało jakieś nieszczęście.
Bo niby jak to… MY?!
– Napiszesz coś do pierwszego numeru – 

bardziej stwierdził niż zapytał.
Straciłem kontakt z wieżą, zgasł mi trans-

ponder, podwozie zablokowało się do po-
łowy wysunięte, więc odszedłem na drugi 
krąg, a potem przyziemiłem na złożonych 
goleniach. 

Coś jak kpt. Wrona, tylko miałem trudniej, 
bo gabinet malutki. Grzebałem w pamięci, 
szukając innych przypadków dziennikarzy 
grafomanów, ale żaden nie przychodził mi 
do głowy. Będę pierwszym.

– Yyyyyyyyyy – próbowałem tuszować 
zaskoczenie elokwencją.

Dyrektor zmrużył oczy i odparł:
– Właśnie coś w tym stylu, tylko – tu za-

wiesił dramatycznie głos – temat będzie 
inny.

– Aha! – udałem, że kumam – a na kiedy?
Grałem na zwłokę, próbując przypomnieć 

sobie aktualną datę, ale to na pewno nie był 
1 kwietnia, czyli jak na poważną rozmowę 
kwalifikacyjną na felietonistę to poszło mi 
słabiuśko.

W ciągu kilku następnych tygodni wybra-
ni (podobnie jak ja) ochotnicy popełnili lite-
raturę na kolanie, ktoś to złożył na swoim 
kolanie, ktoś na kolanie zrobił korektę, inny 
wepchnął kolanem do drukarki i tak urodził 
się pierwszy numer „Plejad”. Takie – rzekł-
bym… – max kolanko. Ten proces wymagał 
artroskopii, ale nikt nie odważył się nie-
mowlęciu robić ziazi.

Mój wkład w narodziny periodyku był 
pokaźny i składał się z wielu elementów, 
takich jak: błędy ortograficzne, błędy sty-
listyczne, błędy gramatyczne oraz inter-
punkcja z tak zwanej… Bożej łaski. Dyrektor 
ograniczył się do jednego błędu – opubli-
kował mój tekst mimo licznych protestów, 
czym sprowokował eksplozję mojej niczym 
nieskrępowanej twórczości.

Współpraca z „Plejadami” polegać miała 
na przekazywaniu sześć razy w roku go-
towych tekstów. Uznałem, że wyrok jest 
zbyt surowy i przekazywałem je cztery razy 
w miesiącu. Niestety redaktor naczelny nie 
był na to gotowy, „Plejady” były za cienkie, 
a korektorka* cierpiała na obie te przypadło-
ści równocześnie.

Od tamtego czasu „Plejady” ewoluowały, 
ale jedno nie uległo zmianie. Nadal wszyscy 
nieżyjący felietoniści, którzy są ekshumo-
wani, nie wiadomo dlaczego leżą na brzu-
chu. Dlaczego? Nie wiadomo!

WSPOMNIENIA
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Niektórym jednak zdarzało się dołą-
czyć do dostojnego redakcyjnego grona 
w sposób nieco mniej drastyczny niż 
miało to miejsce w przypadku naszego 
felietonisty. Tak oto swoje kofeinowo-ni-
kotynowe początki w „Plejadach” wspomi-
na Robert Kardzis (pseudonim: Quiet):

O ile mnie pamięć nie myli, pojawiłem 
się w redakcji „Plejad” gdzieś we wrze-
śniu 2004 roku. Redakcja to brzmi dumnie! 
Pamiętam, że przyszedłem na spotkanie 
na Bracką. W istocie była to pierwotnie (i za 
moich czasów jeszcze działająca) kawiaren-
ka internetowa (tak, tak było coś takiego!). 
Dwa stanowiska były już zajęte przez Zbyszka 
i Roberta, głównych redaktorów pisma. 
Potrzebowali kogoś, kto pomógłby w kwe-
stiach stylistycznych, ale też twórczych, czyli 
– żebym pisał. Wydawało mi się wtedy, że fakt 
posiadania prawa jazdy i samochodu w wy-
starczającym stopniu mnie do tego predesty-
nował. I z takim też przekonaniem rozpoczą-
łem swoją z Subaru przygodę.

Atmosfera była całkiem sympatyczna. 
W kawiarence znajdował się prawdziwy, 
barowy ekspres do kawy, co sprawiało, że 
spijaliśmy jej hektolitry. Co gorsza, jako że 
wszyscy byliśmy palący, to nic nie stało na 
przeszkodzie, aby obok monitora stała po-
pielniczka. Wytrzymaliśmy tak parę miesię-
cy, póki ktoś się nie zorientował, że w re-
dakcji… niewiele widać.

„Wyrzucono” nas wtedy na krużganek 
i spalanie drastycznie spadło aż do normy 
Euro5 (bo to zima była). Zdaje się, że pierw-
szym artykułem, jaki popełniłem, był ten 
promujący Klub Subaru.

Kolejno przyszedł czas na opisanie tego, 
jak np. Forester 2.0 XT wygrał w 2005 roku 
konkurs na najlepszy samochód do holowa-
nia przyczepy kempingowej.

Jednak tym, co fascynowało mnie najbar-
dziej, były opisy stylizacji, czy to samocho-
dów koncepcyjnych, czy produkowanych 
tylko na rynek japoński, czy też seryjnych, 
dostępnych w Europie. Pamiętam takie 
„słodkie” autka jak R1e czy R2.

Ogromną przyjemnością był też artykuł 
poświęcony Tribece. Opisując ją, myślałem, 
że jak dorosnę, to też sobie taki kupię… ale 
nie dorosłem! J

Palpitacje serca jednak były…
Jak widać po dzisiejszym jubileuszu, 

dobre pomysły rodzą się w bólach, 
a zaangażowany i gotowy do po-
święceń zespół jest w stanie stworzyć 
cuda. Pierwszy numer do czytelników 
trafił jednak z „drżeniem serca”. 

Witold Rogalski, twórca tego zamie-
szania („prywatnie” Prezes Subaru Import 
Polska), wcielił się bowiem w zupełnie 
nową dla siebie rolę – Wydawcy. 

Tuż za okładką ze zdjęciem rajdo-
wej Imprezy z Rajdu Szwecji można 
było przeczytać taki oto wstępniak:

Przyznam, że jako absolutny nowicjusz 
w dziedzinie wydawniczej z pewnym „drże-
niem serca” oddaję w Państwa ręce pierw-
szy numer naszego magazynu „Plejady”. (…)

Z największą przyjemnością opubliku-
jemy Państwa listy dotyczące przeżyć czy 
ciekawych spostrzeżeń, niekoniecznie bez-
pośrednio związanych z naszą firmą.

W aktualnym wydaniu informujemy 
o nowych modelach: Subaru Foresterze 
i studyjnym B11S. Ponadto przekazuje-
my krótkie sprawozdania z rajdów Szwecji 
i Turcji, przedstawiamy naszego partnera 
Subaru Dawoj oraz powstałą z inicjatywy 
SIP i Krzysztofa Hołowczyca Szkołę Jazdy 
Subaru. Nie brakuje również ciekawych 
wywiadów i informacji o nowej stronie in-
ternetowej naszej firmy. Życzę przyjemnej 
lektury.

Plan wydawał się być idealny. Przecie-
ranie dziennikarskich szlaków sprawiło, 
że magazyn rósł w siłę, zwiększał swoją 
objętość, a skład redakcji powiększał 
się prawie z numeru na numer.

Wśród pasjonatów Subaru nie brako-
wało bowiem ludzi potrafiących sku-
tecznie wykorzystać i połączyć długopis 
z kartką papieru lub w przypadku bardziej 
nowoczesnych – klawiaturę z edytorem 
tekstu. Choć, jak wspomina Robert 
Malara (obecnie redaktor prowadzący 

facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 5–6/2013
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projekt „Plejady”, a ówcześnie „detepo-
wiec”), na początku skład magazynu 
odbywał się w systemie „zaawansowanego 
amatora”, czyli prawie „na kolanie”.

Jedynym narzędziem był Corel DRAW! 
(program do obróbki grafiki wektorowej 
– przyp. red.), który ułatwiał pracę tak 
samo jak przedni napęd na tegorocznym 
Rajdzie Polski. Aplikacja, naśladując ośkę 
walczącą z koleinami wyrytymi przez 
przejeżdżające wcześniej „wurce”, dość 
niespodziewanie potrafiła „zawiesić się” 
tuż przed metą. Na szczęście nie rzuca-
liśmy monitorami – cierpliwie nauczyli-
śmy się korzystać z kombinacji klawiszy 
„Ctrl” i „S”. Sprawy nie ułatwiał także 
brak modułu automatycznego dzielenia 
wyrazów w języku polskim oraz ręczna 
numeracja stron. Nikt w redakcji nie 

tracił jednak nadziei na końcowy sukces. 
Oto nadchodził drukarski debiut…

(...) No i te kolory druku, w których legen-
darny kolor niebieski Blue Mica wyglądał 
jak kolano kilkuletniego dziecka zalane fio-
letem. J Ale przyjęcie było bardzo ciepłe, 
dając siłę i wiarę w dalsze działania – wspo-
mina Janusz Dudek, dziś instruktor jazdy 
w Szkole Jazdy Subaru oraz autor wielu ar-
tykułów poświęconych doskonaleniu tech-
niki jazdy.

Pracując jeszcze w Subaru Import Polska 
pamiętam, gdy zapadła decyzja o stwo-
rzeniu magazynu dla miłośników Subaru. 
Pomysł prywatnie wydał mi się bardzo faj-
ny, a po chwili kilka przemyśleń – jak to zro-
bić, od czego zacząć, kto się tym zajmie? 
Sprawa częściowo znalazła się w mojej ge-
stii. A zatem kolejne wyzwanie, ciekawy 
projekt, lecz przede wszystkim ogromny 
zakres prac i działań. To dobrze, bo będzie 
się działo!

Pamiętam, jak sam Prezes SIP angażował 
się w projekt, nakreślając kolejne koncep-
cje… Pojawiły się pierwsze przezwyciężane 
problemy i zadawalające efekty. 

Pamiętam także to oczekiwanie na opinie 
czytelników po publikacji pierwszego nu-
meru. Jak zareagują? Kilka miesięcy później, 
po przeniesieniu się do Szkoły Jazdy Subaru, 
nastąpił dla mnie okres nieco mniejszego 
zaangażowania w projekt. Po bodaj dwóch 
latach powróciłem do pisania tekstów do 
„Plejad”, jednak z zupełnie innej strony – in-
struktora SJS. 

Kolejne tematy porad dotyczących tech-
niki jazdy i kilka ciepłych słów od klientów. 

Warto było! Kilkadziesiąt tekstów i ogromna 
satysfakcja z pracy oraz wspólnych działań.

Pierwsze wydrukowane egzemplarze 
pakowane i dystrybuowane były ręcznie, 
a pamięta to dokładnie Michał Kruk:

Moja przygoda z magazynem „Plejady” 
rozpoczęła się od numeru 7, kiedy to ja-
ko wielbiciel Subaru i użytkownik Forum 
połykałem kolejne strony (głównie te 
poświęcone SWRT) z ogromnym za-
ciekawieniem i błyskiem w oczach.

Od numeru 9 mogłem już pa-
trzeć na temat tworzenia „Plejad” 

WSPOMNIENIA
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z nieco innej perspektywy – pracownika 
SIP. Perspektywa nieco inna, ale fascy-
nacja ta sama. No dobra, jeszcze więk-
sza. Frajda z czytania jeszcze ciepłych 
egzemplarzy... To trzeba przeżyć!

W tamtym czasie wysyłka do klien-
tów SIP, członków klubu i prenumerato-
rów była przygotowywana w centrali. 

Kilogramy zafoliowanych gazet do prze-
rzucenia i zaadresowania… ale świado-
mość, że odbiorcy czekają na to tak samo 
jak ja na jeszcze pachnący drukarnią, nowy 
egzemplarz poma-
gała w tej żmud-
nej czynności.

Z czasem bez zaglądania Zbyszkowi 
i Robertowi przez ramię mogłem przeczytać 
niektóre artykuły przed oddaniem do dru-
ku i podzielić się swoją opinią – mała rzecz, 
a cieszy i pozwala czuć się częścią czegoś 
wielkiego.

Później było już dużo lepiej. Wię-
cej, szybciej i... nowocześniej.

Świat szedł do przodu, więc i „Plejady” 
musiały. Jak dziś pamiętam ogrom dyskusji 
i emocji związanych ze zmianą szaty gra-
ficznej magazynu (od numeru 14). Nie wszy-
scy (w tym również ja) potrafili się na po-
czątku przekonać do nowej wersji.

Na szczęście tamten design doczekał się 
dość szybko kolejnych modyfikacji, któ-
re pozwoliły „Plejadom” dopasować się do 
zmieniającej się rzeczywistości i nowych 
trendów. Tytuł ten sam, ale reszta jakby 
bardziej prestiżowa – ocenia Michał Kruk.

Z kamienicy na Brackiej redakcja 
na chwilę przeniosła się pod skrzy-
dła firm zajmujących się na co dzień 
wydawaniem firmowych magazynów. 
Mimo przeprowadzki, ostatnie zda-
nie dotyczące najważniejszych kwestii 
projektu, oczywiście zawsze należało 
do twórców „Plejad”, czyli do nas. 

Pierwsze zmiany czytelnicy zauważyli 
przy numerze 14, wydanym we współ-
pracy z Concept Publishing. Pojawiła się 
nowa okładka, szata graficzna nabrała 
świeżości i nowoczesności. Trzy numery 
później do głosu doszli fachowcy od 
prasy motoryzacyjnej – Moto Target.

Magazyn, pod wodzą ekipy z Moto 
Target Group, doczekał się zwiększenia 
objętości, kilku graficznych i struktural-
nych zmian, takich jak: poszerzenie części 
sportowej, sesje fotograficzne w plene-
rze i studiu, sesje z modelkami w buti-
ku – części prezentującej m.in. kolekcje 
markowych ubrań i pamiątek Subaru.

We współpracy z drukarzami udało się 
także podnieść jakość typograficzną, 
aby każdy kolejny egzemplarz rozsyła-
ny czytelnikom cieszył kolorami, dosko-
nałym matowym papierem, zapachem 
farby i ciekawymi artykułami – wspo-
mina Robert Szczerbaniak z MTG.

Dziennikarze z MTG przekona-
li nas też do zróżnicowania tematyki, 
w myśl zasady „wyczerpać temat, nie 
wyczerpując czytelnika”. A inspiracji do 
skutecznego zalewania kartek literka-
mi nie trzeba było daleko szukać.

facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 5–6/2013

Podczas tej współpracy nauczyliśmy się 
wiele – spotkaliśmy interesujących ludzi, 
prawdziwych ambasadorów marki Subaru, 
godnych rozmów publikowanych na ła-
mach pisma. Swoimi motoryzacyjnymi pa-
sjami dzielili się z nami: Grzegorz Turnau, 
Paweł Krzywański, Leszek Kuzaj, Radosław 
Pazura, Mirosław Szymkowiak. 

Zgodę na ekskluzywną rozmowę i sesję 
fotograficzną do „Plejad” wyraził również 
ówczesny prezes europejskiego rynku Fuji 
Heavy Industries, pan Masatsugu Nagato.
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„Plejady” to była prawdziwa edytorska 
przygoda! – dodaje Robert Szczerbaniak. – 
Przede wszystkim wydawcy „Plejad” należą 
się szczere gratulacje – pismo jako jedyne 
wśród motoryzacyjnych tytułów tak długo 
i konsekwentnie utrzymuje ciągłość publi-
kacji. Magazyn jednoczy „Subarytów” już 
ponad dziesięć lat i cieszę się, że choć krót-
ko, mogliśmy służyć naszą wiedzą i pomocą 
w produkcji.

Tematów do publikacji dostar-
czała również sama marka Subaru 
– rzeczy niszowe zrodzone są z pasji, 
która staje się nieustającym źródłem 
dziennikarskich inspiracji. 

Sporo działo się też na naszym kra-
jowym rajdowym podwórku. Sukcesy 
Leszka Kuzaja, Krzysztofa Hołowczyca 
czy Tomka Czopika zapewniały tematy 
na kilka kolejnych numerów. Przedsta-
wialiśmy sylwetki mistrzów kierownicy, 
przybliżaliśmy tajniki budowy potworów 
WRC ze stajni Prodrive, a nawet zdra-
dzaliśmy marzenia Pettera Solberga.

Niestety, dość niespodziewanie 
i zdecydowanie za szybko przyszło 
nam napisać o rzeczach tragicznych 

– w wypadku na przejeździe kolejowym 
zginął doskonały kierowca rajdowy, Janusz 
Kulig. Był smutek, gniew, bezsilność. 

Ale była też wiara, że można coś 
zmienić, skończyć z bezsensowną śmiercią. 
Pracę u podstaw rozpoczęliśmy na łamach 
naszego periodyku, poprzez publikowanie 
artykułów o bezpieczeństwie i techni-
ce bezpiecznej jazdy oraz ukazywanie 
„problemów” polskiego kodeksu dro-
gowego. Coraz mocniej angażowaliśmy 
się w projekt Szkoły Jazdy Subaru, która 
powstała przy współpracy z Krzysztofem 
Hołowczycem. Ta walka wciąż trwa, ale 
jeśli nasze działania pozwoliły uratować 
choćby jedno życie – to jest ona tego warta.

„Nie wierzę, że tak musi być. Nie wie-
rzę, że nie da się niczego zrobić. 

Apeluję więc do Państwa, osób nieza-
leżnych, inteligentnych, nacechowanych 
energią – gdy tylko nadarza się okazja, 
twórzcie lobbing na rzecz bezpieczeństwa 
na naszych drogach! Już dość tragedii, dość 
bezsensownych śmierci, dość sierot…

Niech śmierć Janusza nie będzie tak zu-
pełnie bezsensowna!” – pisał na pierwszych 
stronach numeru czwartego Witold 
Rogalski.

Życie trwa dalej
Prace nad kolejnymi wydaniami „Ple-

jad” nabierały tempa. Redakcja ponownie 
(tym razem na stałe) zagościła „pod da-
chem” Subaru Import Polska. Dość szybko 
udało nam się wyregulować cykl wydaw-
niczy i w ciągu roku w ręce czytelników 
trafiało średnio pięć niepowtarzalnych 
numerów. Zwiększyła się też objętość ma-
gazynu – z 16 stron do 24 (ostatni numer 
z 2003 roku), aż po 68 kolorowych, kredo-
wych stron w najnowszych wydaniach. Do 
dzisiaj magazyn rozszedł się w nakładzie 
ponad 300 000 egzemplarzy, pochłaniając 
blisko 10 milionów kartek i trafiając w ręce 
fanów, również tych mieszkających poza 
granicami naszego kraju. Najdalej nasze 
czasopismo dotarło w lotniczych paczkach 
do Arabii Saudyjskiej, USA i Kanady.

Od kwietnia 2011 roku grono fanów 
magazynu „Plejady” powiększyło się 
o „wirtualnych” czytelników lubią-
cych nasz profil na Facebooku. Zwo-
lennicy e-wydań również nie zostali 
przez nas pominięci i od początku 
2012 roku w swoich skrzynkach 
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e-mailowych mogą znaleźć najnowsze 
wydania w formie elektronicznej.

Ewolucja nastąpiła także w merytorycz-
nej zawartości magazynu. Powstały nowe 
działy prezentujące poszczególne modele 
Subaru, wyjaśniające technikę napędu 
oraz ukazujące piękne zakątki rodzimego 
kraju samochodów spod znaku „Plejad” – 
Japonii. Mocną stroną magazynu były wy-
wiady z gwiazdami filmowymi, muzykami 
oraz artystami z pierwszych stron gazet. 
Sami byliśmy zdziwieni, jak wielu z nich 
korzysta na co dzień czy w podróży z sa-
mochodów marki Subaru. To skłoniło na-
szych dziennikarzy do spotkań i rozmów 
między innymi z Bogusławem Lindą, Da-
nielem Olbrychskim czy Jerzym Dudkiem.

Choć od ponad 20 lat jestem związa-
ny z motoryzacją, okazji powrotu do te-
go, co jest esencją pracy dziennikarza, co 
więcej – szansy spotkania z niezwykłymi 
ludźmi, nie można było przepuścić. Dzięki 
współpracy z „Plejadami” mogłem rozma-
wiać z takimi postaciami, jak: Kinga Preis, 
Bogusław Linda, Adam Małysz, Maciej Orłoś; 
z ludźmi, którzy w ostatnich dziesięciole-
ciach tworzyli lub tworzą dziś polskie rajdy 
(w tym z Wojtkiem Chuchałą u progu jego 
kariery w zespole Subaru, a niedawno z je-
go rodzicami), czy kimś tak niezwykłym jak 
Andrzej Mrożek, który na rowerze dotarł do 
Władywostoku.

Wszystko to były wspaniałe chwile i do-
świadczenia zawodowe, które wzbogaciły 
mnie samego. Mam nadzieję, że choć w czę-
ści udało mi się tym bogactwem podzie-
lić z czytelnikami „Plejad” – opisuje Jacek 
Pieśniewski.

Dla Roberta Kardzisa wywiady ze 
„znanymi i lubianymi” również były 
niezapomniane i wartościowe:

Pewnego dnia jeden z właścicie-
li „Brackiej” przyjechał po mnie taksówką, 
kazał się zebrać i natychmiast jechać razem 
z nim. W drodze okazało się, że mam zro-
bić wywiad. Zamieszczano w „Plejadach” 
wywiady z gwiazdami filmu czy sceny, 
które stawały się właścicielami Subaru. 
Zahaczyliśmy jeszcze o sklep ze sprzę-
tem nagrywającym i po jakiejś półgodzi-
nie siedziałem twarzą w twarz z… Markiem 
Jackowskim. Rozmawialiśmy tyleż o Subaru, 
co tak naprawdę o Maanamie – okazja była 
wyjątkowa.

Kultura osobista tego człowieka, sposób 
prowadzenia rozmowy, traktowanie roz-
mówcy, a wreszcie cudowny, męski, ale 
ciepły głos – to była wielka przyjemność po-
znać Pana Marka osobiście. Ogromna szko-
da, że nie ma go już wśród nas.

facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 5–6/2013
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Nowych tematów do „Plejad” dostar-
czyli nam również właściciele aut oraz 
użytkownicy oficjalnego Forum Subaru, 
pierwszego i jedynego w Polsce takiego 
miejsca w cyberprzestrzeni, zarządzanego 
przez importera. Stworzony został dział 
„Z życia Forum”, w którym to cytowaliśmy 
co ciekawsze lub śmieszniejsze wypo-
wiedzi prosto z elektronicznego źródła.

W bliskim sąsiedztwie nie do końca 
przypadkowo ułożonych obok siebie wyra-
zów pojawiały się kolorowe zdjęcia. Autor-
skich prac, głównie z rajdowych „oesów”, 
dostarczali i dostarczają po dzień dzisiejszy 
Marcin Kaliszka czy Mateusz Senko, któ-
rzy historię z „Plejadami” opisują słowami:

Jako fotograf motoryzacji od pra-
wie 20 lat śledzę większość wyda-
rzeń związanych z rajdami samocho-
dowymi – pisze Marcin Kaliszka.

Już jako nastolatek zakochałem się 
w dźwięku Subaru Legacy, potem słynnego 
trzydrzwiowego 555... i tak to trwa do dziś – 
to jest rodzaj magii. Nie ukrywam, że samo-
chody Subaru to dla mnie coś więcej niż tyl-
ko samochody – to styl życia i sposób na nie. 
„Plejady”, jako magazyn dla fanów, znaw-
ców i posiadaczy marki Subaru, to kwinte-
sencja tego, o czym piszę powyżej. Subaru 
to styl życia, a „Plejady” są jego częścią – ta-
ki zestaw obowiązkowy. Tym bardziej jest 
mi miło, że jako fotograf mogę uczestniczyć 
w tym przedsięwzięciu, pokazując na zdję-
ciach piękno i styl marki Subaru. Najpierw 
50 wydań, a potem już tylko do przodu! J

Pierwszymi „Plejadami”, które tra-
fiły w moje ręce, był numer 34... 

Od razu z rozkładówką z moimi zdjęcia-
mi z pierwszych testów Wojtka Chuchały 
– opisuje Mateusz Senko, rzecznik pra-
sowy zespołu rajdowego Subaru.

Od tej pory zyskałem możliwość wło-
żenia niewielkiego wkładu w treść te-
go magazynu, który niedawno prze-
szedł bardzo efektowną metamorfozę, 
cały czas prężnie się rozwijając. 

Kolejne 50 numerów jest więc wy-
łącznie kwestią czasu… J 

Skoro niszowa jest marka, specyficzni 
są również jej fani, a ci lubią rodzinne 
spotkania, wesołą rywalizację i pik-
nikowe biesiady. Już w 2004 roku na 
ostatnich stronach czwartego wydania 
zaproponowaliśmy im więc Zlot Plejad, 
imprezę integracyjną łączącą sport, 
emocje, turystykę i rodzinną zabawę. 
Kolejny plan został wdrożony z powodze-
niem i stał się nieodłącznym elementem 
tematycznym naszego wydawnictwa. 
W tym roku odbyła się już X edycja tego 
spotkania. Różnorodność tras i prób 
sportowych podzieliła uczestników na 
grupy, które powróciły do miejsca na-
rodzin Zlotu, czyli do malowniczej Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. W 2004 
roku dołączyliśmy też pierwszą w historii 
magazynu płytę CD, która w filmowej 
formie uwieczniła pierwszy Zlot Plejad.

Każdy więc pewnie zauważył, że temu 
wydarzeniu poświęcamy coraz wię-
cej miejsca, organizując dodatkowo 
konkursy dla osób odkrywających swoje 
dziennikarskie i fotograficzne talenty.

Dziennikarze widmo i z... salonów
Do dnia dzisiejszego redakcja wyglą-

da jak szoferka. Ale jest postęp – własne 
biurka w krakowskim centrum dowodze-
nia siedziby SIP. Klimat do pracy jest więc 
wymarzony, choć wcześniej, w biurze przy 
29 Listopada, w wielkiej hali nad naszymi 
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głowami wisiała falista blacha rodem 
z serwisu Prodrive. Jednak aż takiej wolnej 
przestrzeni nie potrzebujemy. Dlaczego? 
Bo większość pań i panów redakto-
rów wykorzystuje techniki XXI wieku, 
korzystając głównie z e-maili i internetu.

Człowiek od technicznych aspek-
tów samochodów marki Subaru, 
Jerzy Dyszy, tak wspomina swoje 
wirtualne początki z „Plejadami”:

Ja dołączyłem (może – zostałem dołączo-
ny) do grona autorów „Plejad” kilka lat temu. 
Co ciekawe, wszystko odbyło się telefonicz-
nie i do dzisiaj odbywa się drogą e-mailową. 
W rezultacie tak naprawdę to nawet nie 
wiem, jak wygląda redakcja „Plejad”. Nie po-
znałem też osobiście osób kierujących re-
dakcją. Jak widać, to w dzisiejszych czasach 
nie jest konieczne.

Na pewno „Plejady” przeszły długą drogę, 
od pisma robionego na początku amator-
sko do całkiem porządnego wydawnictwa 
o niezłej grafice, porządnym druku i równie 
porządnie redagowanego.

Podobnie do grona stałych współ-
pracowników dołączył Michał Jasiń-
ski. Przygoda zaczęła się od przyjęcia 
zaproszenia do współtworzenia „Ple-
jad”, które ukazało się na naszej „fejs-
bukowej tablicy”. Kilka tłumaczeń, 
opisów i ziarenko zostało zasiane.

Z wykształcenia jestem matematykiem 
i informatykiem, więc pisanie artykułów 
poprawnych stylistycznie nie jest moją 
domeną. 

Ale dla Subaru zrobiłem wyjątek i pod 
okiem mojego redakcyjnego kolegi z toruń-
skiego dziennika, w którym to odpowie-
dzialny byłem właśnie za sprawy „zero-je-
dynkowe”, nauczyłem się... nie popełniać 
kardynalnych błędów. Jakoś to wychodzi, 
bo ani naczelny, ani prowadzący „Plejady” 
nie powiedzieli mi jeszcze: „Panu już dzięku-
jemy, proszę pomyśleć o zmianie zawodu”. 
Informatyczne przyzwyczajenia i niechęć 
do telefonów nie okazały się też przeszko-
dą w pozyskaniu „posady” w „Plejadach” i ja-
kimś cudem stałem się częścią ich zespołu.

Niektórzy ze składu redakcji znają nas 
jednak dużo bliżej, bowiem na co dzień 
klawiaturę komputera wykorzystują do 
podpisywania umów czy wystawiania 
faktur. Czasami, przed wieczornym 
seansem filmowym, tworzą jednak teksty 
i reportaże, które wypełniają kolejne 
kartki nowego wydania „Plejad”. O pod-
sumowanie swojej współpracy z nami 
poprosiliśmy Jacka Łukaszewskiego, 
właściciela salonu Subaru w Białym-
stoku, który oprócz „Playboya” lubi też 
inny magazyn z literką „P” w tytule.

Nie dalej jak wczoraj zadzwonił do mnie 
redaktor prowadzący i w słowach krótkich 
(niemal żołnierskich) przedstawił postulat: 
„Piszesz o jubileuszu!”.

„ Eeee… znaczy, ten… jakim jubileuszu?” 
– zapytałem. Po chwili dowiedziałem się, że 
chodzi o 50. wydanie magazynu „Plejady”. 
Udało mi się wydukać jedynie: „To już?”. 
Przekazana informacja lekko mnie, przyzna-
ję, zdumiała. Ot, cały czas traktowałem ma-
gazyn jako coś zupełnie nowego, tworzącego 
się, startującego. A tu 50. edycja, jubileuszo-
wa, znaczy się. No cóż, w doborowym towa-
rzystwie czas mija szybko, więc nic dziwne-
go, że nie zauważyłem jego upływu. Niemniej 
warto poczynić pewne podsumowania.

Otóż, jak miałbym się przyjrzeć dokładniej 
magazynowi, to okazuje się, że nie tylko 
miałem okazję go współtworzyć (co trak-
tuję jako duże wyróżnienie), ale również 
każdorazowo oczekuję kolejnego wydania 
z równą niecierpliwością jak w przypadku 
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nowego numeru „Playboya” („wtajemnicze-
ni” wiedzą, że mam niemal wszystkie polskie 
wydania i z pietyzmem je kolekcjonuję).

Dalej pomimo wykonywanej pracy każ-
dorazowo tekst Jerzego Dyszy jest dla mnie 
technicznym zaskoczeniem, a wstępniak 
Ojca Dyrektora – lekturą obowiązkową. 
Ciężko pominąć rady chłopaków z SJS czy 
opis naszych wspólnych spotkań na Zlotach 
Plejad. Zawsze też poszerzam wiedzę o cie-
kawostkach związanych z naszą marką, czyli 
takie kompendium wiedzy koniecznej dla fa-
na, sprzedawcy i użytkownika Subaru. Bez 
fałszywej skromności napiszę również, że 
miło jest zobaczyć własny tekst wydrukowa-
ny w ogólnopolskiej gazecie, na ładnym pa-
pierze i do tego w znakomitym towarzystwie.

Sam magazyn przeszedł długą drogę. Od 
pomysłu Ojca Dyrektora do pierwszego wy-
dania czas co prawda nie był długi (zdąży-
liśmy się już przyzwyczaić do dynamizmu 
Dyrekcji J), ale już sama forma to niekoń-
cząca się (mam nadzieję!) ewolucja. Zmienia 
się jakość wydania, jakość artykułów, jakość 
fotografii, a także stosunek ludzi tworzą-
cych pismo do Was – czytelników. Przyznaję, 
że coraz częściej łapię się na tym, że pisząc, 
traktuję Was jak dobrych znajomych, z który-
mi dzielę się swoimi przeżyciami i spostrze-
żeniami i bez obaw powierzam swój punkt 
widzenia (jedynie słuszny, żeby nie było!). 
Nasze późniejsze spotkania na Zlotach 
Plejad i niekończące się nocne dysputy 
upewniają mnie w przekonaniu, że audyto-
rium wybrałem właściwe. Więc puentą tej 
notki niech będzie podziękowanie. Dziękuję 
Wam, że jesteście, czytacie i tworzycie Świat 
Subaru, który jest mi bardzo bliski i bardzo 
dla mnie ważny.

Ty też możesz zostać 
współredaktorem!

Niewątpliwą zaletą „Plejad” jest ich 
otwartość i gotowość podjęcia dialo-
gu z każdym, kto chciałby spróbować 
swych sił w tworzeniu tekstów krót-
szych, a czasem nawet nieco dłuższych. 
Agnieszka Jama, która jest z nami od 
pewnego czasu i może już coś w owej 
materii powiedzieć, wrzuca niniej-
szym swoje „trzy słowa” komentarza:

Moja przygoda z „Plejadami” rozpoczęła się 
trzy lata temu wraz z trzydziestym trzecim 
jego numerem. Od tamtej pory minęły trzy 
jesienne pory, trzy mroźne zimy, trzy piękne 
wiosny i trzy letnie wakacje, a ja życzyłabym 
sobie co najmniej trzydziestu trzech kolej-
nych wspólnych lat, zważywszy na fakt, że 
w tym roku sama tyle właśnie wiosen koń-
czę, co też uświadomiłam sobie jakieś trzy 
minuty temu, przystępując do pisania tego 
tekstu J. Ach te magiczne trójki…

W tym miejscu muszę dodać, że to nie 
wszystko, co łączy mnie z ową cyfrą w od-
niesieniu do „Plejad”. Przy każdym bowiem 
wydaniu mniej więcej trzykrotnie wracam 
do pisanych przez siebie tekstów, popra-
wiając je i nierzadko trzykrotnie wywracam 
ich treści do góry nogami. Czasami trzy razy 
na dobę konsultuję to i owo z redakcją, in-
nym zaś razem przez trzy tygodnie milczę, 
zbierając myśli, składając słowo do słowa 
i bacznie przyglądając się, jak kolejne wyrazy 
radośnie trójkami wybiegają spod laptopo-
wych klawiszy, zapełniając sobą pierwsze 
trzy linijki tekstu, a następnie „raz, dwa, 
trzy” i nim się obejrzę – są! – trzy akapity 
newsa gotowe. Mniej więcej trzy razy zda-
rzyło mi się jednak pozwolić moim słowom 
wybiec znacznie dalej, co na moje szczęście 
skończyło się jedynie koniecznością podzie-
lenia materiału na trzy części.

Prawdą i niezaprzeczalnym faktem jest, 
że w trakcie mojej pracy spotykam się tylko 
i wyłącznie z miłymi, niezwykle pomocnymi 
i tolerancyjnymi redaktorami, którzy pozwa-
lają na „wypisanie się” do woli. Jest to jedna 
z trzech głównych zalet pracy w „Plejadach”. 
Numerem dwa jest jedyna w swoim rodzaju 
i niepowtarzalna możliwość poznania mar-
ki Subaru od podszewki i jej długiej historii 
– FHI obchodziło niedawno bowiem trzecią 
dwudziestkę swojego istnienia. Po trzecie 
z kolei wraz z każdym numerem magazy-
nu stawiane są przede mną inne zadania 
i wyzwania, którym staram się sprostać. 
Niezwykle cenię sobie tak dużą różnorod-
ność kwestii, które moim pisaniem mo-
gę poruszać. Kończąc na dzisiaj, całej na-
szej plejadowej rodzinie życzę po trzykroć 
wszystkiego co najlepsze w dalszej pracy 
wydawniczej i wierzę, że niebawem znowu 
spotkamy się na stronie pisma poświęconej 
jego okrągłemu wydaniu – tym razem o nu-
merze trzycyfrowym!

W rolę dziennikarzy wcielają się również 
sami czytelnicy: przesyłają swoje wrażenia 
z jazdy nietuzinkowym „czterołapem”, 
w każdej wersji. Opisują podróże po prze-
pięknych zakątkach Ziemi, przedstawiają 
mocne strony swojego Subaru i uzasadniają 
swoją miłość do „Plejad”. Wśród Was nie 
brakuje też tych kochających japońską 
markę w nieco mniejszej skali. Na łamach 
magazynu pojawiają się więc relacje 
z rajdowych minioesów czy fotoreportaże 
ukazujące okazałe kolekcje kolorowych 
broszur lub metalowych, zmniejszonych do 
skali 1:24 modeli z „Plejadami” na masce.

Podróże dalekie, bliskie 
i w przyszłość

Motoryzacja to nie tylko silnik, napęd 
i pojemność bagażnika. To część życia, 
przygoda, symbol wolności. Marka Subaru 
stworzona jest właśnie dla takich ludzi, stąd 
w naszym magazynie nie mogło zabraknąć 
podróży, odkrywania nowych zakątków 
świata i poznawania kultury innych cywili-
zacji. W ten magiczny świat, dzięki równie 
magicznym zdolnościom Subaru, mogliśmy 
wybrać się z naszymi podróżnikami, czyli 
właścicielami wszędobylskich „Plejad”. 
Byliśmy już na Bałkanach, w Japonii, 
nad polskim, mniej znanym Bałtykiem, 
zdobywaliśmy górskie szczyty w Nepalu 
oraz podróżowaliśmy po niemal wszyst-
kich stanach Ameryki. Działy „Styl życia” 
lub „Reportaż” współtworzone były m.in. 
przez mocno zaangażowanego w „życie 
bez limitu” człowieka, Marcina Kacperka.

Lubię motoryzację i sportowe samocho-
dy, a każdy człowiek o takich zamiłowaniach 
ma w sercu ciepłe miejsce dla Subaru. Kiedy 
otworzyła się możliwość współpracy z SIP 
i pojawienia się na łamach „Plejad”, uzna-
łem to za wspaniałe uzupełnienie dla mojej 
Imprezy WRX – oczywiście niebieskiej na 
złotych kołach.
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SIP było partnerem kilku naszych wy-
praw wysokogórskich, które zorganizo-
waliśmy pod szyldem Freerajdy Subaru 
Climbing Team. Dwie z nich odniosły 
naprawdę poważne sukcesy sporto-
we, przechodząc nowe drogi na wiel-
kich ścianach w Nepalu i Kirgistanie. 

Tu jako ciekawostkę dodam, że wejścia 
na szczyty ośmiotysięczne normalny-
mi drogami nie mają w oczach środowiska 
wymiaru sportowego – podziw i uzna-
nie wiąże się z przejściami dróg na wiel-
kich ścianach i bardzo trudnych. Wysokość 
szczytu jest wtórna wobec trudności. Ten 
prosty przekaz niestety przekracza hory-
zonty wydawców medialnych i olbrzymie 
górskie sukcesy, o których piszą branżowe 
pisma na świecie, nie pojawiają się w me-
diach, natomiast wejście na łatwy ośmio-
tysięcznik bez większego problemu zdo-
bywa rozgłos i sponsorów. Tym większa 
zasługa SIP, skłonnego zgodnie z japońskim 
duchem doskonałości dofinansować war-
tość przejść, a nie ich medialną „łatwość”.

Pisanie felietonów „Plejad” było dla mnie 
ciekawym doświadczeniem. W tematy-
ce wędrowałem swobodnie od przedsta-
wiania górskich aktywności, przez relacje 
z wyjazdów, po porady dotyczące bez-
pieczeństwa w górach. Zawsze miałem 
w wyobraźni czytelników – ludzi zwią-
zanych z marką inną od pozostałych. 

Ponieważ życie zatacza kręgi, na pew-
no sprawię sobie jeszcze mocną Imprezę 
pierwszej generacji – to klasyk, którym 
nie można nie pojeździć, zanim się umrze. 
Doceniam też Subaru jako idealny samo-
chód dla przewodnika górskiego – dają-
cy to, czego potrzebujemy od nich w pracy 
i dodatkowo zamieniający żmudne dojazdy 
w przygodę. Po długiej przerwie czyta-
cie te słowa na łamach „Plejad” i nie można 
być pewnym, że to po raz ostatni. Trzymam 
kciuki za kolejne jubileusze!

A co na to wszystko 
redaktor naczelny?

Zapytaliśmy i oto odpowiedź, 
jakiej udzielił z okazji naszego ju-
bileuszu Zbigniew Karcz:

Magazyn „Plejady” – nazwa, która, 
nieprzerwanie od początku 2003 roku, 

budzi we mnie wspomnienia i ogromne 
emocje. „Plejady” nie tylko przez zwią-
zek z samochodami Subaru są wyjątko-
we. Powstają od początku w wyjątkowy 
sposób, w wyjątkowych okolicznościach, 
z wyjątkowymi ludźmi. Tak, to właśnie 
praca z fachowcami, specjalistami, wspa-
niałymi ludźmi sprawiła, że możemy ob-
chodzić jubileusz 50 wydań „Plejad”.

Początki jednak były istotnie wy-
zwaniem samym w sobie. Nikt (no, mo-
że poza Dyrekcją J) nie wiedział, 
czy to, co robimy, przyniesie ocze-
kiwane efekty, ale ów okres stawiał 
przed nami więcej takich „wyzwań”.

Pełni chęci i ambicji, bogaci w garść do-
świadczenia motoryzacyjnego i tylko 
szczyptę fachowej wiedzy dziennikar-
skiej (zazwyczaj w postaci doświadczo-
nych współpracowników J) rozpoczęliśmy 
w centrum Krakowa produkcję mikstury 
pod nazwą magazyn „Plejady”. Pojawiały 
się lepsze i gorsze pomysły, zdobywanie 
doświadczeń i poznawanie ciekawych lu-
dzi. Magazyn zwiększył objętość, doczekał 
się cyklicznych rubryk i stałych współpra-
cowników. Powiew zmian odmładzał pismo 
od czasu do czasu i na przekór wszystkim 
przeciwnościom „Plejady” pojawiają się 
systematycznie, są bardziej obszerne, dru-
kowane na lepszym papierze, a internet 
stał się naszym drugim domem.

Magazyn „Plejady” świętuje tym nume-
rem nie tylko 50. wydanie, ale również 
10 lat istnienia pisma. Ten okres był ogrom-
nym wyzwaniem, ale też i niesamowitą 
przygodą. Przebywając w tak wyśmieni-
tym gronie, tworząc dla tak wyjątkowych 
ludzi, jakimi jesteście, jestem przekonany, 
że kolejne 50 numerów będziemy wspo-
minać równie miło, czego i Wam, i sobie ży-
czę, pozdrawiając gorąco z szoferki.

W tym miejscu nasuwa się py-
tanie, jakie będzie to kolejne ju-
bileuszowe wydanie? Nie zdra-
dzimy, ale już o nim myślimy.

Tak więc pozostaje Wam, drodzy 
Czytelnicy i miłośnicy Subaru, przeczytać 
to i kolejnych 49 wydań, aby przekonać 
się, co będzie w setnym wydaniu maga-
zynu „Plejady”. Do poczytania!



46

PODRÓŻE tekst i zdjęcia: MAGDALENA MARCINKOWSKA (MANDALENKA), 
ADAM PECZOT (APE)

I Forumowa Subariada,  
czyli majówka z wampirami /cz. 1/
Wszystko zaczęło się zimą 2013 roku, kiedy to w sercach i głowach zapaleńców zrodził się Pomysł. 
Ludzie „zarażeni bakcylem odwiedzania niekoniecznie komercyjnych miejsc” strzelili  
palcem w mapę i trafiając na Transylwanię stwierdzili, że to doskonałe miejsce do przetestowania 
ukochanych Subaraków, wystawienia na próbę ich kierowców i przetrenowania pilotów. 
Po licznych posto-dyskusjach na Forum Subaru Pomysł przybrał nader realne kształty i zaowocował 
Wyprawą, o której wiele sobie wyobrażano przed i wiele się mówi po…. Kto nie był, a ciekaw 
jest, jak wyglądało to przedsięwzięcie obserwowane parą oczu jednostki skażonej cywilizacją 
– niech uzbroi się w cierpliwość, okulary i czyta!



47

Dla niektórych wyprawa rozpoczęła 
się już 26 kwietnia – dojazd do 
Krakowa, kiełbaski w towarzystwie 

głównie tych „co nie jadą” i kilkorga 
z tych „co jadą”, potem krótki nocleg 

w hotelu, bo na 7:30 rano zaplanowana 
była przecież odprawa przed Startem.

Sobotni poranek (27.04) w Krakowie 
prawie skompletował wyprawę („pra-
wie”, jak wiemy, robi różnicę), której 
skład samochodowo-osobowy jeszcze 

miał fluktuować niekoniecznie 
do końca zgodnie z planem.

Na parkingu przed cen-
tralą Subaru Import Polska 

pojawił się nasz przewodnik – przesym-
patycznie i niegroźnie wyglądający Miłosz 
o pseudonimie Rzeźnik – jak się okazało 
potem, nad wyraz trafnie dobranym  
plus dwa Landki i rząd pięknie wypuco-
wanych Subaraków… Uroczy poranek, 
trochę słońca, uśmiechy na mniej lub 
bardziej wyspanych twarzach, nakle-
jeczki na auta, koszulki subariadowe dla 
każdego, upychanie bagaży…. Nic nie 

 EASTERN, CZYLI COŚ 
Z DZIKIEGO WSCHODU  str. 104
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zapowiadało tego, z czym postanowił 
zmierzyć auta i uczestników nasz prze-
wodnik o wiele mówiącym przydomku.

Luzik miał być (jak zapowiadano na 
Forum), żaden offroad i żadne ekstre-
mum przecież – grzeczna wyprawa 
rumuńskimi drogami, trochę fotopstry-
kanki, parę spacerków w malownicze 
miejsca, noclegi mniej lub bardziej 
cywilizowane i może małe polowanie 
na wampiry, a raczej to, co po nich po-
zostało w rumuńskim klimacie, historii 
i zabytkach. Najbliższe godziny poka-
zały nam PRAWDĘ, o której przecież 
Miłosz napomknął tuż przed wyjaz-
dem, ale przecież nikt z nas nie brał na 
poważnie tego, co usłyszał 7 minut przed 
startem… Kto by tam brał na poważnie 
pogróżki Miłosza, że wrócimy zmęczeni, 
brudni, niekoniecznie ładnie pachnący, 
być może głodni i niewysikani, ale za to 
pełni wrażeń i na pewno zadowoleni….

Pierwszy dzień upłynął beztrosko, 
na – wcale nie chcę używać słowa 
„nudnej” – jeździe asfaltami 
i cywilizowaną częścią UE.

 
 

Nie udało nam się zgubić w jaskini na 
Węgrzech (jaskinia Baradla w parku 
narodowym Aggtelek), ale też nie za 
bardzo się staraliśmy. Pod ziemią był 
przyjemny chłodek i pięknie podświetlone 
formacje i nacieki skalne. Przewodnik 
(tubylec-jaskiniowiec) mówił dużo i mało 
zrozumiale w najbardziej niezrozumiałym 
języku tej części świata, ale Miłosz 
zaspokajał głód naszej wiedzy i przekładał 
z węgierskiego na nasze całkiem udanie. 
Koncert połączony z tańcem świateł 
– rewelacja. Ja osobiście mogłabym stać 
tam jeszcze dłużej i słuchać i patrzeć… 
no ale głód wypędził nas na powierzchnię. 

 

Usadowiwszy się wygodnie w wyglądającej 
na przyzwoitą węgierskiej restauracji, 
wyczekaliśmy się na przyjęcie zamówienia... 
Ale tam czas biegnie inaczej, co uświadomi-
ła nam obsługa przy podawaniu zamówio-
nych dań i ponownie przy płaceniu za nie. 
Zupełnie nietaktycznie rzuciliśmy się na 
zupę gulaszową, która powinna być 
przecież popisowa dla kuchni węgierskiej. 
Była z pewnością, bo nie tylko my się na nią 
rzuciliśmy (jakieś parę setek turystów przed 
nami chyba też) i kucharz uznał za stosow-
ne dolać przynajmniej 2 wiaderka wody do 
kotła. Ale pozostałe dania były naprawdę 
bardzo przyzwoite.

Miłosz po drodze porozpieszczał nas 
kilkoma przystankami na stacjach benzy-
nowych – to toaleta, to kawka, to tanko-
wanie lub nabieranie wody… Skutecznie 
nas zmylił tą łagodnością cywilizacyjną.

Wjazd za granicę z Rumunią byłby bły-
skawiczny, gdyby nie to, że trzeba było usta-
wić się w kolejce po winietki i do jedynego 
bankomatu (istniała szansa, że wysączymy 
z niego wszystkie szeleszczące środki płat-
nicze). Potem miało miejsce coś, co Miłosz 
określił jako „»dożynanie koguta« na ostat-
nich kilometrach asfaltu pod Huedin”… 
I nie zamierzam się z nim sprzeczać, że nie.

Droga w kierunku „na wieczorny 
popas” przestała być grzeczna i „nud-
na”. Subaraki, obciążone ponad wszelką 
przyzwoitość nadmiarem jedzenia i bagaży, 

wspinały się powoli w zapadających ciem-
nościach tak naprawdę nie wiadomo gdzie 
i po co. Dziury, błoto, trawa wyszczypana 
przez owce i inne stwory na 4 nogach tro-
chę nas w Outbacku pozbawiły ochoty na 
rozmowę. Uszy nam urosły od nasłuchi-
wania, czy już szorujemy po „nie wiadomo 
czym” czy jeszcze nie. Czy koło wpad-
nie i utknie czy się poczołgamy dalej… 
Wzrok też był zaangażowany, choć nie za 
dużo było widać… Kiedy wreszcie nastąpił 
STOP na w miarę płaskim (złudne to było, 
co się okazało rano, po noclegu) terenie, 
odetchnęliśmy z ulgą. Nie wiem, czy tylko 
my, no ale inni się nie przyznają. Jak po-
kazała przyszłość – to był tylko mały, 
niewinny i dziecinnie śmieszny wstęp 
treningowy do dalszego ciągu… A i my 
jeszcze nie wypracowaliśmy w sobie cechy 
niezbędnej na tej wyprawie… Choć prze-
cież można i trzeba było skojarzyć, że jak 
Transylwania i wampiry – to przecież 
nieodzowne nietoperze i zmysł echoloka-
cji będzie jak znalazł – bo gdzie nam nie 
przyjdzie do głowy pojechać dobrowolnie 
– Miłosz nas Prawem Rzeźniczym zmusi, 
nie licząc się z tym, czy coś widać, czy nie 
widać mimo wytrzeszczu gałek ocznych. 

Dokopanie się do zestawu sprzętów 
niezbędnych do zjedzenia kolacji i rozsta-
wienia namiotu nie było takie proste, ale 
początki zwykle są najtrudniejsze. Z każ-
dym następnym „popasem i postojem” 

PODRÓŻE
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szło nam lepiej. Nie zaglądając innym 
w garnki na pierwszej subariadowej kolacji 
opychaliśmy się chlebem ze smalcem, 
a potem wędziliśmy się w dymie z ogniska, 
rozgrzewając żołądki i nie tylko winkiem 
z całkiem sporego objętościowo bukłacz-
ka. Winko domowe polskie (produced by 
Marcin & Ania) wpasowało się pięknie 
w klimat. Niektórzy mniej wprawni 
w spożyciu napojów wyskokowych mieli 
potem problemy z celowaniem w wejście 
do namiotu, ale może opuśćmy zasłonę 
milczenia nad ciągiem dalszym wieczoru…

Hubi wdrapał się (zwyczajowo już, 
bo robił to na każdym postoju) na Miło-
szowego Landka i z pomocą kija słusznej 
wagi i wielkości wznosił toasty za wypra-
wę. Dyrekcja pięknie tryskał humorem 
bawiąc nas głodnych, a potem najedzonych. 
A Miłosz przed „dobranoc” ustalił jakiś 
mało realny termin opuszczenia polanki 
następnego dnia rano. Jak się potem okazało 
– te godziny z postoju na postój były coraz 
bardziej nielitościwe, bijąc wszelkie rekordy 
braku miłosierdzia dla obozowiczów 
w ostatnim dniu wyprawy… ale o tym oczy-
wiście opowiem we właściwym miejscu. 

Tak zakończyła się sobota – już na 
rumuńskiej ziemi. Całkiem gościnnej, 
całkiem przyjaznej i niezasiedlonej żebra-
kami, złodziejami czy wampirami…

Niedzielny poranek (28.04) dnia 
drugiego rozpieścił nas słońcem. 

 
 

Rześko było, ale bardzo przyjemnie. 
Toalety  a’la natura rumuńska 2013 
(po mchu spacerowały mrówy przynaj-
mniej 1,5 cm), mycie w zimnej wodzie 
z baniaczka, szybkie śniadanie, bo Miłosz 
pilnował czasu jak szwajcarski zegarek, 
składanie namiotów i upychanie wszystkie-
go w autach… Jeszcze dalecy byliśmy 
od wprawy, ale spokojnie – szybko się 
uczyliśmy. W trawie kaczeńce kwitły, 
ekologiczne pożerowe końskie odpady 
leżały dość gęsto, ale nie sprawdzałam, 
czy udało nam się akurat na nich rozstawić 
namiot. Czego oczy nie widzą, tego sercu 
nie żal.

Droga w dół tylko pozornie biegła 
łagodnie i przyjaźnie dla kół. Konie nie 
miały takich problemów i pasły się gdzie 
popadnie. Sporo ich było po drodze. 

 
 

Trawka dookoła elegancko wyszczypana jak 
najlepszą kosiarką! Dotarliśmy do małego 

strumyczka, gdzie odbyło się miniszkolon-
ko z technik jazdy po nawierzchniach 
nieprzystosowanych do jazdy, z zasad 
skakania oponkami z kamienia na kamień 
(Ha! Znacie to? „Z kamienia na kamień 
przeskakuje świnka…” – idealne do 
atrakcji, jakie przeżywały Subaraki), 
przekraczania strumyczków i technik 
oddechowych niwelujących stres. Czyli jak 
to pięknie określił Miłosz „krótki instruktaż 
off-roadu”, a zaraz potem pierwszy bród. 
Bo czas na wpław jeszcze nie nadszedł…

Potem była jazda „drogami krajowymi”, 
co Miłosz z lubością podkreślał przez CB. 
Upajające szutrowe serpentyny i jeszcze 
bardziej upajające widoki w górach Gilau. 
Nie będę się wypowiadać, bo i tak cenzura 
wytnie – jeśli chodzi o tę „krajowość” 
– grunt, że droga miała swój numer… 
Nawierzchnia, szerokość i inne czynniki 
wg tamtejszych standardów są nieważne 
i całkowicie pomijalne... Cóż, ze względu 
na mój lęk wysokości nie pamiętam dużo 
z tego odcinka jazdy. Spojrzenie w bok 
przez szybkę wiązało się z błyskawicznymi 
obliczeniami matematycznymi, ile jest 
metrów w dół, jak szybko się spada i ile 
mamy szans wykręcić koziołków, piruetów 
i innych figur akrobatycznych, jak się nam 
nieopatrznie zsunie kółko, co pierwsze wy-
padnie i co spadnie potem…. Bezpieczniej 
było zamknąć oczy albo patrzeć w prze-
ciwną stronę. I lepiej w czasie drogi 
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tamtędy nie zastanawiać się, co będzie, 
jak będzie ktoś jechał z przeciwka…. 
Na szczęście dla nas – nie jechał nikt!

Szczęśliwie zjechaliśmy w dół. 
Dół teoretycznie wyglądający na jakąś 
zasiedloną mniej lub bardziej (raczej 
mniej) dolinkę – i tylko po to, by zaraz 
potem znów pchać się pod górę. Drogą 
wcale nie lepszą przecież, bo kto by się 
na Subariadzie przejmował drogami. 

 
 

Na górze krajobraz jak po katakli-
zmie – wszędzie powywalane i pocięte 
drzewa, rozpadające się koszmarne 
chatki, szopy i szałasy, do których chyba 
zagląda się tylko za karę, nigdzie żywego 
ducha i do tego posępnie jakoś – słońce 
niby świeciło, krokuski niby pięknie się 
fioletowiły w zaschłej trawie, ale wszystko 
bardziej jak scenografia do horroru niż 
sielankowej komedii romantycznej. 

 
  

Pomimo tego pierwszy „terenowy obiad” 
udał się znakomicie i dał nam parę chwil 
wytchnienia. 

Dalej też sielankowo nie było, bo zaczął 
się offroad po kamieniach, Kamieniach 
i KAMIENIACH oraz błocie i śniegu i do-
wolnej kombinacji tychże składników. Jak 
już doczłapaliśmy się pod wielką błotnistą 
górę – okazało się, że dalej Subaraki nie 
przejadą i trzeba wracać. Miłosz sprawdził 

kolejną drogę – też nieprzejezdna, potem 
chyba jeszcze jedną i wreszcie cofnęliśmy 
się nieco i znaleźliśmy coś, czym dało się 
zjechać. Nie wiem jak inni, ale ja ode-
tchnęłam, bo nocleg w tamtej posępnej 
i mokrej i zaśnieżonej miejscami mocno 
okolicy należałby do mało udanych, 
a na pewno upiornie zimnych… 

 
 

Wreszcie kawałek asfaltem – za to 
w towarzystwie wymalowanych jakąś farbą 
owiec (cuchnących jak diabły z dna piekieł), 
osłów objuczonych bez litości i pasterzy 
ubranych mocno folklorystycznie. 

 
  

Domki kolorowe bardzo, wysokie płoty 
pozbijane z byle czego, strumyki wzdłuż 
drogi i pojedyncze mostki nad strumykami 
prowadzące do każdego domu osobno, 
kapliczki robione chyba z jakiejś matrycy 
– wszystkie praktycznie w tym samym stylu 
– różniące się chyba tylko wielkością… 

I tak udało nam się dotrzeć na nocleg 
w cywilizowanych warunkach. Bardzo sym-
patyczny pensjonacik (w rodzaju nasze-
go gospodarstwa agroturystycznego), 
fantastyczne jedzenie, wino rumuńskie do 
kolacji, palinka lokalnego wyrobu (paliła, pa-
liła!). Szarlotka pycha, atmosfera jeszcze bar-
dziej, ogień w kominku w pokoju sprawdził 
się doskonale… Tańce były, opowieści różne, 
ale to już tylko ze słyszenia wiem, bo ciąg dal-
szy późnego wieczoru przespałam. A wszyst-
ko to w: Pensiunea*** Dr. Demeter Béla 
Vendégház*** Torockó – Rimetea (a co tam, 
zrobię im trochę reklamy, bo zasłużyli).

Dzień trzeci – poniedziałek (29.04) 
rześki bardzo, przepięknie pogodny 
i przespany wygodnie. Rano po śniadaniu 
Miłosz okazał nam serce i pozwolił zakupy 
zrobić i sklepik z tamtejszym folklorem 
odwiedzić. Po wizycie w sklepie spożyw-
czym poniechaliśmy decyzji o kupowaniu 
nawet butelkowanej wody, bo nie nabra-
liśmy zaufania do czystości i nieszkodli-
wości sprzedawanych tam specjałów… 
Nieopodal część grupy ucięła sobie wielo-
językową pogawędkę z bardzo wesołym, 
żywiołowym i towarzyskim rumuńskim 
jegomościem. Tymczasem ktoś (ekspertyzy 
grafologiczne znajdą winowajcę) podstępnie 
nabazgrał brudnym paluchem po czystej 
szybie Outbacka hasło „Brudny czołg hańbą 
twojego pułku”. To pewnie jakiś zazdrośnik, 
bo rano Outback wygrał w nieformalnym 
konkursie na najlepiej (czytaj: najpięk-
niej, najestetyczniej i „najeleganciej”) 
zapakowany i zapchany bagażnik… 

 
 

PODRÓŻE
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Chwilę jazdy asfaltem, a potem spacerek 
po parku narodowym (Cheile Turzii, czyli 
Wąwóz Turda). Same atrakcje w rodzaju 
pełzających jaszczurek, jakichś obleśtucho-
watych węży i kiwających się, rachitycznych 
mostków... Szemrzące strumyczki, ściany 
idealne do wspinaczek, pokrzywy i inne 
zielska, a czasem niepozorne kwiatuszki… 

 
  

Posiedzieliśmy na kamykach, niektórzy 
uczyli się (i pokazywali innym), 
jak można chodzić po wodzie, 
albo sprawdzali, czy mają wodoodporne 
buty. Miłosz od niechcenia rzucił kilka 
zdań o tym, że pokaże nam uroczy 
wodospad, do którego idzie się przeska-
kując z kamienia na kamień i jeszcze 
zabierze nas na spacer pod ziemią, 
gdzie zamiast ścieżki rzeczka płynie... 
Post factum przyznał, że nie mógł 
powiedzieć nam prawdy, bo nikt by nie 
poszedł…

Po wyjściu z parku rzuciliśmy się na 
lody i napoje, bo szczęśliwie został już 
otworzony tamtejszy przybytek serwu-
jący cywilizowane jedzenie. A potem 
w drogę do ruin zameczku, który 
ktoś postawił, oczywiście, na górze. 

 

Podjazd pod ruiny zamku w Coltesti nie był 
jakiś szalenie trudny – zaczęliśmy się 
wprawiać i przyzwyczajać chyba – a widoki 
na Szeklerską Skałę rewelacyjne… 
Wjechaliśmy, zaparkowaliśmy, poskakali-
śmy po kamieniach jak udomowione 
kozice, wygrzaliśmy się w słońcu i byliśmy 
gotowi na dalszy podbój Rumunii. 

 
  

Całkiem sprawnie i gładko przejechaliśmy 
przez wąwóz Valisoarei, zmierzając do 
kolejnego punktu wyprawy, którym był Aiud. 
W Aiud jednak za dużo do zwiedzania nie 
było – poza starym kościołem (cytadelą?) nie 
do końca wyremontowanym. Przyzwoitej re-
stauracji zdolnej wytrzymać nasz najazd też 
nie było, więc nie zagrzaliśmy tam zbyt długo. 
Słońce za to grzało gorąco i mocno.

Popasaliśmy na łonie natu-
ry – gościnności użyczyły nam łąki, 
na których zwykle pasały się owce 
(pozostawiając po sobie liczne dowody 
tego pasania się). Niektórzy wysmażyli 

się na słońcu, nieliczni szczęśliwcy 
posiadali rozkładane konstrukcje 
słońco- i deszczochroniące. Każdy ugo-
tował, usmażył i odgrzał, co mógł. 

 
  

Miłosz nie doliczył nam czasu na kawę 
i wyprzedził własną gotowością do jazdy 
wszystkich pozostałych (hmmm – tak na-
prawdę z reguły nas wszystkich wyprze-
dzał), ale uwzględniał to potem w kolej-
nych popasach, dodając szczodrze cały 
kwadransik dla kawoszy…. Za to 
natura-toalety tym razem nie do końca 
szczęśliwie dobrane – znajdowały się za 
pasem wyjątkowo kolczastych krzaczków 
głogu albo tarniny, albo innych podobnych 
(wściekle drapiących). 

I znów jazda pomiędzy polami, 
owcami, łąkami, wioseczkami pełnymi 
dziwnych konstrukcji chatkopodobnych. 
Studnie z żurawiami, walące się płotki, 
wałęsające się bez nadzoru bydło rogate 
(zaczęłam się zastanawiać, czy w Rumunii 
funkcjonuje instytucja „świętej krowy”). 
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Rumuńscy pasterze dostali piwo, żeby mogli 
osłodzić (???) sobie czas pracy – po tym 
bardzo byli uśmiechnięci i zadowoleni. 

 
  

Potem jakieś małe miasteczka pełne 
kontrastów, z ciągnącymi się metalowy-
mi balustradami, na których jedna obok 

drugiej zawieszone były skrzyneczki 
pełne kwitnących kwiatów (kto to 
podlewa?).

I nieoczekiwany postój przy drodze 
(Miłosz mówił, że nie będziemy się 
zatrzymywać koło żadnych kramów 
z papryką, owocami czy czymkolwiek 
innym, bo to opóźnia wyprawę). 
Cyganie wystawili tak kuszące 
stragany z mosiężnymi, miedzianymi 
i innymi sprzętami – do produkcji 
palinki głównie – że nawet nasz 
twardziel Rzeźnik uległ ich urokowi. 
Niestety nie było warunków do 
targów, producent upierał się przy 
tak zaporowej cenie, że w końcu 
odjechaliśmy nie poczyniwszy 
zakupów. Za to rozdaliśmy trochę 
słodyczy, ku uciesze dzieci z wielkimi 
czarnymi oczami. Gdyby ktoś chciał 
taki sprzęt sobie nabyć, niech szuka na 
mapie w okolicy miejscowości Brateiu. 

PODRÓŻE



facebook.pl/MagazynPlejady

 
   

I tak dotarliśmy na nocleg do mia-
steczka o uroczej nazwie Sigishoara. 
Dotarliśmy do strefy, w której zaczy-
nało się tzw. Stare Miasto i okazało się, 
że ostatnie kilkaset metrów do hostelu 
jest niedostępne dla Subaraków. Chcąc 
nie chcąc, wypakowaliśmy to, co było 
potrzebne i poczłapaliśmy w górę, zosta-
wiając dzielne metalowe rumaki na par-
kingu. W większości z duszą na ramieniu 
– bo kto wiedział, co zastaniemy rano. 
W ramach burzy mózgów powstały pro-
jekty, żeby przemknąć się po zapadnięciu 
zmierzchu obok budki strażnika i jednak 
wjechać na górę, ale zostaliśmy uspokoje-
ni, że parking jest monitorowany, kame-
rowany i strzeżony i auta są tam bezpiecz-
ne jak u Pana Boga za piecem. To była 
słuszna decyzja, jak się okazało rano…

Zakotwiczyliśmy w malutkim hostelu 
(Burg Hostel). Pierwszym punktem pro-
gramu była degustacja likierów i palinki 

u Teo, zakończona obfitymi zakupa-
mi trunków. Likier z owoców leśnych 
BOSKI… Potem już porządnie głodni 
zawitaliśmy do jednej z restauracji (mija-
jąc po drodze dom Vlada Drakuli i robiąc 
sobie pamiątkowe zdjęcie pod tymże). 

 
  

Tam oddaliśmy się szaleństwu spożywania 
jadła i napitków – wybierając z karty bardziej 
na chybił trafił niż rozsądek. W efekcie nie 
każdy był zachwycony tym, co dostał na 
talerzu. Ale bez obaw – znaleźli się chętni 
żeby się podzielić, wymienić albo skonsumo-
wać za kogoś jakiś nietrafiony (żeby nie do 
końca powiedzieć trefny) wybór… 
Tak, tak – o te flaczki w zupie mlecznej mi 
chodzi i mamałygę i jeszcze inne!

Powrót do hostelu był dłuuugi, wesoły 
i odznaczał się posuwistym krokiem wężo-
wym, ale przecież zakończył się sukcesem. 

Na tym kończymy część pierwszą. 
Ciąg dalszy przedstawimy w następnym 
numerze.

UDZIAŁ W WYPRAWIE BOHATERSKO WZIęŁY 
NASTęPUJĄCE ZAŁOGI: 

 ORG: MIłOSZ „RZEźNIK” + BEATA + KAMIL + łUKASZ

 1: DYREKcJA

 2: IZA + TOMEK

 3: ZOO TEAM – AGA + MAGDALENA + ADAM

 4:  URABUS FAMILY TEAM – MAłGORZATA 

+ GRZEGORZ + MAcIEJ + MIchAł

 7: MAGDALENA + TOMEK

 8: MARcIN + PAWEł

 9: ANIA + MARcIN + KAMIL + hUBERT

 10: EWA + PAWEł

53

RELAcJA FILMOWA Z I SUBARIADY, 
NAKRęcONA I ZMONTOWANA PRZEZ 
UcZESTNIKóW, ORAZ SAMA IDEA 
WYPRAWY OTRZYMAłY NAGRODę 
SPEcJALNą SILESIA ADVENTURE TEAM 
„ZA NAJLEPIEJ PRZYGOTOWANą RELAcJę 
IV OFF-PRZEGLąDU WYPRAWOWEGO”.
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LUDZIE tekst: JANINA OCHOJSKA/PAh

fot. Bart Pogoda
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coraz więcej osób w Polsce wie,  
co robi i komu pomaga Polska Akcja 
Humanitarna (PAH). Przez 20 lat 

naszego działania Polacy przyzwyczaili się 
do tego, że pomagamy ofiarom konfliktów 
zbrojnych, kataklizmów naturalnych i dłu-
gotrwałego ubóstwa oraz że jesteśmy obecni 

w wielu „dziwnych” krajach. Coraz więcej 
Polaków wie również, że PAH pomaga 
głównie w zakresie dostępu do wody 
pitnej i do żywności. Wielu zna również 
osoby pracujące w PAH, nie tylko mnie, 
Jankę Ochojską, ale i tych, którzy pracują 
na misjach, z uchodźcami w Polsce czy 

w innych działach PAH. Ale czy Polacy 
wiedzą, kto pomaga PAH-owi poma-
gać? Kto tak naprawdę sprawił, że PAH 
dotarła z pomocą do ponad czterdziestu 
krajów, ratując życie setek tysięcy ludzi?

Od pierwszego konwoju do Saraje-
wa, który wyruszył z Polski w grudniu 

To darczyńca jest bohaterem!
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1992 roku, miałam bardzo silne poczucie, 
że w tym dziele jestem tyko wykonawcą 
i że „reprezentuję” Polskę wobec spo-
łeczności otrzymujących naszą pomoc. 
Zorganizowanie tego konwoju było 
możliwe dzięki niezwykłej reakcji Polaków 
na mój apel w radiowej Trójce o pomoc 
dla mieszkańców Sarajewa. Po tym apelu 
zgłaszali się wolontariusze, właściciele 
ciężarówek, ludzie przekazujący dary 
lub pieniądze. Jeszcze nie było formalnie 
Polskiej Akcji Humanitarnej, ale byli lu-
dzie dobrej woli, nasi ofiarodawcy, którzy 
w ten sposób współtworzyli nową formę 
pomocy. Bez nich, bez ich realnego wspar-
cia, realizacja idei pomocy ofiarom wojny 
w byłej Jugosławii nie byłaby możliwa. 

To Wy, nasi ofiarodawcy, jesteście 
prawdziwymi bohaterami 20-letniego 
pomagania PAH. To dzięki Wam budu-
jemy studnie, ujęcia wodne i szkoły oraz 
pomagamy głodnym i niedożywionym 
dzieciom. To Wy posiadacie tę supermoc 
sprawczą, która pozwala nam docierać 
z pomocą do najbardziej potrzebujących. 

Tymi bohaterami – supermenami 
są zarówno firmy, jak i indywidual-
ne osoby. Nie jest ważne, ile ktoś daje, 
ważne jest, że potrafi się dzielić. 

Na historię PAH składają się wspaniałe 
gesty wielkich i małych firm, bogatych, 
średnio bogatych i czasami raczej bied-
nych ludzi. Pamiętam przekazy pocztowe 
z miłymi adnotacjami od ofiarodawców, 

czy też ludzi, którzy przychodzili do PAH 
wpłacić pieniądze. Dzisiaj przekazywanie 
pieniędzy stało się bardziej anonimowe, ale 
chociaż Was nie znamy osobiście, jesteście 
bardzo ważni dla naszych beneficjentów.

Współpraca z firmami
Swego czasu do PAH zgłosiła się firma 

z branży AGD. Jej szef obejrzał w telewizji 
film reklamujący Kampanię Wodną PAH, 
w którym Agata Buzek (Ambasadorska 
tej kampanii) opowiada, jak zmienia się 
życie ludzi w wiosce, gdzie PAH wy-
wierciła studnię. Obraz kobiet niosących 
wiele kilometrów ciężkie baniaki z wodą, 
radość dzieci na widok wody wytryskującej 
spod wiertła zrobiły na nim tak ogromne 
wrażenie, że postanowił zaangażować 

LUDZIE

fot. Bart Pogoda

fot. Bart Pogoda
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swoją firmę w program budowy dostę-
pu do wody. Odbyło się kilka spotkań, 
na których zaprezentowaliśmy, jak wygląda 
proces wiercenia studni, w jaki sposób 
monitorowane są efekty naszych działań 
i jak zapewniamy stabilność pomocy 
oraz w jakich warunkach odbywa się takie 
wiercenie i jakie koszty są z tym związane. 

Na początek firma przekazała PAH 
pieniądze na budowę jednej studni. 
Akurat wierciliśmy studnie w hrab-
stwie Yuai i dodatkowa studnia w jednej 
z wiosek mogła pomóc kolejnym 1500 
ludziom. Wiercenie studni to duże 
przedsięwzięcie, do którego mieszkańcy 
wioski muszą się również dołożyć. Ich 
wkład to oczyszczenie terenu z roślinności 
wokół przyszłej studni oraz wykopanie 

dwóch dołów, do których przywieziona 
jest woda ochładzająca wiertło. Czasami 
trzeba wiercić do 80 metrów w głąb ziemi. 
Gdy rozpoczyna się praca, wokół wiert-
nicy i samochodów PAH kłębi się tłum 
dzieci i kobiet; mężczyźni kucając pilnie 
obserwują cały proces, a w wiosce panuje 
atmosfera podekscytowania i radości.

Będąc w  tej wiosce po roku spotykam 
uśmiechniętą Kutei, która po długim wy-
czekiwaniu podstawiła swój kanister pod 
pompę. Wokół studni kłębi się tłum kobiet, 
przepychają się, żeby dostać się jak najprę-
dzej do wody, napełnić kanister i zanieść 
go do domu. Niektóre z nich czekają już od 
dwóch godzin. Kutei tłumaczy, że od czasu, 
kiedy mają studnię, ludzie z okolicznych 
wiosek, gdzie nie ma studni, przychodzą 

tutaj po wodę. Im więcej kobiet przychodzi 
do studni, tym dłużej trzeba czekać, żeby 
dopchać się z kanistrem do wody. Dlatego 
proszą nas, abyśmy zbudowali studnie 
również w sąsiednich wioskach, żeby 
mogli mieć tę studnię tylko dla siebie.

Kutei nie musi teraz nosić wody daleko, 
jej tukul (domek z gliny i suchej trawy) 
jest oddalony o 10 minut drogi. Wcześniej, 
kiedy nie było studni, musiała iść dwie go-
dziny, żeby wziąć wodę z wykopanej dziu-
ry, w której zbierała się woda deszczowa. 

Przynoszenie wody do domu zaj-
mowało jej prawie cały dzień, ponieważ 
musiała po nią chodzić kilka razy. Woda 
była wprawdzie niezbyt czysta, ale innej 
nie było. W porze suchej, kiedy brakowało 
deszczówki, cała wioska przenosiła się na 

fot. Bart Pogoda fot. Bart Pogoda
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inne miejsce. Brali ze sobą tylko dzieci 
i zwierzęta. Czasami szli tydzień, szukając 
jakiegoś źródła wody. W tym roku po raz 
pierwszy nie musieli się wyprowadzać. 
Dla kobiety to wielka ulga i radość – dopie-
ro teraz ma prawdziwy dom na stałe. Kutei 
jest mężatką, ma dwójkę dzieci – cztero-
letniego chłopca i dwuletnią dziewczynkę, 
ale mieszka z dużą rodziną męża, więc za-
potrzebowanie na wodę jest naprawdę 
duże. Kutei wspomina swojego pierwszego 
synka, który dzisiaj miałby 6 lat, ale dwa 
lata temu zmarł na biegunkę. Gdyby 
wcześniej miała dostęp do czystej wody 
pitnej, Kui cieszyłby się dzisiaj życiem.

Na studni widnieje tabliczka z nazwą 
firmy, która ją ufundowała. Kutei pyta 
mnie, co to oznacza, ale jak jej wytłu-
maczyć, co to jest AGD, kiedy Kutei 
ma w domu tylko kilka podstawowych 
przedmiotów. Więc ograniczam się do 
powiedzenia, że to nazwa dobrych ludzi, 
którzy dali pieniądze na tę studnię.

Od kiedy wioska ma studnię, życie 
jej mieszkańców zmieniło się całko-
wicie. Przede wszystkim kobiety mają 
więcej czasu dla domu i swoich pociech, 
a dzieci uwolnione od obowiązku ciągłego 
chodzenia po wodę mogą pojawiać 
się regularnie w szkole. Przy tukulach 
pojawiły się ogródki, które w porze suchej 
można nawadniać. Mieszkańcy wioski nie 
muszą już martwić się o to, jak przeżyją 
kolejny dzień. Mają zabezpieczoną wodę 
i dostęp do żywności. Teraz dopiero mogą 
pomyśleć  o rozwoju. Marzy im się szkoła 
dla dzieci, zwłaszcza tych młodszych, 
dla których godzinna wędrówka w porze 
deszczowej do oddalonej o kilka kilome-
trów placówki to zbyt wielki wysiłek. 

Życie mieszkańców tej wioski zmieniło 
się dzięki zaangażowaniu firmy działającej 
w Polsce. Pracownicy PAH tylko skoor-
dynowali akcję wiercenia, rozliczyli i zra-
portowali budowę studni. Bez wsparcia tej 
i wielu innych firm nie powstałaby żadna 
studnia. Wspomniana firma produkująca 
sprzęt AGD sfinansowała już kilka takich 
studni, również dzięki bezpośrednie-
mu zaangażowaniu jej pracowników.

Każdy może włączyć się do pomocy
Nie chciałabym, żeby powstało 

wrażenie, że naszymi ofiarodawcami 

mogą być tylko firmy i bogaci 
ludzie, bo nie każdego stać na 
sfinansowanie studni. Two-
rzyłam PAH z przekonaniem, 
że każdy może uczestniczyć 
w ratowaniu życia ludzkiego 
i budowaniu lepszego świata. 
I że trzeba do tej idei przy-
ciągnąć jak najwięcej ludzi. 

Kiedy wybuchła wojna 
w Syrii, PAH rozpoczęła akcję 
pomocy dla skupisk ludzi, 
którzy uciekli ze zbombardo-
wanych miasteczek i zamiesz-
kali w grotach oraz w ruinach 
starożytnych budowli 
w bardzo trudnych warunkach 
sanitarnych i bytowych. Wiele 
osób, a szczególnie dzieci, 
miało charakterystyczne 
rany na rękach i na twarzy. 
W ten sposób poznaliśmy 
skutki strasznej choroby 
zwanej leiszmaniozą (tzw. 
biały trąd), która nieleczona 
może prowadzić do śmierci. 

Choroba, roznoszona przez 
insekty, dotyka głównie osoby 
słabo odżywione, których 
organizmy nie są w sta-
nie walczyć z zakażeniem. 
Trwająca trzeci rok wojna 
spowodowała przesiedlenie 
wewnętrzne ponad czterech 
milionów osób, co oznacza, że 
tyle ludzi straciło domy. W sumie blisko 
7 milionów mieszkańców potrzebuje 
pomocy w zakresie podstawowym po-
zwalającym na przeżycie. Stałe podwyżki 
cen żywności, utrata możliwości zarobku, 
życie w bardzo trudnych warunkach 
spowodowały niedożywienie, a co za tym 
idzie – osłabienie odporności, szczegól-
nie widoczne u dzieci. Jak groźne jest 
to zjawisko, uświadamia nam przykład 
Moadamyieh, gdzie w ostatnich miesią-
cach zmarło z niedożywienia sześcioro 
dzieci na populację około 2 tysięcy. 

Podczas rekonesansu PAH w rejonach 
Idlib i Hama okazało się, że na tym obsza-
rze żyje ponad tysiąc dzieci dotkniętych 
leiszmaniozą oraz że nie ma żadnej możli-
wości leczenia tej choroby z powodu braku 
jakiejkolwiek opieki lekarskiej i leków. 

Dzięki licznym ofiarodawcom, 
którzy wsparli poprzez Facebooka akcję 
zbierania pieniędzy na zakup leków na 
leiszmaniozę, uzbieraliśmy kwotę, która 
pozwoliła na zakup 12 tysięcy ampułek 
Glucantime, czyli tyle, ile potrzebowali-
śmy. Średnio na jedno dziecko potrzeba 
12 ampułek, to zależy od ilości zakażeń 
miejscowych. Jedna ampułka kosztuje 2 zł, 
więc wystarczyło 12 tysięcy ludzi, którzy 
dali po 2 zł, żeby uratować życie około 
tysiąca dzieci. Każda z tych osób przyczy-
niła się do uratowania życia ludzkiego.

Dołącz do grona bohaterów!
Na drugim końcu świata żyją ludzie, do 

których możesz wyciągnąć dłoń. Do gro-
na bohaterów można dołączyć w każdej 
chwili. W krajach, w których pracuje 
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Polska Akcja Humanitarna, na bieżąco 
zbieramy informacje o potrzebach doty-
czących żywności, wody, lekarstw i innych 
produktów pierwszej potrzeby. Zbliżają 
się Święta i Nowy Rok – czas podsumo-
wań, ale też postanowień noworocznych. 
Chcemy wybudować jeszcze więcej 
nowych studni, dożywić jeszcze więcej 
dzieci i dotrzeć z pomocą do wszystkich, 
którzy tego potrzebują. Zrobić jeszcze 
więcej niż w tym roku. Będziemy mogli 
to zrobić, jeśli otrzymamy wsparcie od 
naszych darczyńców. Czekamy na osoby, 
które wpłatą na konto mogą wesprzeć 
nasze postanowienia noworoczne. 

Stworzyliśmy również unikatowy 
klub – Klub PAH SOS – zrzeszający 
bohaterów pomagających ratować życie 
i zdrowie innych ludzi. Członkostwo 

w Klubie pozwala nam wspólnie poma-
gać tam, gdzie wydarzają się katastrofy 
naturalne i konflikty zbrojne. Wystarczy 
wejść na stronę  pah.org.pl/klub , zare-
jestrować się i zacząć wpłacać składki. 

Dzięki regularnemu wsparciu nasz zespół 
jest zawsze gotowy do pomocy i może 
zareagować, jak tylko wydarzy się kryzys. 
Do takich szlachetnych decyzji PAH za-
chęca na Święta Bożego Narodzenia.

Martyna dołączyła już do grona bohaterów. 
Wspiera PAh regularnie. To dzięki niej 
mieszkańcy m.in. Sudanu Południowego, Syrii 
czy Somalii otrzymują pomoc, gdy ich życiu 
zagraża niebezpieczeństwo.

Dołącz do grona bohaterów 
i zostań członkiem 
Klubu PAH SOS!

fot. Maciej Moskwa / TESTIGO Documentary fot. PAh
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LUDZIE tekst: BEATA ŁUKASZEWSKA
zdjęcia: PRZEMYSŁAW LIPIŃSKI, MATEUSZ SENKO

Po próbie (w żwirowni Polbot Kruszywo, 
która była relacjonowana w poprzed-
niej części – przyp. red.) poprułyśmy 

między malowniczymi sadami Ma-
zowsza do Nowego Miasta nad Pilicą. 
Tam, na starym wojskowym lotnisku był 
zaplanowany odpoczynek, posiłek i dwie 
próby. Słońce prażyło już niemiłosiernie 
i, przynajmniej mnie, zmęczenie dawało 
się już we znaki. W powietrzu czuć było 
zbliżającą się burzę. Na lotnisku zjadłyśmy 
lunch zorganizowany w opuszczonym han-
garze, chwilkę poleżałam sobie w pojem-
nym bagażniku XV na naszych walizkach, 
żeby zregenerować siły. W ten sposób 
nabrałam jeszcze większej sympatii do mo-
jej XV ze względu na jej dodatkowe walory 
użytkowe. Następnie zgromadziłyśmy się 
wszystkie wokół Janusza Dudka z SJS, który 
chciał nam przekazać kilka elementarnych 
zasad bezpiecznej jazdy. Janusz w sposób 

cierpliwy i odporny na kobiece żarciki 
i niedowierzania tłumaczył, dlaczego 
w samochodzie powinno się siedzieć w po-
zycji wyprostowanej, a nie tak jak komuś 
jest wygodnie. Naocznie pokazał nam, 
dlaczego tak istotne jest dociąganie pasów 
po zapięciu, nawet wtedy, gdy pogniecie się 
sukienka… Jak powinnyśmy trzymać ręce 
na kierownicy, żeby mieć jak największą 
kontrolę nad pojazdem i nie myśleć raczej 
wtedy o kondycji manikiuru. Zapytał pod-
chwytliwie, co zrobić, kiedy chcemy 
jak najszybciej zahamować, i czekał na 
odpowiedź, która kołatała mi się po głowie, 
a mianowicie „dzida w hamulec”. Bo choć 
wydawała się logiczna, to taka jakaś nieko-
bieca i niezbyt delikatna. Janusz uzmysłowił 
nam, że wiele kobiet właśnie tak myśli 
i co gorsza – robi. Zatem, drogie dziewczy-
ny, kiedy chcemy jak najszybciej zahamo-
wać, to… „dzida w hamulec”, po prostu. 

Panowie z SJS pokazali nam także, 
w jaki sposób najszybciej i najbezpieczniej 
przejechać odcinek próby zaplanowa-
nej na lotnisku. Przejechałyśmy. Tuż za 
załogą nr 6 , która wjechała przed nami 
na metę w naręczach zarośli urwanych 
okazyjnie na trasie. Aga się cieszyła, 
bo trasa z pachołków była ułożona tak, 
że nie można było się pomylić, a jak ktoś 
ją pomylił – to zza krzaków i tak nie 
było widać… Traciło się po prostu na 
czasie. Zwolniona z obowiązków szyb-
kiego reagowania cieszyła się po prostu 
i motywowała: „Szybciej, szybciej!”.

Organizatorzy przewidzieli też przejaz-
dy na czas Foresterem turbo Wojtka Chu-
chały w towarzystwie jego pilota, Kamila 
Hellera. Nie wiem, czy było to przemyślane 
posunięcie w kontekście kolejnych startów 
rajdowych Wojtka, choć bez wątpienia 
zapewniające niezapomniane chwile 

rajd Polski Kobiet:  
z mocnym wsparciem Subaru /cz. 2/
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uczestniczkom rajdu. Tutaj należy dodać 
sprawiedliwie – siedmiu uczestniczkom 
rajdu. Kiedy skończyłam swój przejazd, 
okazało się, że rozwaliłam oponę.

Wspomnienia byłyby bardziej nie-
zapomniane, gdyby prowadził Wojtek, 
a zawodniczki takie jak ja miały za 
zadanie pilotować. Myślę, że Wojtek 
Chuchała mógłby poznać i otworzyć 
się na nowe, zupełnie nieznane wy-
miary motosportu. Tymczasem mia-
łam prowadzić ja, kierowca.

– Czy to jest samochód z automa-
tyczną skrzynią biegów? Ja już prawie 
nie umiem jeździć z manualną...

– Z automatyczną – odpo-
wiedział z uśmiechem Woj-
tek „Siemanko” Chuchała.

– Czy Kamil nie boi się, że moja 
polisa OC może nie pokryć szkód wy-
rządzonych podczas tego przejazdu? 
Leczenia złamań, kontuzji, stanów 
lękowych… – wolałam się upewnić.

– Absolutnie nie.
– Czy Kamil nie będzie na mnie 

krzyczał podczas jazdy i wrzeszczał 
jak mój małżonek: „Wolniej, WOL-
NIEEEEEJ, HAAAAMUUUUUJ!”?

– Kamil nigdy nie krzyczy: 
„Wolniej, wolniej, hamuj!”.

Poczułam się uspokojona, więc 
pojechałam. A Kamil pilotował WSPA-
NIALE. Nie mówił: „prawo, lewo, moja, 
twoja”, trzymał się tylko prosto w fotelu, 
jak tancerz baletowy, i ze stoickim 
spokojem mówił po prostu „TAM”. 
A ja, wiedziałam, że „TAM” to właśnie 
jest „tam”, enigmatyczna właściwa droga, 
kwintesencja, tak jak trzeba jechać. 
Niezapomniane wrażenie. W ogóle nie 
chciałam wychodzić. No to pojecha-
łam jeszcze raz. I też było świetnie.

Po lotnisku w Nowym Mieście 
czekał nas jeszcze przejazd do Starej 
Wsi i Centrum Japońskich Sportów 
i Sztuk Walki „Dojo”. A tam jedna 
próba sportowa. Cieszyłam się, że dzięki 
wsparciu Subaru Import Polska oraz 
Ambasady Japonii będziemy nocowali 
właśnie w tym miejscu. Pamiętałam, jakie 
na mnie zrobiło wrażenie, gdy byłam 
tam po raz pierwszy jesienią ubiegłe-
go roku. Cieszyłam się, że jedziemy 
odpocząć i martwiłam o stan paliwa.

– Aga, szukamy przy okazji jakiejś 
stacji i jedziemy. Daleko jeszcze?

– „Nie wiem, Betty, jakieś 6 stron 
– odparł rezolutnie Chochlik bis – mój 
zmęczony, wbity w itinerer pilot drogowy.

Dojechałyśmy bez problemu. Nie zgu-
biłyśmy się już ani razu. Po przyjeździe 
do Dojo okazało się, że i tak musiałyśmy 
czekać na obsługę techniczną próby. 
Wykorzystałyśmy ten czas i pojecha-
łyśmy zatankować. A gdy wróciłyśmy, 
próba trwała. Trzeba przyznać, że tylko 
najodważniejsze zawodniczki rajdu 
wyszły z samochodów na zewnątrz. 
Sędziowie próby stali szczelnie okutani 
pomimo omdlewającego upału, uporczy-
wie atakowani przez CHMARY wygłod-
niałych komarzyc. Nie wiem, jakie było ich 
stężenie, może tysiąc na metr kwadratowy. 
Jak ogłupiałe, w amoku tłukły o szyby 
(komarzyce, nie zawodniczki), a gdy do-
stały się do środka samochodu, próbowały 
nawet coś wyssać ze skórzanej tapicerki sa-
mochodowej. Próba szła szybko i sprawnie, 
a dziewczyny, co rychło, uciekały do Dojo.

W Dojo powitano nas sushi i sake. 
Dostałyśmy domek nr 2 z pięknym 
widokiem na łąki z jednej strony i na team 
Chuchały z drugiej. Powygłupiałyśmy się 
trochę w domku, odpoczęłyśmy chwilę, 
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przebrałyśmy się i poszłyśmy na kolację, 
podczas której czekało na nas trochę atrak-
cji, głównie za sprawą Pani Megumi Osugi 
Stępień, attache kulturalnej Ambasady Ja-
ponii, która również brała udział w rajdzie 
i jechała Foresterem turbo z numerem 4.

Dostałyśmy miłe japońskie drobiazgi. 
Pani Megumi Osugi Stępień usiłowała 
także nauczyć nas kilku zwrotów po 
japońsku. Nastąpiły krótkie podsumo-
wania minionego dnia. Okazało się, 
że szpital MSW oraz Centrum Onkolo-
gii przekazały organizatorom wstępne 

informacje dotyczące robionych rano 
USG tarczycy oraz badań cytologicznych 
uczestniczek rajdu. W kilku przypad-
kach konieczne okazały się konsultacje 
i podjęcie leczenia. Pani Olga Bończyk 
została zaproszona przez Panią Krystynę 
Backiel do pozostania twarzą przyszło-
rocznej IV edycji Rajdu Polski Kobiet.

A po kolacji kombinat wsparcia 
technicznego Kamila Butruka wespół 
z ekipą SJS zorganizował dyskotekę przed 
recepcją. Aga, moja pilotka, przybyła, 
w zasadzie to nie wiem jak, ale przybyła, 

lawirując ekwilibrystycznie na piętnasto-
centymetrowych szpilkach po żwirkowych 
alejkach Dojo. W tych samych szpilkach 
tańczyła niemalże do rana, również 
z komandorem rajdu Wacławem i chło-
pakami z teamu Kamila. Tańczyłyśmy 
mniej więcej do drugiej, a potem legły-
śmy na futonach. Po to tylko, by wstać 
cztery godziny później na zajęcia z jogi.

Pani Asia, instruktorka, nie wierzyła 
własnym oczom, gdy otwierała nam salę 
treningową. Jak później sama 
przyznała, po prostu nie 
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wierzyła, że ktokolwiek po tych tańcach 
wstanie rano na zajęcia. A jednak przy-
szło trochę dziewczyn, a także zaspany 
Przemek, żeby zrobić nam fotografie. 
Warto było. Zwłaszcza gdy stałyśmy 
na tarasie na zewnątrz z widokiem na 
malowniczy Przedborski Park Krajobra-
zowy, ćwicząc „Powitanie słońca”. I nawet 
postępujący ból mięśni po zrobieniu kilku 
„psów z głową do góry” i kilku „psów 
z głową w dół” nie był w stanie tego zepsuć. 

A potem pobiegły-
śmy nakarmić 
„psa z głodnym 
żołądkiem”, 
spakowałyśmy 
się, przyszły-

śmy 
zro-

bić 

sobie zdjęcia i moja pilotka zarządziła 
wyjazd na start. Zignorowałam mruga-
jącą do mnie z zegarów niebieską lamp-
kę. Podobno z zimna tak sobie mrugała 
i miała wkrótce przestać. Tak powiedział 
profesjonalny serwis techniczny, a ja mu 
uwierzyłam, jak Moneypenny Bondowi 

(tak to mniej więcej musiało 
wyglądać, gdy przyszłam 
na konsultacje techniczne). 
Aga z cichym westchnieniem 
rozłożyła kwity, skonstatowa-

ła, że już na pierwszej stronie są 
szutry i komenda „igno-

ruj zakaz wjazdu”, 
co generalnie nie 

wróży nic dobrego. 
Ale pojechałyśmy, 
jak te stokrotki, 

w ciemny las. 
A przeczucia okaza-

ły się jednak mylne, 
bo bez najmniejszego 

trudu, jak po sznurku, 
dojechałyśmy do… Piekła.
Piekło był rzeczywiście 

z piekła rodem, głównie 
z uwagi na tabuny trans-
genicznych owadów latają-
cych, ze znaczną przewagą 

komarów. A tam właśnie 
miałyśmy do wykonania 
zadanie: obliczyć średnią aryt-
metyczną wieku straceńców 
wojennych z Nieba i Piekła. 

Żeby to uczynić, należało udać 
się do pomnika w głębi lasu, 

a na zakończenie, by odjechać, 
jak to w Piekle, przyznać się 

do swoich grzechów głównych. 

Królowało oczywiście: lenistwo, 
obżarstwo oraz gniew. Wjazd do Nieba 
nie był jednak taki prosty. Na rozstaju 
dróg czekał na nas egzorcysta – amator, 
w zgrzebnym stroju mnicha, za to do 
złudzenia przypominający Mariana Dą-
browskiego. Dopiero po spełnieniu po-
kuty można było jechać dalej. Nam przy-
padło kilkakrotne bieganie wokół auta 
„egzorcysty”. Za to z „egzorcystą” J.

W dalszej drodze, do Muzeum 
Techniki w Chlewiskach, która to 
droga nie nastręczała już większych 
trudności, wypełniałyśmy z Agą kolek-
tywnie kwestionariusz zadań i pytań. 
Napisałyśmy, kto sponsoruje rajd, kto 
pilotuje Wojtka Siemanko, jak nazywa się 
jedyny tylnonapędowy model Subaru.

– Betty, a tutaj jest pyta-
nie: „Co to jest Meduza?”.

– Taka galareta, co pły-
wa w wodzie i parzy...

– Ty wiesz, to chyba nie o to cho-
dzi. Zostawię te pytania na razie...
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Potem pochłonęła nas dyskusja, 
kiedy wolno wyprzedzać, a kiedy nie, 
do czego w gruncie rzeczy jest ten ABS 
i tym sposobem dotarłyśmy do Chle-
wisk, gdzie rozwiązała się tajemnica 
Meduzy, prototypu mikrosamochodu. 
Gdy ja sobie odpoczywałam, Aga, wespół 
z innymi dziewczynami, rozwiązywała 
zagadki kwestionariusza rajdowego, 
a gdy miała wątpliwości natury tech-
nicznej, nie omieszkała pytać (bo „kto 
pyta – nie błądzi”) i konsultować się 
z przygodnie spotkanymi w muzeum 
turystami, głównie płci męskiej.

Gdy już wszystko obejrzałyśmy i wy-
pełniłyśmy kartę, ruszyłyśmy w stronę 
Warszawy. Trochę wioskowymi drogami, 
a ostatnie 60 kilometrów – komfortową 
drogą dwupasmową, od widoku której, 
umówmy się, odwykłyśmy nieco przez 
ostatnie 2 dni. W strugach deszczu 
wjechałyśmy do Warszawy i za pomocą 
intuicji i doświadczeń życiowo-dro-
gowych mej pilotki znalazłyśmy się 
w końcu na Karowej, na mecie. Lało do 
tego stopnia, że naprawdę w przedostat-
niej chwili zauważyłam zakaz wjazdu, 
a w ostatniej, że nie dotyczy on uczest-
niczek Rajdu Polski Kobiet. Na szczę-
ście powoli zaczęło się wypogadzać.

III. PO
Zjadłyśmy posiłek i czekałyśmy 

na dziewczyny z pozostałych załóg. 
Komandor, zamknięty w samochodzie, 
liczył i ustalał wyniki. Tak jak sobie 
obiecałam poprzedniego dnia – zro-
biłam mammografię w mammobusie, 
który stał na Krakowskim Przedmieściu 
i w którym, dzięki Castrolowi, sponso-
rującemu badania, każda kobieta mogła 
taką mammografię wykonać bezpłat-
nie. Szczerze mówiąc, zdziwiłam się, 
że niektóre dziewczyny, jadące w rajdzie 
przecież po to, by promować badania 
profilaktyczne, nie chciały same się zba-
dać. Na pytanie „Dlaczego?” nie potrafiły 
udzielić odpowiedzi. Lekceważenie, 
nieodpowiedzialność czy wręcz głu-
pota…? Impreza finałowa przedłużała 
się. Dziewczyny z ekipy rajdowej RMF 
urwały koło i utknęły na trasie. Jedna 
z załóg zgubiła kluczyki w samochodzie 
koleżanek i zanim je odnalazła – straciła 

sporo czasu. Od komandora Wacława 
dowiedziałyśmy się, że według kwitów 
nie było nas w Chlewiskach, nie mamy 
zaliczonego PKC i nasz ostateczny wynik 
przez to jest raczej... MARNY. Zacho-
dziłam w głowę, jak to się stało, bo przy 

wjeździe do muzeum przecież nie było 
nikogo, kto wpisywał czasy w karty. 
W Piekle też nie było pomiarów czasu. 
Dopiero po jakimś czasie okazało się, że 
punkt kontroli czasu najpierw gdzieś na 
trochę zniknął, a potem pomagał jakiejś 

LUDZIE
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W DNIAch 22–23 cZERWcA 31 KOBIEcYch 
ZAłóG WZIęłO UDZIAł W TRZEcIEJ EDYcJI 
RAJDU POLSKI KOBIET. NA ZAWODNIcZKI 
ORAZ WSZYSTKIE PANIE cZEKAłY BADANIA 
PROFILAKTYcZNE W cENTRALNYM SZPITALU 
KLINIcZNYM MSW, W cENTRUM ONKOLOGII 
W WARSZAWIE ORAZ W MAMMOBUSIE 
PODSTAWIONYM PRZEZ SZPITAL 
IBIS. PANIE WYKONAć MOGłY TAKżE 
BEZPłATNE BADANIE WZROKU. W IMPREZIE 
WZIęłY UDZIAł M.IN.: OLGA BOŃcZYK, 
BEATA TADLA, KAROLINA SZOSTAK, 
KAROLINA LAMPEL-cZAPKA, MAGDA STAM, 
KATARZYNA JANKOWSKA, ILONA ADAMSKA 
ORAZ MAłGORZATA KOSIŃSKA 
I ALEKSANDRA KUJAWA Z ZESPOłU RMF4RT. 
PANIE WSPIERALI TAKżE WOJTEK chUchAłA, 
KAMIL BUTRUK I MAcIEJ WISłAWSKI.

WYNIKI:
I MIEJSCE W KLASYFIKAcJI GENERALNEJ 
– ZAłOGA NR 17:
KATARZYNA BOżEŃSKA I JUSTYNA STęPIEŃ 
JADącE SUBARU FORESTEREM
II MIEJSCE W KLASYFIKAcJI GENERALNEJ 
– ZAłOGA NR 29:
KATARZYNA JANKOWSKA I MAGDA STAM
JADącE SUBARU FORESTEREM 
III MIEJSCE W KLASYFIKAcJI GENERALNEJ 
– ZAłOGA NR 28: 
KAROLINA SZOSTAK I MALWINA STREcKER 
JADącE AUDI Q3

załodze przy kole i nie miał czasu na 
uzupełnianie kart. Mnie to nie zmartwiło 
bynajmniej, ale Agę trochę tak. Przeję-
ta zapewniała, że przecież ma takie piękne 
zdjęcia z Meduzą. A ja stałam obok, śmia-
łam się i potakiwałam, że zdjęcia, owszem, 

piękne. Później z wrażenia upadła meta, 
którą kolektywnie podnosiłyśmy z niema-
łą pomocą Maćka Wisławskiego. Udało się. 

A kiedy już niemal wszystkie za-
łogi dojechały, Pani Krystyna Backiel 
i Wacław Kostecki – komandor, ogłosili 

wyniki. Były nagrody i gratulacje i wiele 
pięknych słów podziękowań dla: 
sponsorów, organizatorów, uczestni-
czek. Najważniejsze, że po raz kolejny 
zrobiłyśmy coś wspaniałego razem. 
Dla innych kobiet, ale też dla siebie. 

Po to, żeby chronić to, co najcenniejsze 
– nas same. Może w przyszłym roku 
więcej kobiet pomyśli o sobie i wyko-
na badania profilaktyczne? To raptem 
kilkanaście minut, które mogą okazać 
się decydujące o naszym dalszym życiu. 

Za rok pewnie spotkamy się zno-
wu, a ja mam czas, aby się zastanowić, 
czym pojechać w kolejnym rajdzie 
– Subaru XV czy Foresterem? J
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LUDZIE tekst: AGNIESZKA ZIELONKA
zdjęcia: ARCHIWUM DKMS
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Artur, tak jak wielu z Was, jest wiel-
kim fanem motoryzacji. Poza auta-
mi Artur jest maniakiem fotografii, 

wielkim fanem piłki nożnej i swojej żony 
Marty, którą poślubił w sierpniu tego 
roku. Dziś jednak nie opowiemy o szybkiej 
jeździe autem (choć to jedno z jego ulubio-
nych zajęć), ale zupełnie innej przygodzie, 
która na zawsze zmieniła jego życie. 

Pod koniec 2010 roku Artur pojawił się 
na tzw. Dniu Dawcy Szpiku, który zorga-
nizowano w jego firmie, i zarejestrował się 
jako potencjalny dawca szpiku. Zrobił to 
za namową przyjaciół, którzy walczy-
li o życie chorej na białaczkę Nataszy. 
Artur, podobnie jak wielu, wcześniej 
w ogóle nie zdawał sobie sprawy z tego, 
że w Polsce co godzinę ktoś się dowiaduje, 
że ma raka krwi, i że jedynym ratunkiem 

dla wielu osób cierpiących na 
tę chorobę jest przeszczepienie 
komórek macierzystych od 
dawcy niespokrewnionego 
(mówiąc krótko: od kogoś 
zupełnie obcego). Temat 
białaczki do tego dnia 
nigdy nie zaprzątał jego 
głowy. W sumie – dlaczego 
miałby? Chorób na świecie 
jest wiele i nie o każdej 
trzeba wszystko wiedzieć. 

Potencjalnym dawcą szpi-
ku został bardzo szybko, bo za-
ledwie w kilka minut. Wystarczyło 
wypełnić formularz rejestracyjny 
i oddać próbkę krwi. Zabieg bezbolesny, 
bo – jak wiadomo – prawdziwy facet nie 
boi się pobrania krwi. Z poczuciem dobrze 

„Nie jestem aniołem. Swoje przeżyłem. Miałem wzloty i upadki. 
Moi rodzice mieli ze mną czasem pod górkę, a żona ma do dzisiaj. 
czy jest ze mnie zatem pożytek na tym świecie?  
Od lutego ubiegłego roku z czystym sumieniem i dumą 
odpowiadam: TAK!” – mówi 26-letni Artur.

Ty też możesz
podarować życie…
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spełnionego obywatelskiego obowiąz-
ku Artur szybko zapomniał o tym, jak 
ważną decyzję podjął. Chyba do końca 
nie zdawał sobie wówczas sprawy z tego, 
że decydując się na rejestrację w Fundacji 
DKMS Polska, dobrowolnie godzi się na 
pomoc komuś, kto będzie jej potrzebo-
wał. Mijały dni, tygodnie, miesiące... 

– Któregoś dnia w listopadzie 2011 roku 
zadzwonił telefon. Miła pani poinformo-
wała mnie, że pracuje w DKMS Polska 
i ma dla mnie wiadomość. „Być może 
będzie mógł pan komuś pomóc” – usły-
szałem. W tej samej chwili serce podeszło 
mi do gardła i nie wiedziałem, co mam 

powiedzieć. Zacząłem się śmiać i krzy-
czeć tej biednej kobiecie do słuchawki, 
że to najlepsza wiadomość, jaką mogła 
mi przekazać – wspomina dziś Artur 
wydarzenia sprzed dwóch lat. 

Aby sprawy ruszyły dalej, Artur musiał 
jedynie podtrzymać swoją decyzję o chęci 
oddania szpiku. Zgodził się bez mrugnię-
cia okiem. Wiadomo, jak już się powiedział
o „a”, trzeba powiedzieć „b”. Gdyby tego 
dnia Artur się wycofał, brutalnie odebrał-
by szansę na życie swojemu bliźniakowi 
genetycznemu. 

– Po telefonie wszystko ruszyło 
z kopyta. Zaproszono mnie na kolejne 

pobranie krwi i zostałem przebadany 
dokładniej niż kiedykolwiek w życiu. 
Kiedy okazało się, że wszystko jest OK 
i otrzymałem ostateczne potwierdzenie, 
że pasuję do biorcy,  usłyszałem datę: 
22 lutego 2012 roku – wspomina Artur. 

To właśnie 22 lutego Artur oddał szpik. 
Pobrano mu go pod narkozą bezpośred-
nio z talerza kości biodrowej. Taki zabieg 
trwa ok. 60 minut. Ta metoda pobrania 
komórek macierzystych jest stosowana 
w 20 procentach przypadków. W 80 pozo-
stałych komórki macierzyste są odse-
parowywane z krwi obwodowej (przy-
pomina to pobranie krwi, tyle że krew 
wychodząca z jednej ręki przepływa przez 
separator i wraca do dawcy przez drugą 
rękę). W tym przypadku w wygodnym 
fotelu trzeba spędzić około 3–4 godzin.

Artur spędził na sali zabiego-
wej 60 minut, a po zaledwie dwóch 
dniach od pobrania komórek biegał 
już po murawie. I mimo lekkiego, 
tępego bólu przypominającego stłu-
czenie, z wielką klasą ograł rywali. 

– Chłopiec, 1,5 roku, Włoch – tylko 
tyle, i aż tyle dowiedziałem się na krótko 
po wybudzeniu z narkozy. Mój bliź-
niak genetyczny okazał się małą istot-
ką chorą na białaczkę. O tym, ile mój 
gest mógł znaczyć dla jego rodziców, 
przekonałem się widząc łzy w oczach 
moich własnych – wspomina Artur. 

– Nie uważam się za bohatera. 
Raczej za szczęściarza. Za wielkiego 
wygranego, który wypełnił formularz 
w odpowiednim dniu i zgarnął główną 

LUDZIE
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nagrodę. Oddając szpik, wygrałem poczu-
cie spełnienia, którego nie dadzą żadne 
pieniądze. Rodzicom nieświadomego, 
półtorarocznego dziecka ofiarowałem 
dziewięć miesięcy nadziei na życie ma-
lucha. Nie wiem, czy chłopczyk przeżyje. 
Wiem, że zrobiłem wszystko, co mogłem. 
Jestem spełniony – kończy nasz bohater. 

Artur nie jest bohaterem wyłącznie 
naszej historii. Artur stał sie bohaterem 
w oczach rodziców małego Włocha, 
swoich przyjaciół, rodziny oraz kole-
gów i koleżanek. Ty też możesz pójść 
w ślady Artura. Nie musisz wychodzić 

nawet z domu. Aby zostać potencjalnym 
dawcą szpiku, wystarczy wejść na stro-
nę   www.dkms.pl  i zamówić specjalny 
pakiet rejestracyjny, który otrzymasz 
pocztą do domu. W jego skład wcho-
dzą: formularz rejestracyjny, pałecz-
ki do poboru wymazu ze śliny oraz 
instrukcję wyjaśniającą, jak prawidło-
wo taki wymaz zrobić. Po wykonaniu 
wszystkich czynności, pałeczki oraz 
formularz należy odesłać na adres 
fundacji. Tylko tyle musisz zrobić, 
aby dać szansę na życie chorym na 
białaczkę i inne nowotwory krwi. 

Kto może zostać dawcą?
– osoba pomiędzy 18. a 55. rokiem życia,
– ogólnie zdrowa,
–  ważąca minimum 50 kg i o wskaźniku 

masy ciała (BMI) nieprzekraczającym 40,
–  przebywająca na stałe na teryto-

rium Polski.  
Pełną listę kryteriów można zna-
leźć na stronie www.dkms.pl.

Fakty i mity 
MIT:
Dawca musi mieć tę samą gru-
pę krwi co pacjent.

FAKT:
W ramach przeszczepienia komórek 
macierzystych nie jest istotna zgodność 
grupy krwi, lecz możliwie najbardziej 
dokładna zgodność cech tkankowych 
(cechy hLA) pomiędzy organizmem 
dawcy oraz pacjenta. Odnalezienie 
100% zgodności jest niezwykle skom-
plikowane, można porównać to do 
przysłowiowego szukania igły w stogu 
siana. Po przeszczepieniu grupa krwi 
pacjenta zmienia się na grupę krwi dawcy.

MIT:
Komórki macierzyste pobierane są 
z rdzenia kręgowego/kręgosłupa.

FAKT:
Rdzeń kręgowy oraz szpik kostny często 
są ze sobą mylone. Szpik kostny pozy-
skiwany jest z talerza kości biodrowej. 
Pobranie to przebiega pod narkozą. 
Istnieje również druga metoda pobra-
nia komórek macierzystych – z krwi 
obwodowej. Rdzeń kręgowy/kręgosłup 
dawcy pozostaje nienaruszony.

MIT:
Jeśli oddam komórki macierzyste, 
kiedyś może ich mi zabraknąć.

FAKT:
Organizm w pełni odbudowuje komórki 
macierzyste w ciągu dwóch tygodni 
po pobraniu. Można zatem podaro-
wać szansę na życie bez stworzenia 
zagrożenia życia dla siebie samego.

Wolontariusze podczas jednej z akcji Fundacji

Wystarczy pięć kroków, 
aby uratować komuś życie, 
a tylko jeden, by dać na nie 
szansę.

1.  Rejestracja jako potencjalny dawca szpiku na 
stronie  www.dkms.pl/dawca/rejestracja .

2. Dopasowanie dawcy i biorcy.

3. Badania medyczne.

4. Pobranie komórek macierzystych.

5. Przeszczepienie.
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IMPREZY tekst: JANUSZ DUDEK/SJS
zdjęcia: KONRAD MASTERNAK

czas rozpocząć pisanie historii. 
Za nami I Ogólnopolski Zlot 
Samochodów Subaru Impreza. 

W ostatni weekend wakacji mieliśmy 
przyjemność gościć na torze prawdziwych 

pasjonatów. Osoby, dla których jazda 
samochodem to coś więcej niż prze-
mieszczanie się z punktu A do punktu B. 
Właściciele Subaru Imprez – bo o nich 
tu mowa – traktują każdy przejechany 

kilometr jak przygodę, prawdziwą pasję. 
Licznie zatem przybyli na Tor Wyści-
gowy „Kielce”, aby razem z nami oddać 
się przyjemności wspólnych ćwiczeń, 
prób sprawnościowych oraz rywalizacji.

Pierwszy Ogólnopolski Zlot 
Samochodów Subaru Impreza
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Pierwsza część spotkania na torze upły-
nęła pod znakiem treningu opartego na 
najciekawszych ćwiczeniach z II i III stopnia 
szkoleń Szkoły Jazdy Subaru. Nie mogło 
zabraknąć poślizgów, dynamicznych 

przejazdów sekcji zakrętów czy hamowania 
pod kątem jazdy na czas. Po lunchu przyszła 
kolej na rywalizację. Kilkakrotnie przejeż-
dżane dwie próby sportowe z pomiarem 
czasu na fotokomórkę wyłoniły zwycięzców, 

którzy nie kryli swych emocji, stojąc na 
podium. Ale zwycięzcami tego dnia spę-
dzonego na torze byli z pewnością wszyscy 
uczestnicy! Gratulujemy! Do zobaczenia 
na kolejnym, tym razem zimowym zlocie!
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W imieniu in-
struktorów 
Szkoły Jazdy 

Subaru dziękuję 
wszystkim za te kilka 
godzin wspólnej mo-
toryzacyjnej zabawy 
na torze. choć chcą-
cych uczestniczyć 
w tym wydarze-
niu było znacznie 
więcej, mieliśmy 
przyjemność gościć 
na torze 40 wła-
ścicieli wszelakiej 

maści samochodów Subaru Impreza. Emocje rosły 
z każdą serią przejazdów oraz ćwiczeń, a podczas 
zawodów uczestnicy na bieżąco mogli śledzić 
wyniki z poszczególnych oesów. Na zakończe-
nie dnia nie mogło zabraknąć pamiątkowego 
zdjęcia oraz kilkudziesięciu „bączków” radośnie 
kręconych po asfalcie. Pozytywny odbiór oraz 
liczne pytania o kolejne takie spotkanie daje nam 
siłę do jeszcze większego wysiłku przy kolej-
nym tego typu zlocie. Do zobaczenia na torze.

Ireneusz Dancewicz 
(dyrektor departamentu szkoleń SJS)
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Ten astronomiczny obiekt, wi-
doczny gołym okiem, znajduje 
się w gwiazdozbiorze Byka i jest 

szczególnie dobrze widoczny późną 
jesienią i zimą. Gromada położona 
jest 440 lat świetlnych od Ziemi i liczy 
sobie 100 milionów lat. Gromadę otacza 
niebieska mgławica, która jest wyraźnie 
zauważalna na zdjęciach astronomicz-
nych. Spośród około 500 gwiazd tworzą-
cych gromadę 6 najjaśniejszych jest łatwo 
dostrzegalnych okiem nieuzbrojonym. 

Większość legend z całego świata mówi 
jednak o siedmiu Plejadach. Skąd bierze 
się ta rozbieżność? Są teorie mówiące 
o tym, że jedna z gwiazd zmniejszyła 
nieco swój blask i obecnie jest ją trudniej 
zauważyć. Dzisiejsza nauka zdaje się tego 
nie potwierdzać i uważa się, że siódemka 
jest w dużej mierze związana z legendami 

opartymi na podobieństwie kształtu Plejad 
do układu siedmiu gwiazd tworzących 
Wielki Wóz. Czyżby więc siódma Plejada 
została „wymyślona” na potrzeby legend? 
Trudno to jednoznacznie stwierdzić, 
gdyż z jednej strony osoby obdarzone bar-
dzo dobrym wzrokiem mogą w sprzyjają-
cych warunkach zauważyć siedem, a nawet 
więcej gwiazd tej gromady, a z drugiej 
strony istnieją przekazy ludowe mówiące 
tylko o sześciu gwiazdach. Dla przykładu 
Ajnowie, pierwotni mieszkańcy północnej 
Japonii, mówili o Plejadach jako o sześciu 
leniwych dziewczętach, a sami Japończycy, 
choć niespokrewnieni z Ajnami, też wi-
dzą tylko sześć gwiazd w tej gromadzie. 
Nie bez przyczyny więc w znaku firmo-
wym Subaru widnieje sześć gwiazd. 

Obecnie mamy korzystny okres do 
obserwacji tej gromady. Zachęcamy więc 

do wycieczki poza miasto, aby oso-
biście sprawdzić liczbę widocznych 
gwiazd tej gromady. Polecamy spoj-
rzeć na tę gromadę przez lornetkę, 
która ukaże prawdziwe jej piękno.

Na cześć Plejad Japończycy nazwali 
swój największy teleskop astronomiczny. 
Teleskop Subaru ma średnicę 8,2 metra 
i należy do największych na świecie. 
Znajduje się w obserwatorium na szczycie 
Mauna Kea na Hawajach. Pomysł bu-
dowy tego wielkiego teleskopu powstał 
w 1984 roku i potrzeba było kolejnych 
16 lat pracy, aby w 2000 roku teleskop 
został oddany do użytku społeczności 
astronomów. Lustro teleskopu składa się 
z 55 sześciokątnych segmentów, które 
dzięki siłownikom mogą być deformowa-
ne, aby skorygować degradujący wpływ 
atmosfery ziemskiej na otrzymywane 

PASJE
tekst: ADAM POPOWICZ, MARIAN LEGUTKO, ADAM LIPSKI
zdjęcia: PTMA GLIWICE, NASA, NATIONAL ASTRONOMICAL 
OBSERVATORY OF JAPAN

Subaru i astronomia
Słowo „Subaru” to popularne japońskie imię, ale też odpowiednik greckiej nazwy „Plejady”. 
Plejady występujące w mitologii greckiej jako nimfy to siedem sióstr uchodzących za córki tytana 
Atlasa i okeanidy Plejone. Król bogów Zeus przemienił je w gwiazdy i umieścił na niebie w postaci 
malowniczej gromady gwiazd.
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zdjęcia. Technika ta zwana jest optyką 
adaptatywną. Dzięki niej możliwe jest 
uzyskiwanie niezwykle szczegółowych 
obrazów, dostępnych wcześniej wy-
łącznie z teleskopów znajdujących się 
w przestrzeni kosmicznej (Teleskop 
Hubble’a). Teleskop Subaru wyposażony 
jest ponadto w szereg specjalistycznych 
przyrządów (kamery, spektrografy) 
umożliwiających astronomom obserwacje 
nie tylko w zakresie światła widzialnego, 
ale również w podczerwieni. Niezwykle 
zaawansowane technologie zastosowane 
w tym teleskopie dostarczają materiał 
naukowy umożliwiający odkrywanie 
nowych obiektów oraz zjawisk pozwalają-
cych na pełniejsze zrozumienie mecha-
nizmów otaczającego wszechświata. 

Badanie struktury wszechświata nale-
ży do najważniejszych projektów, w które 
jest zaangażowany teleskop Subaru. 
W ramach tego projektu wykonuje się 
tzw. mapowanie 3D wszechświata, pole-
gające na ustaleniu dokładnego położenia 
galaktyk w przestrzeni w różnych epo-
kach. W bieżącym roku, opierając się na 
obserwacjach ponad 1000 galaktyk, skon-
struowano mapę wszechświata sprzed 
około 9 mld lat. W dalszej części projektu 
wykonana zostanie podobna mapa dla 

galaktyk położonych znacznie bliżej 
nas. Badania te umożliwią precyzyjne 
zmierzenie ruchu galaktyk w przestrzeni, 
a w dalszej kolejności praca ta ma pozwo-
lić na zmierzenie tempa wzrostu ekspansji 
wszechświata, jako efektu działania 
tzw. ciemnej energii. W ramach prowa-
dzonych badań teleskop Subaru odkrył 
dwie galaktyki odległe o ok. 13 mld lat 
świetlnych – galaktykę SXDF-NB1006-2 
oraz galaktykę IOK-1. Są to najdalsze 
i jednocześnie najstarsze znane nam 
galaktyki odkryte przez teleskop zlokali-
zowany na Ziemi. Świadczy to o ogrom-
nych możliwościach teleskopu Subaru 
w sięganiu w głąb historii wszechświata.

Innym ciekawym tematem prac 
teleskopu Subaru są badania planet po-
zasłonecznych, tzw. egzoplanet. Jednym 
z najnowszych odkryć w tej dziedzinie jest 
stwierdzenie obecności znacznych ilości 
wody w atmosferze planety o oznaczeniu 
katalogowym GJ 1214 b. Planeta ta obiega 
gwiazdę o znacznie mniejszych rozmia-
rach i masie niż nasze Słońce, ale znajduje 
się w strefie wokół gwiazdy na tyle ciepłej, 
aby na powierzchni planety mogła wy-
stępować woda w stanie płynnym. Stąd 
podejrzenia, że całą planetę pokrywa oce-
an, a zawartość pary wodnej w atmosferze 

to minimum 50%. Sama planeta jest 
większa od Ziemi – jej promień jest 
blisko trzykrotnie większy od promienia 
naszej planety, natomiast masa mieści się 
w granicach ok. 5–7 mas Ziemi. Tego typu 
obiekty nazywane są Super-Ziemiami.

Firma Subaru związana poprzez 
swoje logo z pięknym obiektem astrono-
micznym zdecydowała się uczestniczyć 
w promowaniu działalności astrono-
micznej. Subaru Import Polska wsparło 
finansowo działające na terenie Gliwic 
i okolic Polskie Towarzystwo Miło-
śników Astronomii (PTMA Gliwice). 
PTMA Gliwice to oddział ogólnopol-
skiego towarzystwa, które od 1919 roku 
zrzesza amatorów astronomii. Oddział 
Gliwice w ramach swojej działalności 
statutowej organizuje pokazy nieba, 
imprezy popularyzatorskie oraz odczyty 
o tematyce astronomicznej. Członkowie 
oddziału prowadzą również wartościowe 
naukowo obserwacje, takie jak pomiary 
zmienności blasku gwiazd, pomiary 
minimów gwiazd zmiennych zaćmie-
niowych, obserwacje komet. Jedną z ak-
tywności członków oddziału jest również 
astrofotografia, polegająca na fotogra-
fowaniu nieba odpowiednimi techni-
kami z długimi czasami naświetlania.
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Dzięki wsparciu Subaru Import 
Polska i innych sponsorów, PTMA 
Gliwice nabyło teleskop o średnicy lustra 
0,4 metra, wyposażony w system automa-
tycznego odnajdywania oraz nadążania 
za obiektami na niebie. Duży jak na 
możliwości amatorskie teleskop znajduje 

się w Obserwatorium Astronomicznym 
w Kamieńcu koło Gliwic. Przy użyciu 
tego teleskopu PTMA Gliwice urządza 
pokazy nieba na terenie Obserwatorium 
oraz poza nim. Na przełomie sierpnia 
i września br. teleskop został wykorzy-
stany jako jeden z dwóch największych, 
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a co za tym idzie  najbardziej popularnych 
instrumentów obserwacyjnych podczas 
tegorocznych Ogólnopolskich Spotkań 
Astronomicznych (VIII OSA ‘2013), 
które PTMA Gliwice organizuje wspólnie 
z portalem  teleskopy.net . Impreza 
miała miejsce w schronisku Orle na 
terenie Parku Ciemnego Nieba Gór 
Izerskich. Udostępnienie do obserwacji 
tak sporego teleskopu w znaczny sposób 
uatrakcyjniło imprezę i pozwoliło jej 
uczestnikom na podziwianie obiektów 
astronomicznych z nieosiągalną do-
tąd jakością. Z pewnością ten teleskop 
dostarczy jeszcze wielu niezapomnia-
nych wrażeń tym, którzy zechcą przez 
niego spojrzeć na wszechświat.

PO ZAKOŃcZENIU II WOJNY śWIATOWEJ, 
DEMILITARYZAcJI WIęKSZOścI JAPOŃSKIEGO 
PRZEMYSłU I PODZIELENIU NAKAJIMA 
AIRcRAFT NA 12 ODRęBNYch FIRM, 
W 1953 ROKU SZEść Z TYch PRZEDSIęBIORSTW 
ZJEDNOcZONO PONOWNIE ZA ZGODą STANóW 
ZJEDNOcZONYch ORAZ ONZ W KONcERN FUJI 
hEAVY INDUSTRIES – OBEcNIE PRODUcENTA 
SAMOchODóW SUBARU. TO BYłY POcZąTKI…
LOGOTYP SUBARU EWOLUOWAł NA PRZE-
STRZENI DZIEJóW. W ROKU 1958 POJAWIł SIę 
NA MAScE MODELU SUBARU 360. NA UWAGę 
ZASłUGUJE NIE TYLKO ILOść, ALE TAKżE 
chARAKTERYSTYcZNY UKłAD GWIAZD, KTóRE 
UMIESZcZONO W OWALU. BARDZO DOBRZE 
ODPOWIADA ON RZEcZYWISTEMU POłOżENIU 
GWIAZD NA NIEBIE. 
Z BIEGIEM cZASU UKłAD „GWIAZD” 
W LOGOTYPIE ULEGAł ZMIANOM I chOcIAż 
W OBEcNYM LOGO Ich ROZMIESZcZENIE 
JEST NIEcO INNE, TO ILOść NIE ULEGłA 
ZMIANIE, A NIEBIESKI KOLOR ZNAKU ZDAJE 
SIę NAWIąZYWAć DO PIęKNEJ MGłAWIcY 
OTAcZAJącEJ GWIAZDY PLEJAD.
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Tematem zdalnie sterowanych modeli 
dość szybko zainteresował się rów-
nież drugi z najbardziej poczytnych 

na polskim rynku wydawniczym tytułów 
– „Motor”. Bartosz Sapota spędził aż dwa 
dni w Toruniu, kolebce polskich rajdów 
RC, aby przybliżyć Czytelnikom tajniki 

elektrycznych maszyn w skali 1:10. To wła-
śnie w grodzie Kopernika po raz pierwszy 
profesjonalne modele RC stanęły do spor-
towej rywalizacji, wzorowanej na praw-
dziwych rajdach i wyścigach rallycross. 
Są więc ciasne i techniczne odcinki 
specjalne, karty drogowe, specjalna rampa 

oklejona w logotypy sponsorów, a na koń-
cu medale, dyplomy i szampan dla zwy-
cięzców. Auta jeżdżą zarówno po czystym, 
gładkim i przyczepnym asfalcie, jak rów-
nież nie boją się stawić czoła głębokim 
szutrom, śnieżnym zaspom czy śliskim 
od deszczu betonowym alejkom.

PASJE tekst: MICHAŁ JASIŃSKI/JAZDAMIEJSKA.PL
zdjęcia: MICHAŁ JASIŃSKI, PRODUCENCI

Pamiętam artykuł w tygodniku motoryzacyjnym „Auto świat”, w którym autor prezentował 
zdalnie sterowany samochodzik. Nie była to jednak zabawka zakupiona w jednym 
z miejscowych hipermarketów. Była to prawdziwa, sportowa maszyna – z elektrycznym silnikiem, 
napędem na wszystkie koła, olejowymi amortyzatorami i przepięknie odrysowaną karoserią. 
Zabawka przeznaczona niby dla najmłodszych fanów motoryzacji, ale autor na końcu tekstu 
zaproponował, aby kupić... dwa modele. W końcu niech synek też ma swój egzemplarz.

Szczęśliwy powrót do dzieciństwa,
czyli zabawki dla małych i dużych chłopców
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Emocje, jakie towarzyszą rywalizacji kie-
rowców na miniaturowych „oesach”, nie od-
biegają też od tych, które opanowują kibiców 
i rajdowców na prawdziwych zawodach. 

Nic więc dziwnego, że na świecie nie 
brakuje producentów, którzy z niezwykłą 
starannością i pasją przenoszą prawdziwe 
projekty samochodów sportowych do 
małej skali. Swój niemały udział w tym 
rynku ma marka Subaru. Spotkać możemy 
jej modele pomniejszone nawet do ska-
li 1/64. Już za około 10 dolarów staniemy 
się szczęśliwymi posiadaczami Imprezy 
WRX 2001 w niezwykle bajecznych 
kolorach: żółtym, zielonym lub różowym. 
Dużo bardziej realistyczne repliki znaj-
dziemy w kolekcji firmy AUTOart, jednej 
z wiodących firm produkujących modele. 
Oszczędzając kilka dolarów, można nabyć 
metalową rajdówkę Petera Solberga, 
którą w 2003 roku, wspólnie z pilotem Phi-
lem Millsem, zwyciężył w Rajdzie Francji. 

Na półce warto też postawić Imprezę WRC 
z Rajdu Monte Carlo, choć tym razem 
załoga Solberg/Mills nie zdołała ukoń-
czyć rajdu z powodu wypadku na 5. oesie. 
Wszystkie te modele łączy wysoka jakość, 
precyzyjne odzwierciedlenie wszystkich 
szczegółów i bardzo dokładne proporcje. 
Auta posiadają idealne malowania i na-
klejki, daszek na dachu, oryginalny spojler 
na klapie bagażnika, klatkę bezpieczeń-
stwa, złote felgi, a nawet kubełkowe fotele. 

W oferie AUTOart-u znajdziemy 
w sumie ponad 100 modeli spod zna-
ku „Plejad”. Firma przygotowała nie 
tylko małe rajdówki najlepszych kie-
rowców startujących w rajdach WRC 
(w tym Impreza 22B, Impreza WRC 2001 
Richarda Burns, Impreza WRC 2008 Pe-
tera Solberga), ale również wersje cywilne 
Subaru Imprezy, Legacy GTB czy Legacy 
B4 z 1999 roku. Ciekawostką jest model 
chińskiej Policji w nadwoziu Imprezy 

WRX STi. Auto posiada otwierane drzwi, 
kierownicę po prawej stronie, czerwonego 
koguta na dachu i przednim grillu oraz 
specjalny spojler na masce zabezpieczający 
stróżów prawa przed niespodziewanymi 
atakami ze strony ściganych gangsterów. 

Drugą firmą, która niezwykle precy-
zyjnie oddaje piękno modeli Subaru, jest 
IXO Models. W ich katalogu znajdziemy 
kilkadziesiąt aut o sportowym zacięciu 
i rajdowej historii. Kolekcję rozpoczyna 
cywilne, czarne Subaru Legacy z 1989 roku 
w wersji Turbo RS. Do wyboru mamy 
też lakier biały i... podgrzewanie tylnej 
szyby. Wkraczając w świat rajdów, artyści 
z IXO postanowili zbudować coś nie-
zwykłego – replikę pierwszej oficjalnej 
rajdówki spod znaku „Plejad” – Lega-
cy RS z 1991 roku. Tym autem Colin 
McRae z pilotem Derkiem Ringerem 
zdobyli pierwsze miejsce w rajdzie Manx 
Rally, będącym jedną z rund Otwartych 

Szczęśliwy powrót do dzieciństwa,
czyli zabawki dla małych i dużych chłopców
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Rajdowych Mistrzostw Wielkiej Brytanii. 
Oprócz takich detali jak antenka na dachu, 
chlapacze czy specjalne daszki, w środku 
znajdziemy fotele z napisem Recaro, klatkę 
bezpieczeństwa oraz pasy sygnowane 
marką Sandtler. Kolekcję możemy uzu-
pełnić modelami z Rajdu Nowe Zelandii 
(Colin McRae z 1993 roku), żółtą rajdów-
ką i naklejkami „CAMEL” z RAC Rally 
(1992) czy wersją z Rajdu Tysiąca Jezior 
(1992 rok). Fani kultowej Imprezy również 
nie będą zawiedzeni, szukając swojego 
dzieciństwa w ofercie IXO. Wybierać 
możemy spośród kilkudziesięciu wersji, 

generacji i kolorów. Pierwszą pozycją 
w zbiorze jest oczywiście Impreza „555”, 
którą w 1995 roku Carlos Sainz wywalczył 
zwycięstwo w prestiżowym Rajdzie Monte 
Carlo. Efektownie prezentuje się również 
Richard Burns stojący na masce swojej 
Imprezy, za kierownicą której zdobył 
w 2001 roku tytuł rajdowego Mistrza 
Świata. Dbałość o szczegóły niezwykle 
dokładnie zaprezentowano na replice Im-
prezy Mikko Hirvonena. Fiński kierowca 
podczas Rajdu Meksyku w 2004 roku 
zdołał ją porządnie zabrudzić, co zostało 
zapamiętane również w wersji 1:43.

Polscy kierowcy w małej skali
Swoich metalowych replik doczekali 

się także polscy kierowcy rajdowi. Spe-
cjalną kolekcję „Rajdy Polskie”, na bazie 
renomowanych producentów modeli, 
przygotowała wrocławska firma Ehob-
by. Oprócz aut Janusza Kuliga, Leszka 

Kuzaja czy... Adama Małysza, znajdzie-
my Imprezę Krzysztofa Hołowczyca, 
jednego z najlepszych polskich kierowców 
rajdowych. W limitowanej serii została 
zbudowana replika w skali 1:24 w malo-
waniach z Rajdu ADA Deutchland 1997 
oraz Rajdu Portugalii 2000. Niedawno 
do kolekcji polskich kierowców dołą-
czyła również Impreza w skali 1:18 firmy 
SunStar. To wierna kopia rajdówki Rober-
ta Kubicy, którą polski kierowca startował 
w roku 2012 w rajdzie Ronde Gomoitolo 
di Lana. Ma otwierane drzwiczki, pro-
fesjonalną klatkę, fotele Sparco i nawet... 
silnik. Wszystko jak w oryginale. 

W dużo większej skali, bo aż 1:10, po-
wstała niedawno replika samochodu raj-
dowego załogi Wojciech Chuchała/Kamil 
Heller. O tym projekcie więcej znajdziecie 
w ostatnim akapicie niniejszego tekstu.

Domowe muzeum
O tym, że marka Subaru to nie tylko 

auta rajdowe, przypomni kolekcjone-
rom z pewnością firma Ebbro. W swojej 
kolekcji posiada jedne z najstarszych 

PASJE
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aut produkowanych przez koncern Fuji 
Heavy Industries. Na półkach naszego 
„Muzeum” możemy postawić pierwszego 
japońskiego mikrovana – Subaru Sambar, 
również w wersji specjalnej z nadwoziem 
typu pick-up. Kolekcję historycznych 
modeli szybko uzupełnimy o pierwsze 
produkowane masowo auto spod znaku 
„Plejad” – Subaru 360. Z założenia auto 
miało być niewielkim pojazdem z silni-
kiem nie przekraczającym 360 cm3 pojem-
ności i być dostępne dla każdego obywatela 
Japonii. Było też pierwszym małym autem 
(czyli tzw. kei-carem), które wyposażono 
w cztery koła. Tak małe autko udało się 
artystom z Ebbro przenieść do jeszcze 
mniejszej skali i zbudować kilka warian-
tów tego modelu. Mamy więc 360-tkę 
z 1963 roku w kolorach szarym, niebieskim 
i kości słoniowej, a także wersje kombi 
(360 Custom) oraz model z otwieranym 
dachem (Young S). Gamę historycznych 
pojazdów uzupełni model 1100 FF-1 Sports, 
czyli 2-drzwiowa odmiana japońskiego 
kompaktu z lat 1969–1973 wraz z kolej-
nym „kei-carem” – R2 z 1969 roku.

Zabawki dla większych chłopców
Wkraczając teraz w większą skalę, 

dochodzimy do modeli, które oprócz 
uroku osobistego i idealnych propor-
cji mają w sobie coś jeszcze – dźwięk 
silnika, napęd na cztery koła i możliwość 
rozpędzenia się do prędkości ponad 
100 km/h. Mowa o zdalnie sterowanych 
replikach rajdowych japończyków.

Zabawę z jeżdżącymi modelami 
możemy zacząć już od skali 1:20, a nawet 
1:24. Tutaj ciekawą ofertą może pochwalić 
się japońska firma Nikko, o renomie której 
niech świadczy choćby fakt, że jej logo zna-
lazło się na rajdówce 9-krotnego rajdowego 
mistrza świata – Sebastiena Loeba. Mały 
„Subik” w wykonaniu Nikko posiada me-
chanizm różnicowy, sportowy silnik oraz 
opony do... driftingu, a do zabawy wystar-
czy tylko kilka sztuk baterii. Powiększając 
wymiary do skali 1:16 (długość około 
28 cm) również znajdziemy świetną 
zabawkę – Subaru Impreza WRC 2003 
Petera Solberga. Ten model posiada już 
aparaturę drążkową, która umożliwia 
prowadzenia auta w czterech kierunkach 
(przód – tył, prawo – lewo). Autko daje 

także możliwość zorganizowania małego 
wyścigu, na starcie którego może stanąć 
do trzech elektrycznych „potworków”. 

Sporo frajdy najmłodszym dają z pew-
nością modele oferujące dodatkowe efekty 
podczas jazdy. Na rynku możemy znaleźć 
auta z modułem dźwiękowym lub LED. 
Oprócz świecących reflektorów , podczas 
skrętu zapalają się kierunkowskazy, a przy 
gwałtownym hamowaniu z tyłu zoba-
czymy lampkę z intensywnym kolorem 
czerwonym. Modelarze są w stanie 
stworzyć jeszcze więcej i po odpowied-
nich modyfikacjach załączyć również 
„wsteczny”. Producenci przygotowali także 
pojazdy uprzywilejowane z pulsacyjnym 
światłem na dachu i wyjącą „syreną”.

Mocy przybywaj, 
czyli zabawa z „wurcem”

Teraz przyszedł czas na to, co „tygryski 
kochają najbardziej”. Powiększamy skalę 
do rozmiarów 1:10 (długość auta ok. 44 cm) 
i dodajemy technologię spotykaną 
w prawdziwych samochodach rajdowych. 

Rozdzielić musimy jedynie pojęcie 
„samochodu”. W tym świecie istnieją 
bowiem „podwozia” oraz „nadwozia”. 
Te pierwsze oferują cały szereg modyfi-
kacji, tuningu i udoskonaleń. Odpowia-
dają oczywiście za napęd, prowadzenie 

i prędkość modelu. Najbardziej zaawan-
sowane konstrukcje, produkowane przez 
takie firmy jak Tamiya, HPI czy Himoto, 
oferują napęd na cztery koła, nieza-
leżne zawieszenie oraz pełną regulacją 
zbieżności i pochylenia wszystkich kół. 
W zależności od przeznaczenia nasze-
go auta, podwozie możemy przygoto-
wać do rajdów płaskich, szutrowych 
lub do rallycrossu. Wtedy dochodzi 
zabawa w opracowanie systemu zabezpie-
czającego wszystkie ruchome podzespoły 
modelu przed szkodliwym (ale jakże 
efektownym) działaniem piasku, wody 
i śniegu. Zawodowcy wymieniają najbar-
dziej wrażliwe elementy na te wykonane 
z aluminium czy karbonu, okrywają 
plastykowymi puszkami silnik, baterie 
i całą elektronikę. Miłośnicy driftu mogą 
również zblokować tylny dyferencjał, 
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dzięki czemu zyskają idealne prowadzenie 
auta w ciągłym, kontrolowanym poślizgu. 

„Nadwozie” naszego modelu 
to oczywiście karoseria, która dzięki 
odpowiednim licencjom do złudzenia 
przypomina prawdziwy samochód. 
Największą dbałością o szczegóły może 
pochwalić się japońska firma Tamiya. 
Znajdziemy tutaj karoserie Subaru 
Imprezy z lat 1999, 2001, 2003 czy 2007. 

Nowością jest model Imprezy 
kierowcy T. Arai z Rajdu, karoseria 
miejskiego crossovera XV oraz niezwy-
kle efektowne cywilne coupe – BRZ. 
Fani wyścigów i drfitu również znajdą 

coś dla siebie: Subaru Brat czy Lega-
cy w wersji szosowej oraz torowej.

Karoserie Tamiya wykonane są 
z niezwykle odpornego lexanu, dzięki 
czemu dzielnie sobie radzą z początkują-
cymi kierowcami. Nawet po kilku latach 
startów w „małych rajdach” zawodnicy 
wciąż mogą pochwalić się nienagannie 
utrzymaną sylwetką, swojego modelu 
oczywiście. Nadwozie możemy dowolnie 
polakierować, okleić w barwy oryginalne 
lub własnego sponsora, albo skorzystać 
z „gotowców” przygotowanych przez 
producenta. Zabawa na jesienno-zimowe 
wieczory zapewniona, a końcowy efekt 
wprawi w osłupienie niejednego fana 
sportów motorowych „w kapciach”.

Dysponując mniejszym budżetem 
warto skorzystać z oferty HPI czy Colt. 
Choć brakuje kilku szczegółów, a propor-
cje są delikatnie naruszone, to jednak na 
początek zupełnie wystarczy. Wykonana 
z włókna węglowego daje dość spory 
margines bezpieczeństwa przy pierwszych 
wypadkach. Kupując czystą karoserię, 
możemy sami dowolnie ją polakierować 

i okleić. Oczywiście w pudełku znajdzie-
my wszystkie niezbędne naklejki, jak: 
reflektory, szyby, klamki czy dyfuzory. 
Producent zadbał też o oryginalne kalko-
manie z rajdowych oesów. W przypadku 
HPI mamy do dyspozycji model Subaru 
Imprezy z 2003 roku Petera Solberga, 
rok starszą Imprezę Richarda Burnsa 
oraz model z 1998 roku z naklejką na bocz-
nej szybie Colina McRae. Każdy z nich 
zawiera naklejkę z numerem startowym, 
logotyp rajdu oraz znaczki sponsorów. 

Gdy już uda nam się poskładać „podwo-
zie” z „nadwoziem”, z pewnością poczuje-
my w żyłach przypływ adrenaliny i chęć 
sprawdzenia się na odcinku specjalnym. 
Wzorując się na prawdziwym świecie 
rajdowym, w małej skali obowiązują 
podobne przepisy i wymaganie techniczne. 
Auta z seryjnym silnikiem startują w klasie 
„N”. Modelarze, którzy doskonale znają już 
techniki rajdowej szkoły jazdy, wymieniają 
jednostki na bezszczotkowe „potwory” 
WRC o niewielkiej liczbie zwoi i wyso-
kim momencie obrotowym. Oczywiście 
budując takiego „wurca” nie możemy 

PASJE
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zapomnieć o wymia-
nie całej elektroniki, 
zaopatrzeniu się 
w odpowiednio moc-
ne pakiety i wzmoc-
nieniu zderzaków – 
spotkanie z betonową 
ścianą przy takich 
prędkościach może 
się skończyć wizytą 
w zakładzie blachar-
sko-lakierniczym. 
Producenci oferują 
w swoich autach 
możliwość regulacji 
wysokości zawiesze-
nia, a także stopnia 
jego twardości. W za-
leżności od specyfiki 
zawodów, na koła 
możemy założyć 
opony szutrowe, in-
termediaty lub slicki. 
Prawdziwa zabawa 
dopiero się zaczyna.

Tamiya słynie 
również z wysokiej 
jakości metalowych 
i plastykowych replik w skali 1:24 (do samo-
dzielnego montażu). Otwierane drzwiczki, 
działające układy kierownicze i dbałość 
o każdy detal – to wizytówka tej marki. Z ro-
dziny Subaru znaleźć możemy oczywiście 
całą paletę Imprez. Nowością jest model 
BRZ oraz model z najwyższej półki – Legacy. 

Mały Siemanko 
też ma swoją zabawkę

Niedawno z Fabryki Dobrych 
Pomysłów wyjechał model wzorowa-
ny na niebiesko-białej Imprezie załogi 
Platinum Subaru Rally Team – Wojciech 
Chuchała/Kamil Heller. Auto w skali 1:10 
zostało zbudowane na podzespołach firmy 
Tamiya i oferuje kilka opcji. Podwozie 
zdalnie sterowanej rajdówki może być 
oparte na ramie TL-01, „wanience” TT-01E 
czy przeznaczonej do jazdy po szutrowych 
„oesach” podwoziu XV-01 PRO. W tej 
kwestii panuje na szczęście dowolność 
i każdy może wybrać coś dla siebie, dyspo-
nując wcześniej odpowiednim budżetem. 

To, co przypomina jednak prawdzi-
wy samochód rajdowy popularnego 

„Siemanki”, to oczywiście „nadwozie”. 
Tutaj autor projektu wykorzystał karose-
rię Subaru Imprezy WRC 08, stąd jedną 
z delikatnych różnic pomiędzy oryginałem 
a repliką jest kształt tylnego spojlera. Mo-
del RC posiada też inną maskę – brakuje 
efektownego wlotu powietrza umiejsco-
wionego w centralnym punkcie pokrywy. 
I to tak naprawdę jedyne różnice „różniące 
te dwa rysunki”. Gdy postawicie obok 
siebie te dwa auta, trudno będzie odróżnić 
i zdecydować, do którego warto wsiąść.

Boczna część nadwozia Subaru Impre-
zy została wyklejona folią samochodową, 
która po podgrzaniu potrafi idealnie dopa-
sować się do nierównego kształtu podłoża. 
A trzeba pamiętać, że przednie błotniki 
są dość mocno wyprofilowane i odstają 
od płaszczyzny drzwi. Podobnej techniki 
autor użył przy oklejaniu maski i dachu. 
Najpierw powstał projekt, odpowiednio 
dopasowany do mniejszych wymiarów 
poszczególnych elementów, naniesione 
zostały napisy i logotypy. Później całość 
trafiła do druku i na końcu zabezpieczona 
laminatem. Większość napisów, podobnie 

jak to ma miejsce w dużym aucie, została 
wykrojona przez ploter i naniesiona na 
samochód za pomocą folii transportowej. 
To nadaje realizmu całemu projektowi. 
Jedynie mniejsze logotypy musiały być 
wydrukowane na bezbarwnej folii i rów-
nież zabezpieczone laminatem. Na szybach 
bocznych pojawiły się obowiązkowo biało-
-czerwone flagi i nazwiska naszej załogi. 

Taki model, który możemy posta-
wić sobie na półce lub wystartować 
w rajdach RC, jest już dostępny w naszym 
sklepie. Z uwagi na specyfikę projektu 
i sporą liczbę opcji, wymaga on każdo-
razowo potwierdzenia i ustalenia ceny. 
Ale jak się bawić, to się bawić!

Zapraszamy
do odwiedzenia naszego 
sklepu internetowego

  goo.gl/Fg3i6I   
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ISR, czyli Inteligentny System Ratunko-
wy, służy do automatycznego powiada-
miania o wypadkach i kolizjach, a przy 

okazji jest dodatkowym zabezpieczeniem 
antykradzieżowym. Sercem systemu 
ISR jest „czarna skrzynka” – detektor 
wypadków zamontowany na stałe w sa-
mochodzie w miejscu niedostępnym dla 
zwykłych użytkowników. Urządzenie 

wyposażone jest w szereg czujników 
odpowiedzialnych za detekcję wypadków, 
odbiornik GPS oraz modem GSM służący 
do przesyłania sygnałów alarmowych 
do Centrum Monitorowania – miejsca, 
w którym 24 godziny na dobę przez 
siedem dni w tygodniu wyspecjalizo-
wany zespół ludzi czuwa nad bezpie-
czeństwem użytkowników systemu. 

Kierowca do swojej dyspozycji otrzy-
muje konsolę. Zestaw dopełnia mikrofon 
i głośnik montowany w kabinie pojazdu. 
Cały komplet jest niezależnym zestawem 
głośnomówiącym umożliwiającym kon-
takt z pracownikami Centrum. Inge-
rencja w układ elektryczny samochodu 
ograniczona jest do minimum i sprowa-
dza się jedynie do podłączenia zasilania.

TECHNIKA tekst: MICHAŁ BARANOWSKI/Keratronik

Samochody Subaru to synonim jakości, niezawodności i bezpieczeństwa, a to ostatnie zagadnienie 
w Subaru traktowane jest wielowymiarowo. Filozofia maksymalizacji bezpieczeństwa aktywnego 
koncentruje się na bezspornym fakcie, iż najlepszym sposobem na wyjście cało z wypadku 
jest jego uniknięcie. Kiedy zderzenia nie da się już uniknąć, do głosu dochodzi bezpieczeństwo pasywne. 
A od marca 2008 roku w każdym nowym Subaru (sprzedawanym przez Autoryzowanych Dealerów 
na terenie Polski) montowany jest seryjnie Inteligentny System Ratunkowy – obecnie drugiej generacji.

Technika na ratunek



Począwszy 
od marca 2008 roku zestaw 

taki jest wyposażeniem seryjnym 
każdego Subaru kupionego w polskiej 
sieci dealerskiej Subaru Import Polska.

Jak działa ISr? 
System na bieżąco 

analizuje położenie 
samochodu, prędkość 
i kierunek poruszania 
się oraz działające na 
samochód siły. Para-
metry te, ze względu 
na anonimowość 
kierowcy, nie są prze-
syłane do Centrum 
Monitorowania ani 
zapisywane w pamięci 
urządzenia. W mo-
mencie wykrycia wy-
padku, który rozpo-
znawany jest jako silne 
uderzenie, osunięcie 

się samochodu na bok lub da-
chowanie – automatycznie 

wysyłany jest alarm 
do Centrum Mo-

nitorowania. 
Wraz z sy-

gnałem 

o takim 
zdarze-

niu prze-
syłane są dane 

pojazdu i właściciela 
oraz dokładna lokali-

zacja miejsca zdarzenia. 
Podczas wypadku drogowego 

zdrowie i życie podróżujących samo-
chodem w dużej mierze zależy również 
od tego, jak szybko na miejscu pojawią 
się służby ratownicze. Jak dowodzą 
badania europejskie, udzielenie pomocy 
we właściwym momencie mogłoby 

uratować życie aż 10% spośród śmier-
telnych ofiar wypadków. System ISR 
może radykalnie zmniejszyć ten czas, 
między innymi dzięki temu, że służby 
nie mają żadnych wątpliwości co do 
faktycznego miejsca zdarzenia. 

Dyspozytor przejmujący zgłosze-
nie zawsze próbuje dodzwonić się 
„do samochodu” w celu potwierdzenia 
zdarzenia i jego ewentualnych skutków. 
W razie konieczności lub w przypadku 
braku połączenia z kierowcą na miejsce 
kierowane są od razu służby ratownicze 
najbliższe miejscu zdarzenia. Może się 
zdarzyć, że w miejscu kolizji nie będzie 
zasięgu sieci GSM. Wówczas połączenie 
kierowane jest automatycznie na nu-
mer 112. Stosowana procedura znacznie 
skraca czas wezwania pomocy i precyzyj-
nie wskazuje miejsce wypadku. Nie bez 
znaczenia jest długoletnie doświadczenie 
pracowników Centrum Monitorowania 
w koordynacji działań ratunkowych. 
Centrum pracuje 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu. Zaplecze tech-
niczne przygotowane jest tak, aby świad-
czyć usługi również w sytuacjach 
awaryjnych, jak np. brak zasilania czy 
awarie łączy telekomunikacyjnych.

Małe kolizje i stłuczki nie po-
wodują uruchomienia procedury 
alarmowej. W takich przypadkach 
kierowca zawsze może skorzystać 
z pomocy assistance lub wezwać na 
miejsce zdarzenia służby ratunkowe.

Rys. 1 Schemat działania systemu ISR 85
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Co dzieje się 
w „czarnej skrzynce”?

Kluczowym modułem „czarnej 
skrzynki” jest akcelerometr. Podob-
ne urządzenia powszechnie stosowane są 
w nowoczesnych urządzeniach elektro-
nicznych, jak na przykład w smartfonach 
i tabletach. Moduł użyty w rozwiązaniu 
ISR jest doskonałej jakości i trwałości. 
Odpowiada za analizę sił działających 
na samochód w trzech płaszczyznach 
i w odpowiednim momencie wzbudza 
alarm wypadkowy. W przeciwień-
stwie do urządzeń zastosowanych 
w elektronice użytkowej, akcelerometr 
wykorzystywany w ISR jest przygo-
towany do wykrywania wypadków, 
a wartości przeciążeń powodujących 
uruchomienie alarmu ustawione są 
na podstawie wieloletnich prób, crash 
testów i analiz poprzednich zdarzeń. 

Innym ważnym elementem 
jest rejestrator wypadku. Zapisuje 
precyzyjne dane z ostatnich 60 sekund, 
a następnie blokuje się tak, aby 
uniemożliwić nadpisanie zebranych 
pomiarów. Całe urządzenie jest 
bardzo trwałe i wytrzymuje nawet 
poważne wypadki. Dodając do tego 
doświadczenie konstruktorów i ciągłe 
prace badawczo-rozwojowe, można 
mieć pewność, że w razie konieczności 
pomoc zostanie wezwana.

Zapisane w rejestratorze dane 
pozwalają na późniejszą analizę 
wypadku, np.: przebieg prędkości, 
kierunki przemieszczania się, czy 
rekonstrukcję zdarzenia dzięki 
wskazaniu elementów, w które 
nastąpiło uderzenie. Dane te mogę 
być kluczowe w sytuacjach spornych 
dla towarzystwa ubezpieczeniowego. 

ISr na co dzień
Kierowca Subaru nie musi obawiać się 

śledzenia samochodu wyposażonego w sys-
tem ISR. W trakcie normalnej jazdy pozycja 
samochodu nie jest przesyłana do Centrum 
Monitoringu i nie ma możliwości ściągnię-
cia historii tras. Lokalizacja GPS i sygnał 
alarmowy są przesyłane w momencie 
wykrycia ruchu pojazdu tylko z wyłączoną 
stacyjką. Wówczas do głosu dochodzi funk-
cja antykradzieżowa systemu i Centrum 
Monitorowania niezwłocznie podejmuje 
próbę kontaktu z właścicielem samochodu. 

Należy oczywiście pamiętać o tym, 
że w trakcie normalniej eksploatacji 
mogą wystąpić „fałszywe” alarmy. 
Dotyczą one przede wszystkim sytuacji 
związanych z serwisem samochodu 
wymagającym podnoszenia samochodu, 
jak np.: wymiana opon, wymiana koła, 
przegląd serwisowy. Uruchomienie 
alarmu może spowodować również 
mycie auta w myjni automatycznej lub 
transport promem. Aby uniknąć takich 
sytuacji, użytkownik samochodu może 
wcześniej skontaktować się z Centrum.

TECHNIKA

Rys. 2. Analiza wypadku / dachowania – prędkość 37 km/h
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Do kontaktowania się z Centrum 
służy żółty przycisk serwisowy. Przycisk 
ten służy również do powiadamiania 
o zmianie danych kontaktowych i osób 
upoważnianych do odwoływania alarmów.

Niebieski przycisk Assistance/Informa-
cje służy do wezwania pomocy w przypadku 
unieruchomienia auta oraz w celach infor-
macyjnych, np. najbliższa stacja benzynowa, 
hotel, miejsca użyteczności publicznej.

Użycie przycisku wezwania po-
mocy traktowane jest przez Centrum 
Monitoringu równorzędnie z sygnałem 
wypadku. Może być wykorzystywany 
w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia 
kierowcy lub pasażerów oraz do we-
zwania pomocy przez świadków wy-
padku i innych uczestników ruchu.

Do zakończenia rozmowy służy wciśnię-
cie któregoś z wyżej opisanych przycisków. 

Przyciski symbolizujące głośniki słu-
żą do ustawiania głośności połączenia.

Dodatkowe korzyści z posiada-
nia systemu ISR to system zniżek 
w ubezpieczeniach komunikacyj-
nych. Jest to możliwe dzięki homo-
logacji urządzenia wydanej przez 
Ministerstwo Infrastruktury po te-
stach przeprowadzonych przez 
Państwowy Instytut Motoryzacji. 

Połączenie najnowszych technologii 
oraz wysokie kompetencje osób obsłu-
gujących Centrum Monitoringu czyni 
system ISR unikalnym rozwiązaniem 
na rynku polskim. Codzienna obsłu-
ga zdarzeń drogowych i koordynacja 
akcji ratunkowych z pomocą assistance 
istotnie poprawia bezpieczeństwo użyt-
kowników Subaru. Operator systemu 
– firma Keratronik – może pochwalić 
się nie tylko udanymi akcjami ratun-
kowymi, ale i dziesiątkami odzyska-
nych samochodów po kradzieży. 

Podsumowując: ISR w Subaru gwa-
rantuje bezpieczeństwo i ułatwia co-
dzienne użytkowanie samochodu. 
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WYDARZENIA tekst: QUIET
zdjęcia: ARCHIWUM FORESTERLIVE
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Przejeżdżając przez Florydę, nie mo-
gliśmy odmówić sobie odwiedzenia 
Centrum Kosmicznego im. Kenne-

dy’ego. Mieliśmy nadzieję sfotografować 
naszego Forestera na tle jakiegoś statku 
kosmicznego, jednak – co było do prze-
widzenia – przechowują je w hangarach. 

Podążając drogą US 275, napoty-
kamy ogromny most, zwany Sunshine 
Skyway Bridge. Wysoki na 130 metrów 
robi wrażenie tak z bliska, jak i z daleka. 

Potem kierujemy się do Atlanty w Georgii, 
gdzie oglądamy, oczywiście największe 
na świecie, monolity Stone Mountain. 
Rzeczywiście gigantyczna skala! 

Pierwsza na naszej drodze stacja ben-
zynowa wprawiła nas w lekką konster-
nację. Wyglądało bowiem na to, że liczba 
oktanów w benzynie sprzedawanej w USA 
jest niższa od tej, obowiązującej w Japonii. 
W rzeczywistości jednak to tylko kwestia 
różnic w miarach, a benzyna i tutaj 

W kalendarzu 13 sierpnia 2013 roku, na liczniku 
ponad 68 000 kilometrów, a przed oczyma Key 
West – miasto-wyspa w archipelagu Floryda Keys, 
uznawana za najbardziej wysunięty na południe punkt 
kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy 
147 kilometrów na północ od hawany. Podróżujemy już 273 dni. 
Amerykę Południową zostawiliśmy w środku zimy,  
a tutaj spotykamy połowę lata. Różnicę odczuwa 
cała nasza załoga. cała, poza Foresterem, 
na którym diametralnie różne warunki atmosferyczne nie 
robią większego wrażenia. Przed nami państwo, a nawet 
kontynent, gdzie wszystko jest, lub przynajmniej było, „naj-”, 
a my wierzymy, że po zakończeniu amerykańskiego etapu 
podróży, nasz Forester także będzie „naj- ...”. Ruszamy zatem!

FOrESTErLIVE /cz. 4/ 
Amerykański sen
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i u nas jest praktycznie taka sama z tą 
różnicą, że w USA pomiędzy „regular” 
i „super” mają jeszcze „special”. 

W 275 dniu podróży na liczniku 
pojawia się 70 000 km! Dokonuje się to 
w Atlancie, mieście rozsławionym przez 
Olimpiadę, nazywanym też największym 
miastem turystycznym na południu USA. 
Tym razem jednak darujemy sobie zwie-
dzanie i kierujemy się do Nowego Orleanu 
– kolebki jazzu. Tutaj obowiązkowa wizyta 
w parku poświęconym wielkiemu Satchmo, 
z jego pomnikiem pośrodku. I tylko słowa 
pięknej piosenki „What a Wonderful 
World” kontrastują z tragicznym doświad-
czeniem tego miejsca spowodowanym 
huraganem Katrina, który w sierpniu 
2005 roku dokonał ogromnych znisz-
czeń i zabrał życie ponad 1800 osobom. 

Drogi w USA, a więc to, co bardzo 
nas interesuje, zwane są freeways. 
Nazwa bierze się stąd, że nie ma na nich 
świateł sygnalizacyjnych czy skrzyżowań. 
O ile jednak w Europie jedynie drogi 
określane mianem highways (autostrady) 
są płatne, to w USA także za przejazd 
freeways pobierane są opłaty. Warto o tym 
pamiętać! Poza tym w Stanach „highway” 
zdaje się mieć szerszą definicję i obej-
muje wszystkie główne drogi. 

Wypromowanego, a pewnie i wy-
kreowanego westernami Texasu, peł-
nego kowbojów, pojedynków w samo 
południe, no i oczywiście saloonów dawno 
już nie ma. Takie Dallas, na przykład, 
to nowoczesne miasto, pełne drapaczy 
chmur. Zatrzymujemy się na chwilę przy 
historycznym miejscu Dealey Plaza, 

gdzie w 1963 roku zginął w zamachu 
prezydent USA, John F. Kennedy. 

Kierując się na południe od Dallas, 
natrafiamy na staromodną stację benzy-
nową. Jej oldskulowy wygląd z lat 60. robi 
na nas duże wrażenie. I pomyśleć, że to, 
co dzisiaj budzi w nas ciepłą nostalgię, 
kiedyś było szczytem nowoczesności. 
Tak czy tak, były to interesujące cza-
sy na całym świecie. Wtedy przecież 
powstało historyczne już Subaru 360. 

Docieramy na południe stanu Texas, 
do San Antonio. Panuje tu jakby eu-
ropejska atmosfera, miasto pocięte 
jest kanałami, wzdłuż których biegną 
romantyczne ścieżki. Czujemy się niczym 
w Wenecji! W tym spokojnym dzisiaj 
mieście, w 1836 roku rozegrał się najbar-
dziej dramatyczny epizod tzw. rewolucji 

teksańskiej. Teksas znajdował się wówczas 
pod jurysdykcją meksykańską, jednak na 
jego terenie zaczęli się osiedlać amery-
kańscy osadnicy, którzy w 1835 roku 
podjęli działania separatystyczne, 
co zaowocowało krwawą rewolucją. 
6 marca 1863 roku Meksykanie wdar-
li się do Misji Alamo w San Antonio 
i zabili niemal całą, 200-osobową załogę. 
Opór Misji Alamo, który trwał 13 dni, 
pozwolił na zgromadzenie dodatko-
wych sił rewolucjonistów, co zaowo-
cowało zwycięstwem pod San Jacinto, 
którego końcowym rezultatem było 
zwycięstwo teksańskich rewolucjonistów. 

Zatrzymujemy się w White Sands 
National Monument. Jesteśmy zewsząd 
otoczeni piaskiem, choć tak naprawdę są to 
kryształki gipsu. Cieszymy oczy wspaniałą 

gradacją kolorów, patrząc na obraz i czując 
się, jakbyśmy jednocześnie byli w jego 
wnętrzu. Nasz Forester prezentował się 
nad wyraz okazale. Byliśmy dumni!

Ostatnio zmieniliśmy opony. 
Okazało się, że tylne opony w naszym 
Foresterze zużywały się szybciej od tych 
na przedzie auta. Przypuszczalnie to wina 
większego obciążenia tyłu samochodu 
(bagaże, sprzęt fotograficzny i filmo-
wy). Poza tym doświadczamy tutaj dość 
wysokich temperatur, co też nie pozostaje 
bez wpływu na stan opon, zwłaszcza przy 
pokonywaniu tak dużych odległości. 
Ciśnienie w oponach też ma tendencję 
do zwiększania się, więc musimy uważać. 
Tym bardziej, że o ile np. w Europie 
zdarzały nam się dni, kiedy pokonywa-
liśmy ledwie kilkadziesiąt kilometrów, 

o tyle na „kontynencie nieograniczonych 
możliwości” rzadko kiedy schodzi-
my poniżej 600 kilometrów dziennie, 
a dystanse ok 900–1000 kilometrów 
dziennie nie są czymś niezwykłym. 

Dzisiaj zjechaliśmy na historyczną 
Route 66. Legendarna, kręta droga 
zwana „Amerykańską Drogą-Mat-
ką”, której poświęcono piosenki, 
wiersze i która często „statystowała” 
w filmach, łączyła początkowo Chicago 
z Los Angeles, a od 1936 roku przedłu-
żono ją do Santa Monica. To właśnie 
Route 66, w latach 30. ubiegłego wieku 
prowadziła fale emigrantów zarob-
kowych do raju, jakim była Kalifor-
nia. W 1985 roku skreślono ją z listy 
autostrad krajowych, jednak jej legenda 
przyciąga tutaj tysiące turystów z całego 
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świata. Jechaliśmy chyba najsłynniej-
szą drogą Ameryki, a Forester spełniał 
swój „American Dream” (  nr 44). 

W natłoku wrażeń zapomniałem 
napisać, że w Stanach dołączył do nas, 
jako kierowca, Furuya. Szczęściarz! 
Przejechał sobie już prawie 1000 kilome-
trów po prostych, równiutkich drogach, 
doświadczając jedynie wspaniałych 
doznań płynących z możliwości jezdnych 
i przyspieszeń naszego Forestera. Trudno 
się zatem dziwić, że bardzo go chwali!

284. dzień naszej podróży: 
Memphis, Tennessee – pełne manu-
faktur instrumentów, wśród których 
jest też wytwórnia słynnych gitar Gib-
sona, muzeów poświęconych muzyce 
i jej wykonawcom, klubów, gdzie tą 
muzykę wciąż się gra, tu pomnik Elvisa, 

tam B.B. Kinga – w skrócie: święte miejsce 
fanów muzyki! A następnego dnia, 
na North Kentucky Street, Kingston, 
Tennessee, nasz licznik wskazał 77 777 km. 

Kolejna mekka fanów muzyki. 
Tym razem Nashville, Tennessee 
– stolica amerykańskiej muzyki country. 
Tutaj wszędzie słychać country, na każ-
dym kroku i o każdej porze. Zwiedzamy 
słynne Country Music Hall of Fame 
oraz muzeum. A teraz, słuchając so-
bie przyjemnego country płynącego 
z radia, zdążamy do kolejnego miasta. 

Jazda, przyznać trzeba, niekiedy mo-
notonna, daje okazję do posłuchania pracy 
silnika. Jego jednostajny, spokojny rytm 
to wynik własnej technologii Subaru i jedna 
z wyróżniających się cech naszego Foreste-
ra. To już niemal 60 lat, odkąd, w 1966 roku 
Subaru wprowadziło na rynek pierwszą ge-
nerację silnika w układzie bokser, który od 
tamtej pory stał się znakiem rozpoznaw-
czym samochodów z Plejadami na masce. 

To nie jest tak, że kontakt z nami ma 
tylko jeden kierunek: od nas do Was. 
Wiele cennych, lokalnych informacji, a także 
ciepłych słów docierało do nas za pośrednic-

twem Twitte-
ra – jesteśmy 
Wam wdzięczni 
za to wspar-
cie. Ostatnio, 
w Charlotte, 
wsparł nas 
miejscowy klub 
automobilowy, 
a to o tyle symbo-
liczne i ważne, że 
tam też ma swoją 
siedzibę NASCAR, 
która rzą-
dzi sportami 

motorowymi w USA. Tutaj odbywa się 
także Charlotte Motor Speedway. Korzy-
stając z okazji, odwiedziliśmy the Winston 
Cup Museum and the Richard Childress 
Racing. To ekscytujące miejsce dla fanów 
wyścigów samochodowych. Myśląc i pisząc 
o tym wszystkim, nawet nie zauważyliśmy, 
kiedy na liczniku stuknęło 80 000 km! 

W trakcie dzisiejszej jazdy postano-
wiliśmy wypróbować 3 tryby SI-DRIVE 
(Subaru Intelligent Drive). W trybie 
Intelligent reakcja turbo jest umiarkowana 
przy rozsądnym spalaniu. W trybie Sport 
Turbo reaguje natychmiast, a samochód 
przyspiesza z dużą mocą. Wreszcie w try-
bie S# (czyli Sport Sharp) mocne i mo-
mentalne przy-
spieszenie jest po 
prostu cudowne. 

Nie jest tajemnicą, że japońskie samo-
chody są bardzo popularne w Stanach. 
Miło jest nam dowiadywać się, że Subaru 
cieszy się tutaj szczególną estymą. Ze swoją 
wysoko zaawansowaną technologią 
i możliwościami jezdnymi spełniają 
wysokie wymagania tutejszych kierowców. 

W 291. dniu naszej podróży odwie-
dzamy drugi, wielki kraj w Ameryce Pół-
nocnej – Kanadę. Dzisiaj na naszej trasie 
Saint John, w prowincji Nowy Brunszwik, 
z niesamowitymi Reversing Falls, które 
powstają wskutek spotkania się prądów 
rzecznych z przypływami ze strony Bay 
of Fundy. Dzisiaj też pierwszy raz od daw-
na padało, co pozwoliło nam przypomnieć 
sobie o działaniu automatycznych wyciera-
czek. Zamontowany w naszym Foresterze 
system wykrywania deszczu jest niezwykle 
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precyzyjny. Uaktywnia się w dokładnie 
w momencie, kiedy kierowca rozważa 
włączenie wycieraczek, i dostosowuje czę-
stotliwość ich przesuwu do ilości opadów. 
Niby mały gadżet, ale bardzo użyteczny! 
Kanada ma także swoje legendy sportów 
motorowych, wśród których szczególne 
miejsce zajmuje Gilles Villeneuve, pocho-
dzący z Berthierville (Quebec), kierowca 
F1. W Montrealu odwiedzamy tor F1 
nazwany jego imieniem, przekształcony 
obecnie w park dostępny dla każdego. 

Jednym z doznań z jazdy naszym Fore-
sterem jest duże poczucie stabilności i nie 
trzeba przypominać, jak ważne to uczucie 
dla kierowcy. To rezultat symetrii i równo-
wagi silnika, jak również nisko umiesz-
czonego środka ciężkości samochodu. 
W rezultacie na krętych niekiedy drogach 

Nowego Jorku i Chicago, nasz Forester 
świetnie zachowywał się na zakrętach. 

Ze względu na swoją wysokość i roz-
miar, nadwozie SUV-a jest technologicznie 
trudne do wykonania. Pomimo to, sztyw-
ne nadwozie była zawsze specjalnością 
Subaru. Te sztywne i lekkie konstrukcje 
w połączeniu ze stabilnym zawieszeniem 
dają w efekcie świetny komfort jazdy. 

Właśnie mija miesiąc naszej podróży 
po USA. Z tej okazji opuszczamy główną 
trasę i jedziemy „zapoznać” naszego Fore-
stera z niezwykłym miejscem: the World 
Heritage Monument Valley, gdzie ogląda-
my, liczące 270 milionów lat, warstwy geo-
logiczne w skałach, a wszystko to w bardzo 
mistycznej i tajemniczej atmosferze. 

Podczas każdego dnia podróży jeste-
śmy pod wielkim wrażeniem znakomitego 

momentu obrotowego naszego Forestera, 
czyli 350 Nm, osiąganych w przedziale 
2400–3600 obr./min. Nowo opracowany 
silnik z bezpośrednim wtryskiem i turbo-
doładowaniem (DIT) zapewnia przecież 
dynamiczne osiągi bez żadnych kompro-
misów – jak widać, w każdych warunkach. 

Dzisiaj mamy 11 września – dzień 
wielkiej tragedii w USA. Rano Biały Dom 
ogłosił oficjalną minutę ciszy, flagi opusz-
czono do połowy masztów i odbywało się 
wiele spotkań dla uczczenia ofiar ataku 

terrorystycznego z 2001 roku. My także 
wyraziliśmy swoje szczere kondolencje.

W naszym ostatnim filmie demon-
stracyjnym jeździliśmy po owalnym, 
mocno zakurzonym torze Willow Springs 
International Raceway. Dla porównania, 
przed rundą Forestera, tor przejechał mały 
samochód wyścigowy 
(zwany midget car, albo 
speedcar), o prostej, 
czysto mechanicznej 
konstrukcji bez udziału 
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elektroniki, przystosowany do jazdy po 
torach owalnych. Technika jazdy kierowcy 
na zakrętach wymagała ciągłego kontro-
wania kierownicą (skręt przeciwny do 
kierunku jazdy), by nie wypaść z toru. 
Zupełnie inaczej wyglądało to podczas 
jazdy Forestera – kierowca cały czas 

prowadził samochód 
zgodnie z kierun-
kiem jazdy, a nawet 
w przypadku poja-
wienia się uślizgów, 

system VDC (Vehicle Dynamic Control) 
nie pozwalał Foresterowi na odchyły 
od toru jazdy. I taki jest właśnie Fore-
ster, który pozwala każdemu kierowcy 
czuć się tak, jakby posiadał techni-
kę jazdy kierowcy wyścigowego. 

Pamiętacie „Bagdad Cafe”? Cała nasza 
ekipa uwielbia ten film i po opuszcze-
niu toru nie mogliśmy odmówić sobie 
wizyty na Pustyni Mojave, gdzie film 
był kręcony. Motele, kafejki, billboar-
dy – wszystko tu zostało nienaruszone, 
tworząc niesamowitą atmosferę....

Z ciekawszych miejsc odwiedzili-
śmy jeszcze Dolinę Śmierci (The Death 
Valley), gdzie w lipcu 1813 roku tempera-
tura sięgnęła 57°C, zobaczyliśmy Great 
Falls w Montanie, a nawet zahaczyli-
śmy o Vancouver w Kanadzie. Jednak 
przyznać trzeba, że doskwiera nam coraz 
większa tęsknota za domem. Dlatego też, 
po przejechaniu ponad 98 000 kilometrów 
z ogromną radością docieramy ponownie 
do Los Angeles, skąd nasz Forester uda 
się samolotem do Japonii, a to ozna-
cza, że zaszczytne 100 000 kilometrów 
osiągniemy w naszym rodzinnym kraju!

To już 348. dzień projektu Forester 
Live. Na liczniku mamy 99 857 kilome-
trów. Tuż przed finałem naszej podróży 
odwiedzamy miejsca ważne dla powsta-
nia i realizacji całego projektu: najpierw 
pojechaliśmy do miasta Gunma, by 
pozdrowić pracowników fabryki, którzy 
żegnali nas w zeszły roku, a potem do 
centrali Subaru w Shinjuku (Tokio), 
co uwieczniliśmy pięknym zdjęciem. 

Cóż, nie ma co ukrywać, że po do-
świadczeniach europejskich czy ame-
rykańskich można odnieść wrażenie, 
że w Japonii jest za dużo samochodów, 
a drogi są zbyt wąskie. Jednak Forester 
może trafić pod każdą szerokość geogra-
ficzną i bez względu na jakość dróg, ich 
przepustowość, warunki atmosferyczne, 
a nawet doświadczenie i umiejętności 

kierowcy – powinien się sprawdzić. 
Temu właśnie służył projekt Forester-
Live, a wszyscy, którzy śledzili nasze 
relacje, mogli przekonać się, że Forester 
taki właśnie jest: niezawodny, pewny, 
bezpieczny, a także bardzo przyjazny 
kierowcy i środowisku. Myślimy też, 
że czuwają nad nim dobre japońskie 
duchy... 100 000 kilometrów, oznacza-
jące oficjalne zakończenie projektu, 
osiągnęliśmy w Fuji Kawaguchiko, 
u stóp góry Fudżi... Jeszcze raz dziękuje-
my wszystkim za pomoc i wsparcie!

Prezentowany materiał zawiera odniesienia do klipów wideo 
oraz zdjęć. Zapraszamy do odwiedzenia strony 
  http://foresterlive.com    w celu zapoznania się  

z materiałem multimedialnym.
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Dwanaście odcinków specjal-
nych o łącznej długości prawie 
4 kilometrów czekały na kierowców 

elektrycznych rajdówek rywalizujących 
w Rajdowych Mistrzostwach Torunia 
modeli RC. Tegoroczną edycję SUBARU 
VII Rajdu Jesiennego, kończącą rajdowe 
zmagania w sezonie 2013, organizatorzy 
postanowili jednak nieco skompliko-
wać. Pojawiły się oesy „biegane”, a całe 
zmagania o tytuł rajdowego mi-
strza toczyły się przez dwa dni. 
Zawodnicy musieli więc opracować 
zupełnie nową taktykę oraz do-
datkowo przygotować dobre obuwie 
do biegania po żużlowej Motoarenie.

Pierwszego dnia SUBARU VII Rajdu 
Jesiennego rozegranych zostało 7 od-
cinków specjalnych. Już na 
początku 

mocne tempo narzucił... Michał Wieczor-
kowski (Citroen C4 WRC) z Warszawy, 
który na większości odcinków odjeżdżał 
swoim kolegom, nie pozwalając fawory-
tom rajdu na kontrolowanie sytuacji w ta-
beli. Pomiędzy Tomka Bullera, Piotra Lipę 
i Igora Stasza niespodziewanie wkręcił się 
też Piotr Słupczewski, jadący Hondą Civic 
w dużo słabszej specyfikacji S1600. 
Młody kierowca 

z Torunia okazał się szybszy od preten-
dentów do mistrzowskiego tytułu. 

Najwięcej kłopotów niemal wszystkim 
kierowcom sprawił drugi oes, niezwy-
kle ciasny i kręty. Już po starcie ostry 
zakręt lewy 90, mostek i zjazd zakoń-
czony ostrym nawro-

MAŁE RAJDY tekst: MICHAŁ JASIŃSKI/JAZDAMIEJSKA.PL
zdjęcia: BARTOSZ JęDRZEJEWSKI

Dwa dni walki na szutrowych oesach, wystawa samochodów Subaru i pierwszy minirajd dla 
kibiców oraz gwiazd – tegoroczna edycja SUBARU VII Rajdu Jesiennego gwarantowała solidną 
dawkę adrenaliny. Największe puchary ponownie trafiły w ręce „zagranicznych” kierowców.

Gwiazdy wróciły,
stolica dominuje
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tem – tutaj liczyła się precyzja, technika 
i odpowiednie tempo. Bardzo dobrze na 
takiej trasie czuł się Igor Stasz, uzyskując 
po pierwszym przejeździe czas poniżej 
2 minut. Ta sztuka udała się też Michałowi 
Wieczorkowskiemu i Tomkowi Bulle-
rowi, ale dopiero na kolejnych pętlach. 
Na tej próbie poległy niestety rajdówki 
Tomka Nyca (Toyota Corolla) i Marka 
Słupczewskiego (Mitsubishi Lancer), 
którzy musieli skorzystać z systemu 
Super Rally, umożliwiającego im po-
wrót do rywalizacji po naprawie auta.

Dla kibiców i właścicieli superszyb-
kich modeli RC najciekawszy okazał się 
trzeci odcinek specjalny. Kilka ustawio-
nych pachołków na szerokiej, szutrowej 
trasie zapewniało niezwykle efektow-

ne przejazdy. Rozpędzone czteronapędowe 
bolidy wpadały przy pełnym ogniu na 
przeszkodę, krótki hamulec, nawrót i pięk-
nym slajdem wychodziły na prostą, 
pozostawiając za sobą tumany żużlowego 
kurzu. Jednak kto jechał pod publikę, 
musiał liczyć się z gorszym wynikiem 
na mecie. Ale frajdy z jazdy długimi 
slajdami zasmakował niemal każdy.

Padało w Toruniu, 
ale nie na Motoarenie

Poranne niedzielne słońce dość 
szybko zostało zasłonięte przez deszczo-
we chmury. Jesienna aura nie potrafiła 

jednak skutecznie pokrzyżować planów 
organizatorom i dzięki rozgrywaniu rajdu 
na zadaszonej części Motoareny udało się 
całą rywalizację przeprowadzić do końca. 
Zawodnicy ruszyli na oesy mocno skon-
centrowani, bowiem ostatnich pięć prób 
miało zadecydować nie tylko o zwycię-
stwie w rajdzie, ale i o końcowej klasyfika-
cji w sezonie 2013. Było więc o co walczyć.

Od kolejnego zwycięstwa i poprawy 
wyniku z soboty rozpoczął niedzielne 
zmagania Michał Wieczorkowski, 
ustanawiając rekord przejazdu 
– 1:46,18 s. Blisko tylnego zderzaka 
Citroena trzymał się Piotr Lipa, 
tracąc zaledwie 3 sekundy do kolegi 
ze stolicy. Ostro zaatakowali też bracia 
Słupczewscy oraz... Michał Nowicki, 

który poprawił swój przejazd z soboty 
o ponad 10 sekund. Zawodnik z Suchacza 
zwiększał swoje tempo również na 
kolejnych próbach, była więc nadzieja 
na odrobienie niewielkiej starty z dnia 
poprzedniego i powalczenie o pudło.

Na zawodników w niedzielę 
czekały jednak kolejne niespodzianki. 
Połączenie dwóch oesów rozszerzono 
o dodatkowe kółko na pierwszym 
z nich, a na koniec kierowcy mieli do 
pokonania niezwykle długą i szeroką 
„pachołkolandię” zlokalizowaną na 
łuku żużlowego toru. Tam wydawać 
by się mogło, że silne „wurce” powiększą 

swoją przewagę i bezlitośnie pozostawią 
słabszych kolegów w tyle. Ale nawet 
mały sport bywa nieprzewidywalny. 
Luźna nawierzchnia i długa trasa nie 
zawsze pozwalały na szybki i czysty 
przejazd. Wystarczy podać przykład 
Piotra Słupczewskiego, który jadąc 
w klasie S1600 wykręcił trzeci czas, 
a chwilę wcześniej był drugi na łączonej 
próbie dwóch pierwszych odcinków. 
Niestety, ostatni kierowcy zamykający 
stawkę napotkali na trudniejsze warunki. 
Opady deszczu zaatakowały niewielką 
część trasy i małe rajdówki musiały 
jeszcze mocniej walczyć z przyczepnością. 
Na szczęście nikt w tym dniu nie narzekał 
na awarie i swoje modele, nikt też nie 
musiał korzystać z systemu SuperRally.

Ostatecznie rywalizację w Subaru 
VII Rajdzie Jesiennym wygrał Michał 
Wieczorkowski (Citroen C4 WRC, 
Warszawa), uzyskując prawie minutę 
przewagi nad Piotrem Lipą i nieco ponad 
minutę nad Igorem Staszem z Chełma. 
Wysokie, choć niechlubne, czwarte miejsce 
wywalczył doskonale dysponowany 
w ten weekend Piotr Słupczewski. 
Tomek Buller, choć szybszy w niedzielę, 
niestety nie dał rady dogonić swoich 
rywali i ostatecznie musiał zadowolić się 
piątym miejscem. Ta strata zepchnęła 
torunianina na drugą pozycję w generalce 
Rajdowych Mistrzostw Torunia 
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modeli RC w sezonie 2013, dając mu 
pierwszy w historii tytuł rajdowego 
wicemistrza. Puchar i mistrzowski 
tytuł trafił do Igora Stasza, a drugim 
wicemistrzem Torunia został „drugi” 
mieszkaniec Chełma – Piotr Lipa.

rajd Subaru nie dla... Subaru
Zawody na Motoarenie były miej-

scem rajdowego debiutu toruńsko-kra-
kowskiego zespołu – Subaru Poland 
RC Team. Kilka dni treningu i szukania 
optymalnych ustawień małej rajdówki 
dawały nadzieję na udany start i nawią-
zanie walki z doświadczonymi rywa-
lami w klasie S1600. Pierwsze odcinki 
zdawały się te założenia potwierdzać.

– Początek był naprawdę udany, 
mimo że startowałem jako pierwszy i mu-
siałem przecierać zupełnie dla mnie nowe 
szlaki. To było spore wyzwanie, ale udało się 
wyprzedzić nawet mocniejszych i bardziej 
doświadczonych kolegów – mówi Michał Ja-
siński, kierowca SPRCT. – Niestety, drugi oes 
okazał się już trudniejszy i bardziej wyma-
gający – dużo zakrętów, ciasnych nawro-

tów, auto dwukrotnie wkręciło się w taśmy 
ostrzegawcze, a na koniec uderzyłem 
w słupek na mecie i dostałem 10 sekund kary. 

– Na drugiej pętli było już zdecydowanie 
lepiej i odrobiłem ponad 30 sekund straty 
z pierwszego przejazdu. Niestety, adrenalina 
i problem z opanowaniem nerwów wzięły 
górę – ukręciłem kierownicę w aparaturze, 
a przedni amortyzator postanowił odłączyć 
się od wahacza. Jednak w rajdach trzeba 
być twardym (uśmiech). Postanowiłem ko-
lejny oes pojechać uszkodzonym autem 
i nie korzystać z systemu SuperRally. 

To był dobra decyzja – czas okazał się 
niewiele gorszy od pierwszych przejaz-
dów, więc i tak wiele nie straciłem.

Po pierwszym dniu zawodnik Subaru 
Poland RC Team zajmował 21. miejsce 
w generalce, ale do większości rywali tracił 
zaledwie kilka – kilkanaście sekund. Dru-
gi dzień zawodów dawał więc nadzieję na 
odrobienie strat. Taktyka była prosta – albo 
jechać szybko, albo asekuracyjnie i czysto.

Pierwsze próby niedzielnego etapu były 
nieco wolniejsze, ale bezbłędne. Nie zapew-
niały jednak zmniejszenia strat do rywali, 

którzy również utrzymywali dobre tempo. 
Pedał gazu na kolejnym odcinku musiał być 
więc wciśnięty nieco mocniej. Niestety, szyb-
ki najazd na rampę skutkował wyrwaniem 
mocowania tylnego wahacza, a to uniemoż-
liwiło dalszą jazdę. Regulamin zawodów 
nie pozwalał też na wymianę modelu na 
auto zastępcze. Dla niebiesko-białej załogi 
rajd, niestety, zakończył się przedwcześnie.

Zawody dla dużych i małych
W programie Subaru VII Rajdu Jesien-

nego nie zabrakło też atrakcji dla kibiców. 

Po raz pierwszy w tego typu wydarzeniu, 
organizatorzy zaplanowali minirajd dla ki-
biców. Każdy, kto przyszedł na Motoarenę, 
mógł spróbować swoich sił za kierownicą 
elektrycznej rajdówki udostępnionej 
przez Subaru Poland RC Team. W sobotę 
i niedzielę na specjalnym minioesie trwała 
zacięta walka o puchary i nagrody ufundo-
wane przez Sklep Komputerowy OMEGA 
i CUK Ubezpieczenia. Najlepsi, w bla-
sku flaszy, odebrali zasłużone trofea.

W niedzielę, krótko po godzinie 
12:00 na starcie minioesu stawili się 
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reprezentanci mediów oraz gwiazdy ze 
świata motosportu w małej i dużej skali. 
Honoru dziennikarzy dzielnie bronili 
Agnieszka Chmielewska (Radio ZET 
Gold) oraz Marcin Martinez Wiśniew-
ski (Radio GRA). Niestety, musieli 
oni uznać wyższość specjalistów od 
szybkich aut zredukowanych do skali 
1/10. Oskar Lubieński (rajdowy mistrz 
Torunia w skali 1:1) oraz byli mistrzo-
wie rajdowych oesów w małej skali, 
Bartek Ahiejczyk i Mikołaj Szrajer, 
toczyli ostry bój o zwycięstwo w generalce.

Bartek Ahiejczyk i Mikołaj Szra-
jer przypomnieli sobie dawne lata 
i mocno w tyle zostawili swoich 
rywali. Najszybszy okazał się Bar-
tek, drugi był Mikołaj, a podium 
uzupełnił Robert Małecki.

Plejady gościnnie na rajdzie
Na Motoarenie, obok modeli w skali 

1:10, zaparkowały niezwykłe maszyny 
właścicieli Subaru z Kujaw i Pomorza, 
a nawet Wielkopolski. Przybyła na 
stadion publiczność mogła podziwiać 

kilka generacji i wcieleń Imprez WRX STi 
oraz ponad 240-konnego Forestera Turbo. 
Każdy fan motoryzacji w momencie 
pojawienia się takiej reprezentacji Subaru 
pod dachem Motoareny, dostawał gęsiej 
skórki! Ryk wydechów i świst turbin odbi-
janych od dachu i ścian toru żużlowego 
zagwarantowały małe trzęsienie ziemi.

Ciekawymi kąskami dla miłośni-
ków marki z Plejadami w znaczku były 
Impreza TypeR oraz Impreza STi Sol-
berg Edition. Oba auta charakteryzują się 
mocą w okolicach 300 koni mechanicz-

nych i tym, że są bardzo rzadkimi okaza-
mi na ulicach – nie tylko tych polskich. 
Ich właściciele to Dirkdiggler i Razzar, 
którzy przyjechali z Bydgoszczy oraz 
Grudziądza. Sami przybyli mogli wziąć 
udział w minirajdzie RC i sprawdzić, 
jak się prowadzi Impreza w skali 1/10.

– Samochód mimo że dużo mniejszy to 
jednak prowadzi się podobnie do prawdzi-
wego auta! Zwłaszcza do Subaru! W końcu 
ma napęd na 4 koła (uśmiech). Te „zabaw-
ki” dają naprawdę dużo frajdy! Wcho-
dzenie w zakręt pełnym ogniem i kontra 

w odpowiednim momencie, żeby nie 
wypaść z łuku – wszystko jak w „realu” 
tylko że w mniejszej skali – zgodnie mówili 
właściciele aut spod znaku Plejad.

Dwudniowy SUBARU VII Rajd 
Jesienny kończy rywalizację w cy-
klu Rajdowych Mistrzostw Torunia 
modeli RC. Na zawodników czeka 
jeszcze uroczysta gala, wręczenie 
pucharów i mistrzowskich tytułów.

Rajd wspierali: Subaru Import 
Polska, CUK 
Ubezpieczenia, 
VIP Dystrybucja, 
Sklep Komputerowy 
OMEGA, Subaru 
Poland RC Team, 
Angraw, MOSiR, 
ŚwiatReklamy.
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Jeżeli jakiś producent samochodów nie 
oferuje w swych salonach pewnych roz-
wiązań technicznych, nie oznacza to, że 

nad nimi nie pracuje. W przypadku tak in-
nowacyjnego przedsiębiorstwa jak Subaru 
(i całe FHI) możemy być wręcz pewni, że 
nieustannie badane są nowe koncepcje, 
choćby po to, aby producent był gotowy na 
ich wdrożenie, gdy zaistnieją odpowiednie 
techniczne i rynkowe warunki. W ten 
właśnie sposób przebiega rozwój nowych 
systemów napędowych samochodów. 

Zauważmy, że od kilkunastu lat, gdy 
mówimy o przyszłości motoryza-
cji, dyskutujemy prawie wyłącz-
nie o napędach hybrydo-
wych i elektrycznych. 
Tymczasem choć 
są one już 
dostępne, 

nadal stanowią minimalny margines 
sprzedaży, nawet w firmach, które posta-
nowiły się za ich pomocą promować. 

Subaru znajduje się w tej szczegól-
nej sytuacji, że rozwiązania techniczne 
wyróżniające tę firmę i stanowiące o jej 
charakterze są bardzo dobrze zdefiniowa-
ne. Chodzi oczywiście o silniki SUBARU 
BOXER i napęd Symmetrical AWD. 
Wobec tego promowanie się przez jeszcze 
inne tech-
nicz-

ne innowacje, interesujące, ale kosztowne, 
nie jest potrzebne. Z drugiej jednak strony 
inżynierowie koncernu muszą rozszerzać 
swoją wiedzę także w kierunkach, które 
uznawane są za istotne przez konkurencję. 
I zapewne właśnie dlatego, gdy pewne fir-
my, głównie japońskie, na poważnie pod-
jęły kwestię napędów hybrydowych, także 
i Subaru zaczęło badać te rozwiązania.

Podczas tegorocznego genewskiego salonu samochodowego Subaru zaprezentowało 
interesujący projekt SUV-a z hybrydowym napędem na cztery koła – XV hybrid. Jednak firma 
spod znaku Plejad zauważyła zalety napędu hybrydowego znacznie wcześniej. Minęło właśnie 
dziesięć lat od momentu, gdy zaprezentowano pierwszy hybrydowy prototyp Subaru.

Wszystkie hybrydy Subaru

HISTORIA tekst: JERZY DYSZY



facebook.pl/MagazynPlejady 99

Główne zalety hybrydy
Zastanówmy się, dlaczego samochód 

hybrydowy, czyli mający kombinowany, 
podwójny (w domyśle spalinowo- 
-elektryczny) system napędu, może 
mieć pewną przewagę nad samochodem 
wyposażonym tylko w silnik tłokowy 
wewnętrznego spalania?*. 

Dzieje się tak dzięki połączeniu 
zalet obu napędów, co pozwala 
jednocześnie zminimalizować 
ich zasadniczo nieusuwalne wady. 

• Zaletą silnika elektrycznego jest 
zdolność realizowania funkcji odzyskiwa-
nia energii. Pracując w trybie generatora 
(prądnicy), może on być, dzięki napędza-
niu od kół podczas hamowania pojazdu, 
właśnie wstępnym, uniwersalnym hamul-
cem. Pozwala to ładować pokładowe aku-
mulatory „za darmo”, a odzyskana energia 
elektryczna służy potem do wspomagania 

przyspieszania lub do okresowej 
jazdy z użyciem samego 

silnika elektrycz-
nego. 

• Współpraca silnika elektrycznego 
z silnikiem cieplnym, tłokowym, umożliwia 
poprawienie charakterystyki sprawności 
tego drugiego w funkcji obrotów i obciąże-
nia. Jednostka tłokowa pracuje z największą 
sprawnością w wąskim zakresie obrotów 
w okolicach maksymalnego momentu i musi 
być wtedy dość mocno (ale nie maksymal-
nie) obciążona. Zatem zwykłym samocho-
dem nie da się jechać powoli i delikatnie, 
a przy tym maksymalnie ekonomicznie, bo 
brakuje wtedy obciążenia. Nawiasem mó-
wiąc, to jest właśnie przyczyna triumfalne-
go pochodu tzw. downsizingu (zmniejszania 
pojemności skokowej) silników tłokowych. 
Jeżeli natomiast w układzie znajdzie się 
generator prądu ładujący akumulatory, 
może on – gdy zaistnieje taka potrzeba 
– zwiększać obciążenie silnika po to, by 
wytworzoną i zmagazynowaną energię 
wykorzystać do napędu auta później, wspo-
magając tłokowy silnik cieplny lub dostar-
czając napędu, gdy będzie on wyłączony.

• Układ hybrydowy pozbawiony jest też 
największej wady samochodów z napę-
dem wyłącznie elektrycznym – niezależnie 
od ilości akumulatorów elektrycznych na 

pokładzie, zasięg na jednym tanko-
waniu (ładowaniu) jest bardzo 

duży, a tankowanie płynnego paliwa jest 
łatwe i powszechnie dostępne. Wynika to 
z prostego faktu, że hybryda ma przecież 
silnik cieplny i zbiornik zwykłego pali-
wa, więc pojemność akumulatorów nie 
jest dla niej bardzo istotna. Tymczasem 
samochód czysto elektryczny z najlep-
szymi dostępnymi dziś akumulatorami 
magazynuje na pokładzie odpowiednik 
energii zawartej maksymalnie w dwóch 
– trzech litrach paliwa ropopochodnego. 

• Kolejna zaleta samochodu hybrydowe-
go wynika ze szczególnej charakterystyki 
silnika elektrycznego. Ujawnia się lepsze 
dostosowanie charakterystyki takiego 
napędu do jazdy w ruchu drogowym, gdyż 
silniki elektryczne mogą generować mak-
symalny moment napędowy od zerowych 
obrotów wału, a także nie wymagają utrzy-
mywania obrotów biegu jałowego. Zatem 
odpowiednio skonstruowany samochód 
spalinowo elektryczny może ruszać z miej-
sca bez użycia sprzęgła, a niekiedy nawet 
nie potrzebuje skrzyni biegów. Unika się 
w ten sposób niepotrzebnych strat, można 
też częściowo uprościć budowę samochodu 
(czasami można zrezygnować z odrębnego 
rozrusznika i prądnicy, a także statystycznie 
mniej obciążone są tradycyjne hamulce). 

* OKREśLENIE TO STOSUJEMY, BY ZADOWOLIć 
PURYSTóW TEchNIcZNYch – NP. SILNIK PAROWY 

MOżE BYć TAKżE TłOKOWY, ALE NIE JEST 
SILNIKIEM WEWNęTRZNEGO 

SPALANIA, A WIęc DZIAłA 
ZUPEłNIE INAcZEJ. 
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Żeby sprawa nie wyglądała zbyt 
różowo, wspomnijmy też o wadach 
i ograniczeniach systemów hybrydowych. 
Przede wszystkim mimo względnej 
prostoty konstrukcyjnej są to jednak 
zdublowane układy napędowe, 
które muszą być także wyposa-
żone w odpowiednią baterię 
akumulatorów. Nieunikniony 
jest zatem dość znaczny 
wzrost masy i ceny pojazdu. 
Poza tym poprawa sprawności 
układu napędowego (hybryda 
wobec silnika tłokowego) jest, 
z przyczyn technicznych, niewiel-
ka. Trudno się spodziewać spadku 
zużycia paliwa większego niż 15%, a wy-
nika to z dwóch przyczyn. Pierwszą jest 
wspomniany już wzrost masy auta, drugą 
zaś zawsze niepełny „odzysk” energii 
hamowania. Nawet gdyby silnik/generator 
w pełni przejął rolę tradycyjnych ha-
mulców, wytwarzany prąd elektryczny 
pojawia się krótkookresowo (właśnie tylko 
podczas hamowań) i ma bardzo dużą moc. 
W tych krótkich okresach jest go zbyt 
dużo, by przyjęły go w całości nawet spore 
zestawy chemicznych akumulatorów.  

W praktyce istnieje kilka roz-
wiązań hybrydowych napędów, 
które można sklasyfikować jako:

– hybrydy równoległe, w których 
oba silniki, elektryczny i spalinowy, 
mogą łącznie lub oddzielnie być źródłem 
napędu pojazdu (tak działa większość 
hybrydowych samochodów osobowych);

– hybrydy szeregowe, w których silnik 
spalinowy napędza generator, a tam wy-
tworzony prąd służy do napędu pojaz-
du wyłącznie silnikiem elektrycznym 
(tak działają np. lokomotywy spalinowe 
i niektóre hybrydowe autobusy);

- hybrydy szeregowo-równole-
głe, które realizują oba te schematy 
działania, zależnie od trybu pracy.

Podsumowując – hybrydy w motory-
zacji to piękna i teoretycznie słuszna idea, 
jednak by stała się w pełni uzasadniona 
ekonomicznie, wymaga ciągle badań. I to 
właśnie czyni Subaru, przygotowujące się 
do momentu, w którym samochód z napi-
sem „Hybrid Symmetrical AWD” będzie 
pod każdym względem lepszy i bardziej 
ekonomiczny od rozwiązania klasycznego. 

niespotykana 
hybryda Subaru

Pierwszym kompleksowo opracowa-
nym hybrydowym pojazdem przedsta-
wionym przez Subaru był B9 Scrambler 
(B9 SC), zaprezentowany w roku 2003 
podczas salonu samochodowego w To-
kio, a potem w roku 2004 w Genewie. 
Auto o długości 420 cm z zewnątrz 
wydawało się interesującą i konkurencyjną 
propozycją wobec dwuosobowego road-
stera Mazda MX5, szczególnie że dyspo-
nowało napędem AWD, zawieszeniem 
pneumatycznym o regulowanej wysokości, 
oponami Run Flat i pionierskim systemem 
rozpoznawania przedmiotów na drodze 
w czasie rzeczywistym ADA. Jednak 
w rzeczywistości kryła się w nim jeszcze 

większa dawka supernowo-
czesnej technologii, która dopiero 

kilka lat później została skopiowana przez 
konkurentów. Scrambler był hybrydą, 
ale w przeciwieństwie do wszystkich 
ówczesnych rozwiązań (produkcyjnych 
i prototypowych) był hybrydą szeregową 
lub szeregowo-równoległą, ale z ciągle 
z naciskiem na rozwiązanie szeregowe. 

Dla układu napędowego przyjęto 
dość skomplikowaną nazwę SSHEV 
(Sekwencyjno-Szeregowy Hybrydowy 
Pojazd Elektryczny). Zbudowany był 
on następująco: w komorze silnikowej 
znajdował się zasadniczo standardowy 
czterocylindrowy silnik SOHC w układzie 
bokser, o mocy maksymalnej 140 KM 
przy 5600 obr./min. Jednak to nie on był 
głównym źródłem napędu samochodu. 

B9 Scrambler

B9 Scrambler
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Układ napędowy, co prawda, wzrokowo 
przypominał standardowy zespół Subaru 
Symmetrical AWD, ale w rzeczywistości 
następnym urządzeniem, umieszczonym 
pomiędzy silnikiem spalinowym i skrzynią 
biegów, był generator prądu o mocy 50 kW 
(68 KM). Z kolei do niego zamocowa-
na była automatyczna skrzynia biegów 
z półosiami do napędu przednich kół, 
a za nią dopiero właściwy napędowy silnik 
elektryczny o mocy 100 kW (136 KM). 
Wreszcie na końcu tego nieco przedłu-
żonego zespołu napędowego znajdował 
się standardowy układ rozdziału mocy 
Subaru, realizujący napęd tylnych kół. 

Silnik elektryczny 100 kW napędzał 
samochód do prędkości ok. 80 km/h, 
zaś silnik tłokowy załączał się jedynie 
wtedy, gdy akumulatory litowo-jonowe 
wymagały podładowania przez genera-
tor 50 kW. W tej fazie napęd miał więc 
charakter czysto szeregowy. Dopiero gdy 
prędkość rosła ponad 80 km/h, co zwięk-
szało obciążenie układu napędowego, 
silnik spalinowy zaczynał bezpośrednio 
uczestniczyć w napędzaniu auta. Gdy po-
trzebna była większa moc, np. do zde-
cydowanego przyspieszania, oba silniki 
pracowały razem, czyli równolegle, połą-
czone dwufunkcyjnym sprzęgłem. Było 
to bezpośrednie zastosowanie idei napędu 
hybrydowego, w którym silnik tłokowy 
wykorzystywany jest tylko w takim zakre-
sie, w jakim jego sprawność jest największa.

Ponieważ układ napędowy SSHEV 
mieścił się miejscu, które zajmował stan-
dardowy układ Subaru Symmetrical AWD, 
komentatorzy przypuszczali, że znajdzie 
on seryjne zastosowanie, np. w skórze 
Legacy lub Outbacka. Niestety nie doszło 
do tego, także bardzo dobrze przyjęte 
nadwozie Scramblera autorstwa Andreasa 
Zapatinasa, potraktowane zostało tylko 
jako studium wyglądu przyszłych Subaru.

Z pomocą pana Millera
Kolejnym hybrydowym prototypem 

Subaru było auto o dźwięcznej nazwie 
B5 TPH (Hybryda Równoległa – Turbodoła-
dowana), pokazane podczas tokijskiego salo-
nu w roku 2005, a następnie podczas NAIAS 
w roku 2006. Był to dwumiejscowy crosso-
ver łączący element GT, coupe, hatchbacka 
i SUV-a. To nadwozie nie było zapowiedzią 

kolejnej Imprezy, choć z drugiej strony przy-
pominało nieco pewien model Saaba, mają-
cego wiele wspólnego z Subaru. Przejdźmy 
jednak do tego, co kryło się pod jego skórą.

W tym przypadku układ napędowy 
bardzo nieznacznie różnił się od stan-
dardowego Subaru Symmetrical AWD 
z turbodoładowanym silnikiem B4 o mocy 
maksymalnej 256 KM i momencie maksy-
malnym ok. 340 Nm. Dokładniej mówiąc 
różnica wynosiła 58 mm – taka była grubość 
silnika elektrycznego o mocy 10 kW (13 KM) 
i momencie maksymalnym ok. 150 Nm 
umieszczonego pomiędzy silnikiem tłoko-
wym i skrzynią biegów. Jasne jest, że w tym 
przypadku jednostka elektryczna nie służyła 
do samodzielnego napędzania samochodu, 
ale do wspomagania silnika tłokowego 
oraz, w trybie generatora, do odzyskiwania 
energii kinetycznej podczas hamowania. 

Ten prosty układ zawierał kilka 
interesujących rozwiązań. Jednym z nich 
była bateria manganowo-litowo-jonowa 
chłodzona powietrzem. Ten nowy rodzaj 
akumulatorów, nad którym pracowało 
FHI i NEC, wydawał się bardzo obiecujący 

pod względem trwałości (liczba cykli 
ładowania) i wydzielania ciepła.

Ponieważ podstawowym zadaniem 
takiego układu hybrydowego jest ogranicze-
nie zużycia paliwa, zastosowany w B5 TPH 
turbodoładowany silnik tłokowy pracował 
w cyklu Atkinsona* – Millera, który dość 
istotnie różni się od tradycyjnego cyklu ciepl-
nego Otto zwykłych silników benzynowych.

Obecnie cykl Atkinsona – Mille-
ra stosowany jest dość powszechnie 
w silnikach o zmiennych fazach rozrządu, 
a przede wszystkim w silnikach stoso-
wanych w samochodach hybrydowych. 
Subaru jako jedna z pierwszych firm 
zastosowało to rozwiązanie w silniku 
turbodoładowanym i wraz z hybrydą. 
W tym przypadku moc silnika pracującego 
w reżimie Atkinsona – Millera nie spada, 
gdyż można dość swobodnie regulować 
ją ciśnieniem doładowania. Sprawność 
silnika jest wtedy wyraźnie (do 30%) większa 
niż w trybie standardowym, natomiast 
pojawiające się opóźnienie doładowania 
(tzw. turbodziura) jest kompensowane 
m.in. przez działanie silnika elektrycznego.  

* cYKL ATKINSONA OKREśLA SPOSóB PRAcY cZTEROSUWOWEGO SILNIKA Z ZAPłONEM ISKROWYM. 
JEGO WYNALAZcą, JESZcZE W KOŃcU XIX WIEKU, BYł JAMES ATKINSON. ISTOTą ROZWIąZANIA JEST W SKRócIE 
TO, BY W SILNIKU TłOKOWYM SUW ROZPRężANIA BYł DłUżSZY NIż SUW SPRężANIA, cO POZWALA NA 
LEPSZE WYKORZYSTANIE ENERGII GAZóW SPALINOWYch NAcISKAJącYch NA TłOK (W NORMALNYM 
cYKLU cZęść ENERGII GAZóW JEST TRAcONA, GDY OTWIERA SIę ZAWóR WYLOTOWY). TAKIE ROZWIąZANIE 
POZORNIE JEST NIEREALNE, ALE OKAZUJE SIę, żE MOżNA SKONSTRUOWAć DOść ZłOżONY UKłAD KORBOWO-
TłOKOWY, W KTóRYM SUW SPRężANIA ODBYWA SIę NA MNIEJSZYM DYSTANSIE NIż SUW ROZPRężANIA. 
JEST TO JEDNAK BARDZO NIEPRAKTYcZNE. POMYSł P. ATKINSONA ODżYł DOPIERO, GDY W LATAch 50. 
XX WIEKU INż. RALPh MILLER WPADł NA GENIALNY POMYSł – TłOKI SILNIKA MOGą BYć PORUSZANE 
STANDARDOWO, ZAś TAK NAPRAWDę ISTOTNE JEST, KIEDY ZAMYKA SIę ZAWóR DOLOTOWY W cZASIE SUWU 
SPRężANIA ORAZ OTWIERA WYLOTOWY, PODcZAS SUWU PRAcY SILNIKA cZTEROSUWOWEGO. W TEN SPOSóB 
MOżNA ZMIENIć EFEKTYWNą (A NIE GEOMETRYcZNą) DłUGOść OBU SUWóW SILNIKA, ZWIęKSZAJąc JEGO 
SPRAWNOść PRZY NIEWIELKIch OBcIążENIAch.

B5 TPh
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HISTORIA

Subaru VIZIV concept 

Wizja przyszłości
Oba hybrydowe prototypy Subaru wy-

kazały zapewne, że jakkolwiek możliwe jest 
zastosowanie tych technologii, to na razie 
ekonomicznie jest to nieuzasadnione. Ba-
dania jednak trwają, pojawiają się nowe po-
mysły, a jednocześnie zaostrzają się normy 
emisji trujących składników spalin i zużycia 
paliwa. W przyszłości użycie technologii hy-
brydowych może się więc okazać konieczne. 

W tym roku, podczas salonu genewskie-
go, Subaru pokazało, że można to zrobić 
w sposób jeszcze bardziej zaawansowany. 
Samochód o nazwie Subaru VIZIV Concept 
opisaliśmy już dość dokładnie w pierw-
szym tegorocznym numerze „Plejad”, 
przedstawmy więc pokrótce tylko najważ-
niejsze elementy tego projektu. Trzeba przy 
tym dodać, że jest to na razie projekt bardzo 
koncepcyjny, nie jeżdżący samochód, 
a raczej wizja możliwości rozwojowych.

W tym przypadku jest to średniej 
wielkości SUV, koniecznie oczywiście 

z symetrycznym napędem 4×4. Co jednak 
zrobić, gdy napęd wszystkich kół bę-
dzie jeszcze bardziej na cenzurowanym, 
niż jest to obecnie? Należy skonstruować 
taki samochód, który pozostając starym, 
dobrym Subaru, wykaże się niezwykle 
ekologicznymi zachowaniami. A do tego 
potrzebne są zupełnie nowe technologie. 

Układ napędowy VIZIV wykorzystu-
je dobrze znany, dwulitrowy silnik 
BOXER DIESEL, automatyczną 
skrzynię Lineartronic i... tylko 
napęd przedni. Dodatkowo mieści 
się obok nich jeden silnik/gene-
rator elektryczny. Cała tajemnica 
tkwi jednak w tylnym moście, 
gdzie znajdują się dwa większe 
synchroniczne silniki elektryczne 
ze stałym magnesem, napędzające 
oddzielnie prawe i lewe tylne koło. 
Rodzaj silników jest bardzo istotny 
– ich praca (obroty i generowany moment) 
może być bardzo precyzyjnie regulowana 
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przez sterownik. W praktyce pozwala 
to na uzyskanie kilku specyficznych 
trybów pracy, zawartych, jak to w Subaru, 
w zestawie trybów jazdy SI-Drive. 

Podstawowy tryb to Eco – Cruise, 
w którym sterownik automatycznie decy-
duje, jak wykorzystać silnik wysokoprężny 
i trzy elektryczne, by samochód pracował 
jak najbardziej efektywnie i oszczędnie. 
W praktyce najczęściej działał będzie 
napęd przedni oraz oczywiście odzy-
skiwanie energii (akumulatory litowo-
-jonowe). Jeżeli jednak potrzebne będzie 
zdecydowane przyspieszanie lub własności 
terenowe, pracę mogą podjąć wszystkie 
silniki naraz, realizując napęd AWD bez 
fizycznego połączenia przedniego mostu 
z tylnym. Co więcej, można aktywnie 
realizować funkcję torque vectoringu 
(wspomaganie skręcania przez napęd), 
gdyż wystarczy obrócić kierownicę 
w prawo, by „mocniej” zaczął pracować 
lewy tylny silnik elektryczny, i odwrotnie. 

A wszystko to w powiązaniu 
z działaniem najnowszej 
wersji kamery EyeSight. 

VIZIV pokaza-
ny w obecnej wersji 
zapewne także nie 
trafi do produk-
cji, widać jednak, 
w jakim kierunku idą 
prace nad kolejny-
mi samochodami 
Subaru. Wydaje się, 
że w przyszłości nie 
unikniemy zdecydo-
wanie zaakcentowa-
nej obecności elektro-
niki i elektrycznych 
napędów, ale możemy 
liczyć, że gdzieś 
w tym pozosta-
nie stary duch 
samochodów 
Subaru.
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Z Zakopanego do celu wcale nie 
jest daleko, ale dojazd jest ciężki. 
Rumuńskie drogi są wąskie, kręte, 

a nawierzchnie pozostawiają wiele do 
życzenia. Fajne na asfaltowe oesy i pewnie 
bardzo przyjemne, żeby sobie pojechać, 
ale niestety zatłoczone przez pojazdy 
w delikatnie mówiąc różnym stanie tech-
nicznym. Zwyczaje drogowe, zwłaszcza 
w zakresie wyprzedzania, przywodzą na 
myśl etos „boskiego wiatru”, czyli lotni-
ków kamikaze. Manewrowość, dynamika 
i hamulce samochodu naprawdę stają się 
narzędziami przetrwania. Przetrwaliśmy.

Głównym celem wyjazdu był rejon 
zamkniętej zimą drogi krajowej DN7C, 
tak zwanej Transfogaras. Wspina się 
ona serpentynami w wąskiej dolinie na 
ponad dwa tysiące metrów nad poziomem 
morza. W miejscu zimowego zamknięcia 
drogi znajduje się dolna stacja archaicz-
nej kolejki linowej, jeżdżącej do góry, 
kiedy uzbiera się komplet pasażerów, 
albo kiedy czekający będą na tyle zde-
sperowani, żeby opłacić puste miejsca. 

Kolejka nie jest przeznaczona dla 
narciarzy. Dowozi turystów do jeziora 
i hotelu znajdujących się tam, gdzie letnia 
droga ginie w hotelu pod przełęczą. Mały 
wagonik nie jest w żaden sposób przysto-
sowany do przewozu nart – trzeba układać 
je na podłodze pod ścianą. Turyści patrzą 
ze zdumieniem na kaski, buty i narty 
obcokrajowców. Co odważniejsi pytają: 
Gdzie wy tu będziecie jeździć? Takie pytanie 
zadane w kolejce jadącej nad ośnieżoną, 
stromą doliną na początku zbijało nas 
z tropu, ale nauczyliśmy się z godnością 
odpowiadać: Wszędzie. Wszędzie.

W ciągu dwóch pięciodniowych poby-
tów mieliśmy tylko cztery dni, kiedy poza 
nami byli tam inni narciarze. Raz gru-
pa niemieckich snowboardzistów, raz 

niemiecki przewodnik z narciarzami i dwa 
razy lokalni matadorzy, którzy lokalne oby-
czaje drogowe przenosili konsekwentnie na 
śnieg. Nie wiem, czy chcieli nam udowod-
nić, że jesteśmy tacy sami jak 99% ludzi i po 
prostu boimy się umrzeć, czy działają w taki 
sam sposób również, kiedy nikt na nich nie 
patrzy. Warunki wymagały bardzo dużej 
ostrożności i poważnie ograniczały możli-
wości działania – był trzeci stopnień zagro-
żenia i jego oznaki były naprawdę widoczne 
w terenie. Przynajmniej ja je widziałem.

Wytłumaczenie członkom mojej grupy, 
dlaczego nie jesteśmy aż tak odważni 
jak tubylcy znający teren, czasem może 
być wyzwaniem, ale tym razem w ekipie 
byli doświadczeni narciarze pozatraso-
wi. Po pierwszym zjeździe wiedzieliśmy, 
że dużo zrobić się nie uda. Byliśmy w  trak-
cie drugiego, ostrożnego zjazdu, kiedy 
Adam patrzący w górę doliny powiedział 

jak zwykle spokojnie:  O, lawina. Lokalny 
matador, ten na desce, bo dwóch pozosta-
łych było na nartach, wjechał w miejsce 
wyglądające jak z książki o lawinach. 
Powierzchnia śniegu wyraźnie pokazywała, 
że jest to depozyt świeżo odłożony przez 
wiatr na stromym stoku. Matador osiągnął 
efekt jak z książki o lawinach – obryw 
miał około pół metra grubości i około 
czterdziestu metrów długości. Kiedy tam 
spojrzałem, lawina właśnie zwalniała i z la-
winiska częściowo wystawał nasz bohater. 

Poza tym groźnie wyglądającym, choć 
nie odnoszącym się do nas epizodem, nasze 
doświadczenie z rejonu jest wspaniałe, 
jak zresztą widać na zdjęciach. Wielką 
zaletą Rumunii jest fakt, że zjazdy poza 
trasami nie są tam jeszcze tak popularne 
jak w Europie Zachodniej czy w Polsce. 
Oznacza to, że po opadzie można od-
powiednio dłużej jeździć w puchu, bo 

STYL ŻYCIA tekst: MARCIN KACPEREK/FREERAJDY
zdjęcia: ARCHIWUM FREERAJDY

Eastern,  
czyli coś z Dzikiego Wschodu
Rumunia ma wiele do zaoferowania miłośnikom górskiej przygody wszelkiego rodzaju.  
Po letnim, wspinaczkowym rozpoznaniu rejonu Bucegi, gdzie znajdują się największe ściany skalne 
w tym kraju, ostatniej zimy przyszła pora na narciarską eksplorację pasma Fogaras.
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konkurencja go nie rozjeżdża. Drugim atu-
tem okolicy jest teren – Fogaras jest zbyt 
łagodny dla wspinaczy, ale jakby stworzony 
dla zjazdów pozatrasowych. Kolejka jadąca 
do jeziora pozwala na wiele ciekawych 
zjazdów, ale potencjał rejonu najlepiej 
można wykorzystać, akceptując pewną 
ilość podchodzenia na fokach, bo stosun-
kowo niewielkie podejścia z okolicy górnej 
stacji otwierają wspaniałe możliwości. 

W tym sezonie wybieramy się tam 
znowu – planujemy turnusy w styczniu 
i w kwietniu. Pierwszy z nastawieniem na 
puch, drugi na wiosenne zjazdy żlebami. 
Przygoda samochodowa podczas dojazdu 
jest opcjonalnym bonusem. Jej charakter 
wyraźnie faworyzuje posiadaczy samocho-
dów spod znaku „Plejad” i niektórym może 
się na pewno spodobać, ale jest też opcja 
dolotu samolotem praktycznie na miejsce. 
Kto chętny na zimową przygodę?

AUTOR JEST PREZESEM POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZEWODNIKóW WYSOKOGóRSKIch, ZRZESZAJącEGO 
POLSKIch PRZEWODNIKóW POSIADAJącYch MIęDZYNARODOWE UPRAWNIENIA UIAGM.
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CIEKAWOSTKI tekst: AGNIESZKA JAMA
zdjęcia: FOTOLIA, YOUTUBE

Prezentowany materiał zawiera odniesienia do klipów wideo  
w serwisie YouTube oraz archiwalnych stron internetowych.  
Zapraszamy do odwiedzenia strony

www.plejady.subaru.pl/reklamy
w celu zapoznania się z materiałem multimedialnym. 
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Subaru jako marka ekskluzywna i ceniona na całym świecie w kwestii reklam może pozwolić 
sobie naprawdę na wiele. Zaproszenia do jej akcji promocyjnych chętnie przyjmują znani i lubiani 
sportowcy, aktorzy i muzycy, o czym pisaliśmy już w poprzednich wydaniach „Plejad”. (  nr 44 i nr 45) 
Subaru ma jednak więcej ciekawych pomysłów na wypromowanie swoich samochodów. Jednym z nich 
jest niewątpliwie humorystyczne spojrzenie na plejadowe cztery kółka. Raz na jakiś czas fachowcy 
z branży reklamowej postanawiają rozbawić nas swoimi nieraz bardzo zaskakującymi pomysłami 
i wprowadzić w niezwykle dobry nastrój.

Przyprawione dobrym humorem, 
serwowane przez Subaru

Zabawne spoty reklamowe Subaru 
mają swą długą historię. Sięgnijmy 
do amerykańskiej telewizji z końca 

lat 60. Fuji Heavy Industries postano-
wiło wypromować wówczas w Stanach 
Zjednoczonych malutkie Subaru 360. 
Już sam tytuł pierwszej amerykańskiej 
telewizyjnej kampanii reklamowej marki 
wywoływał uśmiech. „Cheap and Ugly” 
– tak to nieco przewrotnie, ale za to 
skutecznie zachwalano mały samocho-
dzik. Na temat jego urody można było 
się spierać. Z pewnością był on jednak 
tani, a przy tym niezwykle funkcjonal-
ny. W kilku spotach zalety minipojazdu 
wychwalała piękna blondynka, której nie 
sprawiał on żadnych problemów użytko-
wych. Według niej miał zużywać mini-

malne ilości paliwa – do baku starczało 
wlać zaledwie objętość jednej lampki 
(tak, tak – chodzi nam o kieliszek do 
wina)! Części wymienne miały być wy-
jątkowo tanie – oczywiście w przypadku, 
gdyby w ogóle kiedykolwiek okazały się 
potrzebne. Było bowiem niezwykle mało 

prawdopodobnym, by cokolwiek złego 
się autku przytrafiło. Co więcej, było ono 
w stanie przemierzać „trasy”, o których 
duże samochody mogły zapomnieć. 
O tej właśnie zalecie traktowały również 
kolejne spoty – już bez udziału atrak-
cyjnej dziewczyny. Skupiono się w nich 
ponadto na możliwościach parkingowych 
malutkiego Subaru, jego przygotowanym 
na wszystko wnętrzu (wygodna drzemka 
w trakcie podroży – to przecież możli-
we!), dostosowaniu go do potrzeb osób 
z wszystkich sfer i grup społecznych, 
zaletach rajdowych (Subaru 360 Super 
Sport pokonywało skarpy i zakręty bez 
najmniejszego szwanku), możliwościach 
transportowych wersji truck i van oraz 
niezwykłej funkcjonalności Subaru Star. 

A wszystko to utrzymane w tonie lekkim 
i zabawnym – jak samo autko.

Amerykańskie reklamy z końcówki 
szóstej dekady minionego wieku zapo-
czątkowały cykl humorystycznych spotów 
reklamowych kolejnych modeli. O jakże 
prostym, a przy tym genialnym pomyśle 

możemy mówić, oglądając reklamę 
Subaru przygotowaną w roku 1984 przez 
mistrza w tej dziedzinie, Lee Garfinkela. 
Towarzyszy jej utwór „You Always Hurt 
the One You Love”, który idealnie oddaje 
ideę spotu. Tak jak to w życiu bywa, często 
ranimy najbliższych. Tym razem od swo-
ich właścicieli – na szczęście w granicach 
rozsądku – oberwało się samochodom. 
Niedrogie (reklamę zwieńczał napis 
„Inexpensive and built to stay that way”) 
Subaru odegrało tu rolę pojazdu niezwykle 
odpornego nie tylko na drogowe wyboje, 
lecz również… małżeńskie zawieruchy. 
Jego olbrzymim plusem była ponadto 
pakowność. Wypełniony po brzegi domo-
wym dobytkiem bagażnik nie oznaczał 
katastrofy w momencie, gdy wciąż 

sporo rzeczy czekało na spakowanie, 
bo przecież do dyspozycji był jeszcze cały 
niezwykle wytrzymały dach pojazdu. 

Reklamowe filmiki z biegiem czasu 
bawiły coraz bardziej, jak choćby ten 
z roku 1988, w którym głowa rodziny prze-
strzega najbliższych przed zasiadaniem za 
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kółkiem swojego Subaru XT6. Właściciel 
pojazdu kategorycznie zabrania żonie 
i latoroślom korzystania z samochodu, 
zapominając jednak, że w domu jest 
przecież jeszcze babcia. Zajęta szydełkowa-
niem starsza kobieta była przecież ostatnią 
osobą, którą można by podejrzewać o chęć 
prowadzenia pojazdu z napędem na cztery 
koła. Złudzenia okazały się jednak mylne, 
bo spokojnej (tak przynajmniej mogło-
by się wydawać) staruszce nie udało się 
oprzeć pokusie szybkiej przejażdżki samo-
chodem pod nieobecność „pana domu”. 

Swoją zabawną „wizytówką” mogła 
poszczycić się również Tribeca. Jej wła-
ściciel znalazł sposób na podwiezienie 
aż pięciu uroczych autostopowiczek 
i – jakby tego było mało – dziecka jednej 
z nich. Metoda okazała się co prawda 
niezbyt dogodna dla samego kierowcy, 
ale wyzwaniu udało się jednak podołać. 
W aucie „bezpiecznie” pomieściło się aż 
siedem osób, a reklama bawiła amerykań-
ską publiczność telewizyjną w roku 2004.

W latach 2007–2008 pojawiło 
się z kolei kilka śmiesznych reklam 
WRX STI. Bynajmniej, nie były one ze 
sobą powiązane tematycznie, a samochód 
występował w nich w przeróżnych rolach. 
W jednej z nich pomógł on młodemu 
kierowcy rozprawić się z gołąbkiem, 
który uparcie „ozdabiał” maskę samo-
chodu (uwaga: reklama zdecydowanie 

nie jest przeznaczona dla osób wraż-
liwych!). W kolejnym ze spotów Im-
preza przynosiła szaloną frajdę grupie 
poważanych niemieckich naukowców, 
którzy ulegając jej urokowi, na chwilę 
mogli oderwać się od monotonnej pracy. 
Z kolei w nieco dłuższej historyjce zaty-
tułowanej „Too Fast” byliśmy świadkami 

perypetii młodego Brandona, któremu 
w niezwykle szybkim podejmowaniu 
najważniejszych życiowych decyzji 
towarzyszył właśnie niezwykle szybki 
samochód. W dobry nastrój wprawiała 
również reklama, w której trzy przyja-
ciółki rozmawiały w uroczej restauracji 
o nowej Imprezie, którą właśnie nabyła 
jedna z nich. Kończyło się to niestety dość 
feralnie dla obsługującego je kelnera. 

W latach 2009 i 2011 swoich zabawnych 
spotów w Kanadzie doczekał się Forester. 
Ich wyjątkowość i duża dawka dobrego 

humoru wynikały z zaangażowania 
w nie zapaśników sumo. W pierwszej 
z reklam grupie sportowców zajętych 
myciem samochodu udało się wprawić 
w osłupienie parę spacerujących w po-
bliżu staruszków. W drugim ze spotów 
zapaśnicy stanowili już nieodłączny 
element wyposażenia nowego modelu, 

nadając znaczenie hasłu towarzyszące-
mu kampanii „Sexy Comes Standard”.  

Tymczasem od 2010 roku w sąsiadu-
jących z Kanadą Stanach Zjednoczonych 
zaczęły ukazywać się reklamy samochodów 
Subaru z… czworonogami w roli głównej. 
Powstało ich naprawdę sporo, a pieski, któ-
rym oddano do dyspozycji pojazdy, spisały 
się na medal. Spoty ukazywały zwierzaki 
w typowych sytuacjach, w jakich na co 
dzień znajdują się kierowcy. Odbiór bliskich 
z lotniska, znalezienie wolnego miejsca 
na parkingu, zmagania z nieuprzejmymi 
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kierowcami, trudności z parkowaniem, 
ćwiczenie jazdy po naprawdę śliskiej 
nawierzchni oraz zadania nieco prostsze, 
jak choćby zmiana miejsca za kierownicą, 
wybór ulubionej stacji radiowej, szybkie za-
kupy w przydrożnym sklepie, czy zamawia-
nie jedzenia bez wysiadania z samochodu 
– pieski z każdym z wyzwań radziły sobie 

świetnie i chyba nawet nieźle się przy tym 
bawiły, bawiąc jednocześnie amerykań-
skich widzów. Największej dawki dobrego 
humoru dostarczyły jednak reklamy, w któ-
rych czworonożnym aktorom przyszło ode-
grać role urlopowiczów. I tak oto mogliśmy 
przyjrzeć się przezabawnym scenkom 
rozegranym na słonecznej plaży, narciar-
skim stoku, czy wreszcie na kempingu nad 
jeziorem w środku lasu. Bez względu na tło 
akcji sympatycznym czworonogom zawsze 
towarzyszyły nasze samochody, czasami 
nawet ratując je z opresji. I tak na przykład 

w ostatnim z wymienionych spotów 
cztery ściany Subaru zapewniły pieskom 
bezpieczne schronienie przed wilka-
mi grasującymi wokół nocną porą.

Pozytywne wibracje, jakie nio-
sła ze sobą kampania „Dog tested. 
Dog approved”, spowodowały, że z po-
czątkiem bieżącego roku postanowiono 

do serii tych właśnie reklam powrócić. 
Tym razem obok zabawnych czworono-
gów w spotach wystąpił sprzedawca sa-
mochodów Subaru, w którego rolę wcielił 
się Grant Weber. Jak można się domyślić, 
w nowej serii reklam pieski odwiedzają sa-
lon celem nabycia dla siebie odpowiednich 
pojazdów. Bawi tu fakt, że podobnie jak 
ludzie mają one również ściśle sprecyzo-
wane wymagania, którym sprzedawca 
stara się sprostać. To trzeba zobaczyć!

Skoro mowa o salonach Subaru 
i reklamach ze sporą dawką dobrego 

humoru, wypada nam w tym miejscu 
odnieść się do jednego z dealerów naszych 
samochodów w amerykańskim stanie 
Waszyngton, sygnowanego nazwiskiem 
Mike Scarff. Właściciel salonu zadbał 
o jego profesjonalną reklamę, decydując 
się na wyprodukowanie serii zabawnych 
filmików zachwalających wysoki poziom 
świadczonych tam usług. W salonie 
samochód Subaru kupić można bez na-
chalnego przekomarzania się i targowania 
z obsługą, co niestety spotkało bohaterów 
spotów. Nieszczęśnicy wpadli w sidła 
natrętnych sprzedawców pizzy, warzyw 
i kawy, tudzież przegrywali w walce na 
słowa z niedającym się przekrzyczeć fry-
zjerem, pracownikiem automyjni, panem 
strzygącym trawniki, a nawet wirtualnym 
sprzedawcą w internetowym sklepie 
z butami. Sytuacje z życia wzięte, z któ-
rymi każdy z nas spotyka się na co dzień, 
wyreżyserowano tu naprawdę zabawnie.     

Przez uśmiech do serca klientów – oto 
recepta, która od dziesiątek lat nie traci 
nic na swej ważności. Subaru potrafi 
rozweselać od początku swego istnienia 
i wciąż robi to dobrze. Zachęcamy zatem 
do dalszych internetowych poszukiwań 
kolejnych zabawnych spotów Subaru, 
żegnając się dzisiaj klatkami z filmu 
reklamowego niedawno upieczonej, 
niezwykle pozytywnej kanadyjskiej 
reklamy pomarańczowego XV.
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Z czym może kojarzyć się pięćdzie-
siątka człowiekowi wychowanemu 
w normalnej robotniczej rodzinie, 

w czasach komunistycznych? Z kolejną 
pięćdziesiątką, potem kolejną i kolejną, 
i tak do zamknięcia baru. Byłem wtedy 
młody, a jak wiadomo – młodość jest 
durna, tak jak durny był komunizm. 
Historia potraktowała to wszytko prądem, 
a ściślej mówiąc elektrykiem, który wy-
rwawszy nas z uścisku Wielkiego Brata, 
rzucił w ramiona Wielkiego Brata oraz 
Siostry Europy i – jak twierdzą bezrobot-
ni, bezdomni, bezradni, chorzy i kasjerki 
z hipermarketów – durnej demokracji. 
Dotychczasowe wzorce normalności 
przestały obowiązywać, a zaczęły unijne 
dyrektywy. Jedna z pierwszych po naszym 
wuniowstąpieniu zunifikowała porcje 
serwowanego w lokalach alkoholu. 

Gdzie się nie ruszyć po starowince 
Europie, to wszędzie trzeba kupić nową 
suszarkę do włosów, bo każdy ma inne 
gniazdko (nie we włosach, tylko w ścia-
nie) i to dla Unii nie był i nadal nie jest 
problem. Problemem były różne rozmiary 
kieliszków. Liczyłem, że zyskamy na tej 
unifikacji, przechodząc na galony. Niestety 
Unia zdegradowała nam pięćdziesiątkę 
do roli czterdziestki, rozcieńczyła sokiem 
malinowym, dolała tabasco i nazwała te 
mydliny Wściekłym psem. Założyłem, 
że autor nigdy nie widział zwierzęcia 
w tym stanie, nie skonsultował nazwy 
z weterynarzem, a ona nie ma żadnego 
odniesienia do działania lub wyglądu 
napoju. O dziwo – wyobraźcie sobie – ma. 
Barman przez kilka godzin serwował mi 
ten specjał i nic. Dopiero na widok rachun-
ku, dostałem piany. Nie wiem, czy poeta 
akurat to miał na myśli, tworząc metaforę.

Za czasów mojej olimpijskiej formy 
pięćdziesiątkę nazywano po prostu lufą 
(dwie lornetą), a samo jej zamówienie w lo-
kalu nie było skomplikowane. Ściągałem 
kelnera wzrokiem, ilością wyprostowa-
nych palców informowałem na odległość 
o aktualnym zapotrzebowaniu, a on reali-
zował. Zachodnia moda wydłużyła i skom-
plikowała ten proces do granic trzeźwości.

W drzwiach do restauracji kelner 
wzrokiem taksuje mój stan. Zazwyczaj 
nie jest chyba najlepszy, skoro prowadzi 
mnie do stolika, jakbym sam miał nie 
trafić. Przynosi menu i znika na czas 
lektury. W moim wieku bez okularów 
napić się trudno. Przybiega dopiero, 
gdy składam wolumin na stoliku. Łapię 
go za fartuch, żeby mi nie uciekł i pytam, 
co poleca. Biorę – na przykład – Kamika-
ze (lotnik samobójca). Brzmi rozsądnie 
i daje nadzieję na przeżycia podobne 
do zderzenia z lotniskowcem. Po dwu-
dziestu minutach kelner przynosi cztery 
dwudziestki niebieskawo zielonkawego 
płynu, który – jak się okazało – paliwem 
rakietowym nie był. Mało, żeby w ogóle 
wystartować, a co dopiero mówić o akro-
bacjach? Po dwunastu eskadrach dostałem 
wiatrów, co wskazywałoby jednoznacznie, 
że kamikaze latali jednak na szybowcach?

Od tamtego wydarzenia postanowi-
łem śledzić proces twórczy od zarania. 
Podczas pewnego przyjęcia ku chwale, 
usiadłem za barem i poprosiłem o na-
mieszanie czegoś gustownego. Barman 
postawił szklankę wielkości poidła dla 
konia, przetarł delikatnie dno alkoholem, 
wsypał łopatę lodu, utopił go w dwóch 
kartonach soku z kiwi i jednym kartonie 
limonki, wstrząsnął, po czym przepchnął 
zbiornik w moim kierunku. Tytanik 

– zatytułował dzieło. Siedziałem po 
europejskiej stronie Atlantyku i patrzy-
łem na słomkę w Nowym Jorku. – Wiem 
– odparłem – poznałem po górze lodowej. 
Oglądałem ekranizację, więc nawet nie 
skosztowałem. Bałem się hipotermii. 

Na innym przyjęciu zaserwowano 
mi COŚ, w skład CZEGO wchodziło: 
naparstek Dżinu, kilogram lodu, litr 
soku pomarańczowego i kandyzowana 
wisienka. – Jak to się wabi? – spytałem 
barmana. – Lampa Alladyna – odparł 
dumny. Obejrzałem skrupulatnie dookoła. 
– A gdzie się ją włącza? – spytałem.

Położenie geograficzne naszego kraju 
sprawiło, że przyjmując na siebie rolę ru-
bieży wspólnoty, staliśmy się zakładnikiem 
naszej słowiańskiej tradycji. Schizofrenicz-
ną barykadą naszości, a w moim przy-
padku mojości. Stajemy twarzą na wschód 
i śmiejemy się z Rosjanina, przechodzącego 
przez ulicę na czworakach, a nie słyszy-
my za plecami chichotu Europy z alko 
rekordu Matki Polki pchającej dziecko.

Schizofrenia w naszym przypadku jest 
zbawienna. Trudno byłoby pojedynczej, 
słowiańskiej, rogatej duszy, bez uszko-
dzeń w płacie czołowym, w jedną sobotę 
zaliczyć euro-raut w firmie, z karaoke, 
rybim nabiałem i kolorowymi siuśka-
mi, z którego wracamy o 22:00 jak po 
20 latach w gułagu, a w następną sobotę 
– urodziny dziadziusia z góralską kapelą, 
półsurowym baranem z rożna i bim-
brem, który wypala dziury w podłodze, 
z których wracamy z przybitą gwoździem 
do pleców sztachetą i odprężeni jak 
amerykański, sześciolitrowy silnik V8. 

Gałęzie rwą mi się do europejskie-
go sznytu, a korzenie tkwią w trady-
cji dziadów tym bardziej, że w mojej 

Liczba pięćdziesiąt jest ważna dla tego wydania „Plejad”. Dla mnie zawsze oznaczała coś okrągłego, 
ważnego, wzniosłego, pięknego, radosnego, dopóki nie skończyłem pięćdziesięciu lat.  
Z tych wszystkich przymiotników została jedynie (o)krągłość. Bo co może być ważnego w łysinie, 
wzniosłego w worach pod oczami, pięknego w plamach wątrobowych czy radosnego w osteoporozie. 
Postaram się zatem do samej liczby nawiązać ale tak, żeby nikomu nie obrzydzić jubileuszu.

Pięćdziesiątka,
czyli między lornetą a… oczyma

FELIETON tekst: PEIPER
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Pięćdziesiątka,
czyli między lornetą a… oczyma

rodzinie wszystko przekazywano z dziada 
na dziada. Zwłaszcza majątek. 

Temat rzeka i doświadczeń co nie 
miara. Mógłbym książkę o tym napi-
sać, ale ciekawiło mnie, co o pięćdzie-
siątce sądzi Internet. Wpisałem hasło 
w wyszukiwarkę i kliknąłem: szukaj.

Pierwsze, co pojawiło się na ekranie, 
to Złote gody – pięćdziesięciolecie pożycia 
małżeńskiego. To jak odsiedziany, podwój-
ny wyrok za morderstwo. Otóż w moim 
życiorysie taka data istnieje, ślub brałem 
i kiedyś nadejdzie tej daty pięćdziesiąta 
rocznica, tyle że przypadnie ona dwa tygo-
dnie przed obchodami dwudziestej ósmej 
rocznicy rozwodu. Ta szczęśliwa 
konfiguracja zdarzeń pozwoli mi 
zaoszczędzić na fajerwerkach. 

Miałem na ten temat 
machnąć ręką, ale 
byłoby to niezgodne 
z naszą narodową 
tradycją. Gdzie 
martyrologia, 
rozdrapywanie 
jadzących 
się ran 
i celebracja? 
Każde ważne 
wydarzenie 
można uczcić 
w godny 
sposób. 
Zwycięstwo 
– radością, 
klęskę – zadu-
mą, śmierć – …tu 
bywa różnie w za-
leżności, kto umarł 
i ile nam zostawił. Szu-
kałem takiej formy 
obchodów święta, 
żeby jak najwier-
niej oddawała 
związane z tym 
wyda-
rze-
niem uczucia i żeby 
była adekwatna do wspomnień. 

Po krótkich poszukiwaniach za wzór 
przyjąłem obchody rocznicowe bitwy pod 
Grunwaldem, z uwagi na pewne podo-
bieństwa. Pierwszym była podstępność 
stosowanych taktyk, drugą – dwa noże 

do chleba, które wyniosłem ze wspólne-
go majątku. Zrobiłem szczegółowy plan 
inscenizacji, który w ogólnym zarysie 
wyglądał następująco – rano przytrza-
snę sobie palce drzwiami, w południe 
odwiedzę dentystę (jedno rwanie i dwa 
kanałowe bez znieczulenia), a wieczorem 
psiknę sobie kilkakrotnie gazem pieprzo-
wym w oczy, żeby było wzruszająco. 

Drugie hasło w kolejności, jakie 
ukazało się na monitorze, to pięćdziesiąta 
rocznica urodzin, czyli połowa ludzkie-
go życia. Przynajmniej takie założenie 

przyjęli autorzy nowelizacji 
ustawy emerytalnej. Dla wszystkich 
innych jest to bardziej umowna po-
łowa, dlatego przyszłym emerytom 
kojarzą się te świadczenia z czarną 
dziurą. Ten obiekt kosmiczny nie ma, 
co prawda, nic wspólnego z emeryturą, 

jednak jego symbolika jednoznacznie 
wskazuje miejsce, w którym posłowie 
tworzący tę ustawę mieli jej adresatów. 

Kilka lat temu właśnie z wyżej wspo-
mnianej okazji pięćdziesiątej rocznicy 
przyjścia na świat uczestnicy Forum 
Subaru zorganizowali mi niezapomniane 
przyjęcie. Wiem, dlaczego było ono nieza-
pomniane, ale w większości z opowiadań. 
Mój organizm już tak ma, że czym bardziej 
impreza ma nosić znamiona niezapomnia-
nej, tym bardziej muszę jej nie pamiętać. 
Tłumaczyłem to kiedyś znajomemu 
obcokrajowcowi, ale… słabo znał język.

Jest jedno takie skojarzenie z liczbą pięć-
dziesiąt, które zostawiłem sobie na 

deser. Jest kwintesencją wszyst-
kich przymiotów, o których 

wspomniałem we wstępie 
i będzie podsumowa-

niem tego felietonu. 
Otóż najdoskonal-
szą wizualizacją 

pięćdziesiątki, 
jaka przychodzi 

mi do głowy, 
jest istota zwa-
na kobietą. 
Jest w tym 
wieku najcu-
downiejsza, 

najzgrabniej-
sza, najpowab-

niejsza, jędrna, 
ociekająca 
seksapilem i ku-

sząca wdziękami. 
Jest jeszcze młoda, 
a już doświadczona, 

wręcz doskonała.
W odróżnieniu od 

pięćdziesiątki wódki, która 
jest już niepolityczna, pięćdzie-
siątej rocznicy pożycia, która nie 
każdego dotyczy, pięćdziesiątej 
rocznicy urodzin, które w naszym 
starzejącym się społeczeństwie 

wielu ma już za 
sobą, ta pięćdzie-
siątka jawi się dla 

wielu jak marzenie, pod warunkiem 
– ma się rozumieć – że będą to dwie 
dwudziestopięcioletnie, długonogie 
blondynki z dużymi… oczyma.
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STSG09100640
PARASOL STI 
cena: 265 zł
Parasol STI sprawdzi się w każdy deszczowy 
dzień. Konstrukcja z włókna szklanego zapewnia 
lekkość, a zarazem wytrzymałość. Zastosowanie 
w rękojeści pianki EVA sprawia, że nie męczy 
nam się dłoń, a nasz chwyt jest pewny.

STSG13100370
CZAPKA STI BRZ 
cena: 175 zł
czapka z daszkiem z regulacją obwodu na 
rzep. Siateczka z tyłu i po bokach zapewnia 
odpowiednią wentylację głowy.
Standardowy obwód głowy – 58 cm, 
z możliwością regulacji.
Dostępna także w wersji dziecięcej 
(STSG13100380).
Standardowy obwód głowy – 52 cm,  
z możliwością regulacji.

STSG07100160
CZAPKA Z DASZKIEM STI 
cena: 180 zł
czarna czapka wykonana z materiału 
o strukturze siatki, zapewniającego odpowiedni 
komfort noszenia. Wyposażona w zapięcie, 
dzięki któremu możemy przypiąć czapkę do 
plecaka, szlufki, itp., aby zawsze mieć ją przy 
sobie. Dyskretne, haftowane logo STI.

STSG10100480
SMYCZ STI  
cena: 108 zł
Najwyższej jakości smycz z metalowym 
łącznikiem o niespotykanym dotychczas 
wykonaniu.
Wymiary: 52 cm x 2 cm.

Zapraszamy na stronę 
Sklepu Internetowego Subaru Import 

Polska oraz na nasz profil na Facebooku. 

www.sklep.subaru.pl

facebook.pl/Sklep.Subaru

Kolekcja z logotypem
Subaru Tecnica International

Mamy zaszczyt poinformować, 
że asortyment naszego 
Sklepu zasiliły produkty 

sygnowane logo STI prosto 
z Kraju Kwitnącej Wiśni. 
Serdecznie zapraszamy do zakupów!



S13LJ
KURTKA CZARNA SUBARU
cena: 280 zł
Lekka, czarna kurtka SUBARU z kapturem. 
Idealnie skrojona, z wodoodpornymi 
zamkami błyskawicznymi, z wyhaftowanym 
czarną nicią logo SUBARU na piersi i plecach. 
Wyposażona w zapinane na zamek 
błyskawiczny kieszenie – dwie po bokach 
i jedną na piersi.
Tkanina wodoodporna o gramaturze 
120 g/m2.

STSG12100500
BRELOK SKÓRZANY STI
cena: 223 zł
Ekskluzywny brelok wykonany z najwyższej 
jakości skóry z solidnym zapięciem 
i dodatkowymi kółeczkami.
Wymiary: szerokość 2 cm,  
długość części skórzanej 7,5 cm.

STSG11101001
ETUI NA PILOT STI
cena: 214 zł
Wykonane z najlepszego gatunku miękkiej 
skóry cielęcej z czerwonym przeszyciem. 
Tłoczone logo STI.
Pasuje do pilotów od nowego Forestera, 
BRZ oraz Imprezy.
Wymiary: 72 mm x 42 mm.
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PISZĄ O NAS

4X4 OFF-rOAD
(nr 08/2013)
SUV-y w testach NCAP
(Forester)

Amerykanie mają swoją organizację IIHS 
(Insurance Institute of Highway Safety). 
Europejczycy mają NCAP (European 
New Car Assessment Programme). 
Kryteria obu testów nieco się różnią. (…)

Forester jest jedynym Japończykiem 
w porównaniu. Trzeba przyznać, że Kraj 
Kwitnącej Wiśni jest godnie reprezento-
wany. „Leśnik” w zderzeniu czołowym 
otrzymał wynik przekraczający 90% 
– to niewątpliwie sukces. Podobnie jak 
rywale, w ocenie ogólnej zdobyły komplet 
gwiazdek. Po zderzeniu czołowym 
nie stwierdzono zbyt dużej deformacji 
karoserii. Ochrona nóg i korpusu jest na 
w pełni akceptowalnym poziomie, reszta 
obszaru ciała jest jeszcze mniej nara-
żona na uszkodzenia. Podobne wyniki 
dotyczą osób siedzących z tyłu pojazdu. 
Niezależnie od wzrostu przewożonych 
ludzi, Forester zapewnia dobrą ochronę. 

Zderzenie boczne 
Kolejna część testu zderzeniowego 

NCAP ma na celu wyłuskanie manka-
mentów konstrukcji samochodu podczas 
zderzenia bocznego. Ta dyscyplina okazała 
się mocną stroną Subaru. Forester dzięki 
zapewnieniu ochrony obszaru całego ciała 
otrzymał maksymalną liczbę punktów. 
Brawo! (…) Mocowanie fotela spisało 
się na medal. Ochrona głowy została 
opisana wynikiem pozytywnym. (…)

Piesi 
Nadwozie „leśnika” zostało zaprojekto-

wane w sposób przemyślany. Jednym z do-
wodów na to jest konstrukcja przedniego 
zderzaka. W zderzeniu z pieszym nogi 
poszkodowanego są chronione na tyle 
dobrze, że Forester w tej kategorii otrzy-
mał maksymalną liczbę punktów. (…)  

furora.tv
(2013-09-24)
Test Subaru Outback Lineartronic 
– limuzyna bez niedomówień
(Outback)

Patrząc w katalogu na modele Subaru, 
zaintrygowało mnie hasło. „Nie jesteśmy 
w stanie zmienić fatalnego stanu dróg. 
Niebezpieczne koleiny destabilizujące 
samochód, a w czasie deszczu powodu-
jące bezpośrednie zagrożenie aquapla-
ningiem, źle wyprofilowane zakręty, 
czy źle odśnieżone jezdnie będą nam 
towarzyszyły również w przyszłości. 
Ale jesteśmy w stanie zaproponować Pań-
stwu samochody, których podstawowym 
założeniem konstrukcyjnym jest maksy-
malizacja aktywnego bezpieczeństwa”.

Przyznam, że jeździłem już wszyst-
kimi modelami firmy, ale nigdy nie 
zastanawiałem się nad tymi pojazdami 
w ten sposób. Dla mnie Impreza była 
bezpośrednią adaptacją sportowego stylu, 
a Legacy namiastką limuzyny o sporto-
wym DNA. Legacy przypominało zatem 
BMW, przy czym model z Monachium 
wygrywał sylwetką, ale przegrywał wa-
lorami jezdnymi. Szczególnym pojazdem 

w ofercie Subaru był Outback. Przyznam, 
że był czas, gdy wybierając samochód dla 
rodziny, poważnie myślałem o zakupie 
wersji Subaru Outback. Przemawiały za 
tym trzy aspekty. Po pierwsze – wiel-
kość pojazdu była wprost „skrojona na 
miarę” moich oczekiwań. Był to bowiem 
samochód o gabarytach pozwalających 
na wygodną jazdę w mieście i komforcie 
nawet na dłuższych trasach. Po drugie 
– była to wersja kombi, czyli najbardziej 
uniwersalne nadwozie. Po trzecie zaś 
– napęd na cztery koła Subaru i zwiększo-
ny prześwit gwarantowały, że model – bę-
dąc mniejszy i wygodniejszy od SUV-a 
– dojedzie tam, gdzie modele SUV.(…)

Firma Subaru od wielu lat jest bo-
wiem przekonana, że silnik z poziomo 
i przeciwsobnie ustawionymi cylindrami 
to optymalne rozwiązanie, pozwalające 
na osiągnięcie najwyższego zadowolenia 
kierowcy. W układzie tym tłoki skiero-
wane są parami dokładnie w przeciwne 
strony, a więc płaszczyzny, w których 
pracują, rozchylone są o 180 stopni, zaś 
wał korbowy znajduje się dokładnie 
w centrum tego układu. Z tego, że każda 
para tłoków silnika przeciwsobnego 
zawsze wykonuje ruchy w przeciwnych 
kierunkach, wynika bardzo ważny fakt 
– siły bezwładności takiej pary tłoków 
samoistnie się równoważą, a zatem układ 
tłokowy-korbowy przekazuje na zewnątrz 
znacznie mniej drgań, niż ma to miejsce 
w silnikach o innym układzie cylindrów. 
W rezultacie silnik w układzie bokser 
pracuje z wyjątkowo małymi opora-
mi wewnętrznymi w każdym zakresie 
obrotów wału korbowego i nie wymaga 
stosowania dodatkowych urządzeń czy 
mas wyważających. To zaś powoduje 
z kolei, że reaguje on na naciśnięcie gazu 
wyjątkowo szybko, przynosząc kierowcy 
szczególną satysfakcję. Dlatego w iden-
tycznym układzie jak wszystkie silniki 
benzynowe skonstruowano także wersje 
diesel (jedyny na świecie diesel boxer).

Drugim z symboli SUBArU 
jest napęd „Symmetrical AWD”

Jego składowe to: zamontowa-
ny wzdłużnie z przodu, poziomy, 
przeciwsobny silnik SUBARU BO-
XER oraz również prawie całkowicie 
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symetryczny układ napędowy – skrzynia 
biegów wraz z przednim dyferencja-
łem i półosiami o jednakowej długości, 
umieszczony w osi samochodu wał 
napędowy biegnący do tylnego dyferen-
cjału, a wreszcie tylna przekładnia główna 
i tylne półosie, również o równej długo-
ści. Właśnie owo kompletne rozwiąza-
nie skutkuje stabilnością samochodu, 
który staje się przez to bezpieczny, ale 
przede wszystkim efektywny i skuteczny 
w swych drogowych zachowaniach. Drugą 
charakterystyczna cechą układu Sym-
metrical AWD jest to, że zamontowany 
jest on najniżej jak to możliwe, a zarazem 
przesunięty maksymalnie do tyłu. W efek-
cie środek ciężkości całego samochodu 
znajduje się wyjątkowo nisko i blisko geo-
metrycznego środka samochodu. To zaś 
umożliwiło ograniczenie – bez nad-
miernego usztywniania zawieszenia 
– niechcianych bocznych przechyłów 
samochodu występujących na zakrętach 
oraz wzdłużnych przechyłów podczas ha-
mowania i przyspieszania. Efektem koń-
cowym jest stabilne zachowanie Subaru 
w każdych warunkach drogowych, 
dobra trakcja układu 4WD, a przy tym 
komfortowe pokonywanie nierówności.

Wracając do testowanego modelu
Subaru Legacy Outback oferowane 

od roku 2009 jest więc dużą przestronną 
limuzyną o walorach jezdnych rodem 
z modeli sportowych. W przeciwieństwie 
do poprzednika oferuje on znacznie 
większy komfort zarówno pod wzglę-
dem ilości miejsca we wnętrzu, jak 
i dopracowania wszystkich elementów 
wnętrza. W każdej wersji w standardzie 
jest obecnie automatyczna dwustrefowa 
klimatyzacja, oparcia tylnych foteli skła-
dane jednym dotknięciem (wystarczy 
pociągnąć klapkę przy tylnej kanapie, 
po otwarciu drzwi bocznych), kamera 
cofania, tempomat, kierownica wielo-
funkcyjna, a nawet zestaw głośnomówią-
cy Bluetooth. Jedyne czego mi brakowało 
w modelu, to efektywnie działająca au-
tomatyczna skrzynia biegów. Pamiętam 
bowiem, jak znajomy Szwed przekony-
wał mnie do automatycznej skrzyni bie-
gów: stajesz na wzniesieniu z przyczepą 
i ruszasz, nie paląc sprzęgła. A przecież 

Outback jest wprost stworzony dla 
ludzi wykorzystujących przyczepy…

I oto jest Lineartronic
Jak przystało na konstruktorów Subaru, 

także tym razem nie powielono spraw-
dzonych wzorców. Zamiast tradycyjnej 
konstrukcji skrzyni automatycznej zastoso-
wano skrzynię bezstopniową, a dodatkowo 
wprowadzono w niej liczne innowacje tech-
niczne. Jest to bowiem pierwsza na świecie 
bezstopniowa automatyczna skrzynia 
biegów (CVT), wykorzystująca do zmiany 
przełożenia łańcuch klinowy i przystosowa-
na do napędu AWD w seryjnym samo-
chodzie osobowym. Zastosowanie jako 
elementu przenoszącego moment napędo-
wy klinowego łańcucha zamiast typowego 
pasa złożonego ze stalowych, elastycznych 
elementów, pozwoliło na zwiększenie efek-
tywnego przełożenia skrzyni, zmniejszenie 
jej gabarytów i ograniczenie strat tarcia. 
Przekładnia CVT podczas zmian pręd-
kości auta utrzymuje silnik jak najbliżej 
optymalnego zakresu obrotów, korzystnego 
z punktu widzenia ekonomii i minimalnej 
emisji szkodliwych składników spalin, 
a jednocześnie pozwala uzyskać efekt 
„liniowego” przyspieszania auta. W rozwią-
zaniu Lineartronic, prócz bezstopniowej 
zmiany przełożenia, umożliwiono kierowcy 
wybieranie sześciu wirtualnych „biegów”, 
co dokonuje się praktycznie bez zwłoki 
operując łopatkami umieszczonymi za kie-
rownicą. W ten sposób klasyczna koncepcja 
skrzyni bezstopniowej zdolna jest zadowolić 
także kierowcę o aspiracjach sportowych.

Efekt?
Samochodem jedziemy jak „dostojną 

limuzyną”: wygodnie, cicho (mimo iż ma 
silnik Diesla) i bez wyczuwalnej zmiany 
biegów. Jednakże gdy potrzebujemy jechać 
dynamicznie, Outback… przypomina 
sobie, że pochodzi z rodziny Subaru. Ło-
patkami zmieniamy biegi „kręcąc silnik” 
na wyższe obroty, a gwałtowne ruchy kie-
rownicą są rekompensowane przez napęd 
na cztery koła. Jeżeli dołożymy do tego fakt 
większego prześwitu, pojazd jawi się jako 
idealny model zarówno do codziennego 
użytku, jak i podczas weekendowych wy-
jazdów w teren, na ryby, czy do ciągnięcia 
przyczepy z łódką, końmi, czy do jazdy 
z tradycyjną przyczepą kempingową.
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